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I. RAPORT O STANIE GMINY

Mapa – Gmina Zgierz na tle Polski

Mapa – Gmina Zgierz na tle województwa łódzkiego
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DZIAŁ 1.
SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. POŁOŻENIE I INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Zgierz położona jest w centralnej Polsce, w północnej części województwa łódzkiego.
Graniczy z miastami: Łódź, Zgierz i Ozorków, z gminami wiejskimi: Parzęczew, Ozorków, Głowno
i Piątek oraz z gminami miejsko-wiejskimi Stryków i Aleksandrów Łódzki.
Wchodząca w skład powiatu zgierskiego Gmina Zgierz należy do największych i najbardziej
zalesionych gmin województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 19.907 ha, z czego 436 hektarów
stanowi własność gminy (niecałe 2%). Pozostała powierzchnia to własność prywatna.

Mapa – Gmina Zgierz na tle powiatu zgierskiego
W 69 miejscowościach leżących na terenie gminy, na koniec lipca 2013 r., na stałe
zameldowanych było 12.477 mieszkańców. Największe miejscowości to: Rosanów – 881 mieszkańców,
Łagiewniki Nowe – 750 mieszkańców, Dąbrówka Wielka – 634 mieszkańców, Słowik – 529, Ustronie –
516 i Grotniki – 514. Z kolei do najmniejszych należą: Michałów i Ostrów – po 18 mieszkańców,
Leonów – 17, Zimna Woda – 13 i Ukraina – 11. Liczbę mieszkańców w poszczególnych
miejscowościach obrazuje poniższa tabela.
ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB W GMINIE ZGIERZ WG MIEJSCOWOŚCI
na dzień 31.07.2013 r.

Nazwa miejscowości Liczba osób Mężczyźni Kobiety
Adolfów

175

88

87

49

27

22

Bądków

132

67

65

Besiekierz Nawojowy

203

100

103

Besiekierz Rudny

214

114

100

Astachowice
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Biała

406

188

218

Brachowice

130

68

62

Ciosny

192

94

98

Cyprianów

56

30

26

Czaplinek

141

62

79

Dąbrówka Marianka

47

26

21

Dąbrówka Sowice

98

48

50

Dąbrówka Strumiany

272

131

141

Dąbrówka Wielka

634

306

328

70

33

37

Dzierżązna

188

96

92

Emilia

364

189

175

Gieczno

334

164

170

Glinnik

141

64

77

80

44

36

514

262

252

78

37

41

Jasionka

132

69

63

Jedlicze A

363

181

182

Jedlicze B

270

122

148

Jeżewo

47

22

25

Józefów

104

55

49

Kania Góra

336

174

162

Kębliny

304

150

154

Kolonia Głowa

150

61

89

Kotowice

107

51

56

Kwilno

117

62

55

Leonardów

24

13

11

Leonów

17

4

13

Lorenki

135

67

68

Lućmierz

246

104

142

38

18

20

Łagiewniki Nowe

750

365

385

Maciejów

158

73

85

Marcjanka

30

15

15

Michałów

18

8

10

Dębniak

Grabiszew
Grotniki
Janów

Lućmierz Las
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Moszczenica

67

34

33

Ostrów

18

7

11

Palestyna

80

41

39

Podole

152

73

79

Rogóźno

122

54

68

Rosanów

881

463

418

Rozalinów

55

32

23

Samotnik

59

26

33

Siedlisko

55

24

31

Skotniki

439

218

221

Słowik

529

257

272

Smardzew

145

68

77

47

19

28

264

127

137

Szczawin Kolonia

78

49

29

Szczawin Kościelny

83

42

41

Szczawin Mały

123

58

65

Śladków Górny

94

47

47

Ukraina

11

6

5

Ustronie

516

247

269

Warszyce

94

45

49

Wiktorów

81

44

37

Władysławów

135

66

69

Wola Branicka

164

81

83

Wola Rogozińska

116

56

60

54

28

26

138

70

68

13

7

6

12.477

6.141

6.336

Swoboda
Szczawin Duży

Wołyń
Wypychów
Zimna Woda
Razem cała gmina

Tabela – mieszkańcy poszczególnych miejscowości w Gminie Zgierz, stan na 31.07.2013 r.
Źródło: opracowanie własne
Gmina Zgierz jest gminą wiejską o charakterze rolniczym i rekreacyjnym. Na jej terenach
dominują grunty o słabej bonitacji gleby. Nie występują grunty orne I i II klasy, natomiast przeważają
grunty klasy V. Niekorzystną cechą rolnictwa gminy jest niewielka powierzchnia poszczególnych
gospodarstw rolnych.
Na terenie gminy znajduje się ponad 10 tys. działek letniskowo – rekreacyjnych. W okresie
letnim znacznie wzrasta ilość osób przebywających w miejscowościach takich jak Rosanów, Grotniki,
Kębliny, Łagiewniki Nowe, Glinnik, Jedlicze A, Jedlicze B oraz Ustronie. Stwarza to bardzo dobre
warunki rozwoju usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem, ale jest także powodem wielu
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dodatkowych problemów związanych z infrastrukturą techniczną oraz gospodarką odpadami
komunalnymi.
Powierzchnia zalesienia w Gminie Zgierz plasuje ją na czołowym miejscu pod względem
powierzchni zalesionych w powiecie zgierskim. Wyraża się wskaźnikiem lesistości 28,9% i jest
nieznacznie niższa od średniej lesistości Polski wynoszącej 29,2%, natomiast znacznie przekracza
średnią lesistość województwa łódzkiego (21,1%).
Teren gminy związany jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ponad 1.000 osób
fizycznych oraz około 39 spółek prawa handlowego. Są to średnie i małe podmioty gospodarcze.
Gmina Zgierz graniczy bezpośrednio z Łodzią oraz Zgierzem. Taka bliskość sprawia,
że jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z tymi miastami poprzez sieć drogową, kolejową, linię
tramwajową Łódź - Ozorków.
Korzystne położenie w centrum Polski, zwłaszcza w kontekście docelowego układu dróg
krajowych i autostrad, zwiększa znacznie dostępność Gminy Zgierz zarówno w układzie krajowym,
jak i międzynarodowym. Duże znaczenie ma zlokalizowanie na terenie gminy dwóch zjazdów
z autostrady A2 (węzeł „Emilia” i węzeł „Zgierz”) i miejsca obsługi podróżnych w okolicy Ciosen,
oraz bliskość skrzyżowania autostrad A1 i A2 pod Strykowem (ok. 22 km od węzła „Zgierz”). Będzie
to jednocześnie przecięcie korytarzy TEN-T: II i VI – jednych z ważniejszych w Europie.
Również bliskość aglomeracji łódzkiej i lotniska usytuowanego w Łodzi daje możliwości
rozwojowe dla potencjalnych inwestorów. W bliskiej odległości znajdują się dworce kolejowe Łódź
Kaliska i Łódź Widzew, z węzłami kolejowymi.
Gmina znajduje się na obszarze działania Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa
w Lućmierzu o pow. ok. 11,5 ha), a najbliższe podstrefy to: Ozorków (7 km), Zgierz (8,5 km),
Aleksandrów Łódzki i Łęczyca (po 20 km), Konstantynów Łódzki (22 km) oraz Łódź i Stryków
(po 23 km).
Korzystne położenie, blisko aglomeracji łódzkiej oraz
są czynnikami kształtującymi gospodarcze oblicze Gminy Zgierz.

duże

zaplecze

rekreacyjne

Kolejnym ważnym elementem jest klimat. Gmina Zgierz prowadzi od 2006 r. działania
zmierzające do utworzenia uzdrowiska w okolicach Rogóźna. Gmina Zgierz uzyskała decyzję
Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze uznanym za obszar ochrony uzdrowiskowej „Rogóźno”, obejmującym 13 sołectw
w Gminie Zgierz i 1 sołectwo w Gminie Ozorków, o łącznej powierzchni 5.111 hektarów (strefa: „A” 311 ha, „B” - 1.280 ha i „C - 3.520 ha). Minister Zdrowia ustalił, w oparciu o przedstawione
świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze surowców naturalnych i klimatu, następujące
kierunki lecznicze dla obszaru ochrony uzdrowiskowej: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby
reumatologiczne, choroby dolnych i górnych dróg oddechowych.

1.2. HISTORIA
Na terenach dzisiejszej Gminy Zgierz istnieją świadectwa, które mówią o ciągłości osadnictwa
począwszy od epoki kamiennej. Odkryto wiele stanowisk archeologicznych. Do najciekawszych
należą: cmentarzysko rzymskie w Białej, cmentarz kultury wschodnio-pomorskiej w Śladkowie,
a także obozowiska myśliwskie z paleolitu.
Do ważniejszych ośrodków dawnego osadnictwa należy Gieczno, które w XVI w. przez krótki
czas miało prawa miejskie. Jedną z najstarszych wsi, o bogatej historii jest Szczawin. Miejscowość
odnotowana była po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1339 r. W liczącej VII wieków historii
Szczawin należał do dóbr monarszych i jako królewszczyzna nadawany był przez władców Polski
za zasługi oddane tronowi.
Późniejsza historia gminy związana jest ściśle z historią i tradycjami miasta Zgierza, który,
tak jak i teren dzisiejszej gminy, wchodził w skład dawnej Ziemi Łęczyckiej. Dominowała
tu drobnowioskowa własność szlachecka z nielicznymi królewszczyznami. Na jej południowym
krańcu ponad lokalnym ośrodkiem był Zgierz. Z nim też należy łączyć powstanie najstarszych wsi
służebnych: Skotnik i wchodzącą obecnie w skład Łodzi część Łagiewnik.
Po rozbiorach duża część obecnego obszaru administracyjnego gminy znalazła się
w granicach powiatu zgierskiego, a po 1863 r. – łódzkiego. Wschodnia część należała do powiatu
brzezińskiego, północna zaś do łęczyckiego. W wyniku reformy administracyjnej z 1975r. powstała,
w obecnym kształcie, Gmina Zgierz. W 1999r. weszła ona w skład Powiatu Zgierskiego.
Ciekawie przedstawia się przeszłość gospodarcza tego obszaru Polski. Północna część, leżąca
na równinnych i żyznych terenach, była stosunkowo dobrze zagospodarowana rolniczo. Część
południowa, leżąca w strefie krawędziowej Wysoczyzny Łódzkiej, na słabych glebach, nie była
atrakcyjna dla osadnictwa. Początek XIX wieku zaowocował powstaniem dużych ośrodków
przemysłowych: najpierw w Ozorkowie, a później w Zgierzu. Oba ośrodki w połowie minionego
stulecia zdominowała Łódź. Zalesione tereny Puszczy Łódzkiej wykorzystano pod zabudowę,
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drewno z wykarczowanych obszarów przeznaczono na budulec i opał – powstały nowe wsie, które
wraz ze starymi utworzyły rolnicze zaplecze łódzkiej aglomeracji.

6

Raport o stanie Gminy Zgierz
październik 2013 r.

DZIAŁ 2.
ŚRODOWISKO NATURALNE I KULTUROWE
2.1 KLIMAT
Gmina Zgierz położona jest w centralnej części Polski, w północnej części województwa
łódzkiego. Leży w strefie ścierania się wpływów atlantyckich i kontynentalnych - częściej ulega
oddziaływaniu mas powietrza z zachodu. Klimat umiarkowany. Klimatyczną osobliwością środkowej
Polski, są chłodne dni na wiosnę, kiedy dociera do nas powietrze arktyczne oraz ciepłe i słoneczne
lato, wywołane przez masy zwrotnikowe. Średnia temperatura przekracza nieco 8oC, przy przeciętnie
najchłodniejszym styczniu (-3oC) i najcieplejszym lipcu (19oC). Opady atmosferyczne są raczej niskie,
osiągając 600 - 660 mm. Okres wegetacji roślin jest uwarunkowany przebiegiem pogody, w naszych
warunkach klimatycznych trwa ok. 250-280 dni. Charakterystyczne jest występowanie okresowych
zakłóceń w przebiegu wegetacji, spowodowanych niedoborem opadów, a w ostatnich latach również
gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, tj. deszcze nawalne, powodujące lokalne podtopienia,
burze i gradobicia.
Cechy klimatu Gminy Zgierz to przede wszystkim duże usłonecznienie (dużo dni
bezchmurnych), mała liczba dni z opadami, dobre warunki wietrzne i termiczno-wilgotnościowe,
czyste powietrze.
W 2009 r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
przeprowadził badania na temat właściwości leczniczych klimatu w wybranych miejscowościach
Gminy Zgierz (I - rejon Kotowic i Rogóźna; II - rejon Grotnik i Ustronia; III - rejon Smardzewa).
Stwierdzono, że klimat na wybranych obszarach gminy spełnia normy dotyczące uzdrowisk.
Jednakże wskazane obszary są zróżnicowane bioklimatycznie i cechuje je różny stopień
zanieczyszczenia powietrza.
Jako najbardziej korzystny dla klimatoterapii w Świadectwie potwierdzającym właściwości
lecznicze klimatu z 30.07.2009 r. Polska Akademia Nauk uznała rejon Kotowic i Rogóźna. Jako najmniej
korzystny z trzech badanych obszarów uznano rejon Smardzewa (bliskość Zgierza rodzi ryzyko
zanieczyszczenia powietrza).
We wspomnianym świadectwie stwierdzono, że klimat na obszarze Gminy Zgierz ma właściwości
lecznicze dla chorób: układu oddechowego, układu krążenia i ortopedyczno-urazowych, może
również wspomagać (poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne) leczenie zaburzeń układu
termoregulacyjnego.

2.2 GLEBY
Ponad połowę obszaru Gminy Zgierz stanowią grunty rolne. Pod względem typologicznym
dominują tu gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz gleby skrytobielicowe (rdzawe). Gleby
skrytobielicowe wytworzone na osadach piaszczystych to głównie rejon Grotnik. Zdecydowanie
mniejszy udział mają gleby brunatne i kwaśne. Występują głównie w rejonach miejscowości od Woli
Branickiej na południu do Warszyc na północy. W niewielkim udziale występują także czarne i szare
ziemie związane z rzekami Moszczenicą i Czerniawką - w rejonach Kęblin i Warszyc. Na terenie
Gminy Zgierz nie występują gleby klasy I i II. Przeważają gleby klasy IV i V. Gleb najsłabszych (klasa
VI i VIz) jest odpowiednio 18,0% i 0,6%. Gmina Zgierz charakteryzuje się jednym z najsłabszych
wskaźników glebowych.

2.3 BOGACTWA NATURALNE
Złoża surowcowe występujące na obszarze Gminy Zgierz to przede wszystkim cechsztyński
wysad solny oraz pokłady węgla brunatnego okolic Rogóźna. Pod względem jakościowym sól
kamienna złoża przedstawia surowiec o zawartości średnio ok. 99% NaCl, a zasoby w strefie do
1.000 m głębokości oszacowano na ok. 8,6 mln ton. Zasoby węgla brunatnego w Rogóźnie szacowane
są na 550 mln ton. Jednocześnie mniejsze złoże węgla brunatnego o zasobach równych 8 tys. ton
występuje w Dąbrówce Wielkiej, ale zostało skreślone z bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych
w Polsce. Eksploatacja złóż soli i węgla byłaby technologicznie skomplikowana i kosztowna. Pokłady
węgla charakteryzują się zbyt małą miąższością oraz dużym zasiarczeniem (pokład dolny zawiera do
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5,5% siarki, a górny od 1,96 - 2,82% siarki) i zasoleniem (maksymalnie 0,86% NaCI). Ponadto
eksploatacja spowodowałaby powstanie głębokiego leja depresyjnego oraz zasolenie wód wgłębnych
pitnych i wód powierzchniowych oraz gleb.
W rejonie Rogóźna występują mineralne wody termalne o dużych walorach
balneologicznych. Wody te okalają wysad solny.
Występują tu trzy zbiorniki wód:
• nadkładowy zbiornik wodonośny – wody zwykłe słodkie pitne, ogólna mineralizacja wynosi
ok. 100 mg/l,
• międzypokładowy zbiornik wodonośny – wody te mają zwiększoną zawartość chlorków,
siarczanów, wapnia i magnezu, ogólna mineralizacja waha się od 150 mg/l do 10.300 mg/l,
• podwęglowy zbiornik wodonośny – ogólna mineralizacja waha się od 5.000 mg/l do ponad
10.000 mg/l (max. 30.000 mg/l).
Ze względu na skład chemiczny wody te zaliczamy do wód chlorkowo – siarczanowo –
wapniowych oraz chlorkowo – siarczanowo – wodorowęglanowo – sodowo – potasowych.
Temperatura wód wynosi 13 – 17oC.
Obszar Gminy Zgierz posiada szczególne warunki geotermalne. W czasie wierceń
badawczych soli i węgla brunatnego do 250 m.p.p.t., trafiono na wody o temperaturach znacznie
wyższych niż średnie na tym poziomie. Temperatura wody z otworu pobierającego wodę mineralną
z poziomu 200 m.p.p.t. wynosi 28°C.
Rzeczywista ilość gorących wód jest obecnie trudna do ustalenia. Przyjęto wielkość ok. 5 MW energii
cieplnej jako szacunkową. Wydobycie wód geotermalnych z pokładów głębokich jest możliwe
w rejonie Rogóźna, jednak wymaga dużych nakładów inwestycyjnych.
Oprócz wymienionych powyżej zasobów surowcowych na terenie Gminy Zgierz
powszechnie występują złoża surowców mineralnych (kruszywa naturalne – piaski i żwiry) oraz
surowców ilastych ceramiki budowlanej.
Aktualnie eksploatowane zasoby kruszyw naturalnych obejmują złoża w miejscowościach:
Kotowice, Rosanów, Leonardów, Jasionka, Dąbrówka Strumiany, Józefów. Natomiast zasoby
surowców ilastych ceramiki budowlanej eksploatowane są w Dąbrówce Strumiany oraz w Dąbrówce
Wielkiej.
Eksploatacja surowców mineralnych prowadzi do niekorzystnych zmian w obrębie
wszystkich składników środowiska. Przekształcenie pierwotnych cech morfometrycznych rzeźby oraz
zniszczenie niektórych form morfologicznych powoduje dalsze zagrożenia dla środowiska, takie jak
zmiana stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, degradacja
szaty roślinnej, powstanie hałd odpadów poeksploatacyjnych. Dlatego też liczne wyrobiska
poeksploatacyjne występujące w Gminie Zgierz powinny być poddane rekultywacji technicznej
i biologicznej w celu przywrócenia wartości przyrodniczych tego terenu oraz zlikwidowania
stwarzanego zagrożenia środowiska.
Ze względu na swoje bogactwa naturalne i lecznicze właściwości klimatu, Gmina Zgierz
prowadzi od 2006 r. działania zmierzające do utworzenia uzdrowiska w okolicach Rogóźna.
Najnowszym osiągnięciem w tej sprawie jest potwierdzenie przez Ministra Zdrowia decyzją z dnia
19 kwietnia 2013 r. możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za
obszar ochrony uzdrowiskowej „Rogóźno”, obejmującym 13 sołectw w Gminie Zgierz i 1 sołectwo
w Gminie Ozorków, o łącznej powierzchni 5.111 ha (strefa: „A” - 311 ha, „B” - 1.280 ha
i „C” - 3.520 ha).
We wspomnianej decyzji Minister Zdrowia ustalił, w oparciu o przedstawione świadectwa
potwierdzające właściwości lecznicze surowców naturalnych i klimatu, następujące kierunki lecznicze
dla obszaru ochrony uzdrowiskowej:
• choroby ortopedyczno-urazowe,
• choroby reumatologiczne,
• choroby dolnych i górnych dróg oddechowych.
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Mapa – obszar ochrony uzdrowiskowej „Rogóźno” z podziałem na strefy.

2.4 LESISTOŚĆ
Rodzaj

Grunty W tym lasy
leśne (ha)
(ha)

ogółem

5.906,5

5.743,8

publiczne ogółem

4.566,5

4.403,8

publiczne Skarbu Państwa ogółem

4.526,5

4.363,8

publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

4.525,5

4.362,8

publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej Skarbu
Państwa

1

1

publiczne gminne ogółem

40

40

1.340

1.340

prywatne ogółem

Tabela – Struktura lasów, formy własności
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 r.
Powierzchnia zalesienia w Gminie Zgierz plasuje ją na czołowym miejscu pod względem powierzchni
zalesionych w powiecie zgierskim. Wyraża się wskaźnikiem lesistości 28,9% i jest nieznacznie niższa
od średniej lesistości Polski wynoszącej 29,2%, natomiast znacznie przekracza średnią lesistość
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województwa łódzkiego (21,1%). Szczególnie korzystnie prezentuje się Gmina Zgierz na tle
ościennych gmin powiatu zgierskiego, gdzie średnia lesistość wynosi 18,3%.
Przeciętny wiek lasów występujących na tym terenie to ok. 60 lat w lasach państwowych
i ok. 40 lat w przypadku lasów prywatnych. Stosunkowo duży jest udział drzewostanów starszych,
w wieku 70 – 95 lat. Lasy państwowe, gdzie od wielu lat prowadzona jest prawidłowa gospodarka
leśna, charakteryzują się korzystniejszym układem siedlisk, szerszym wachlarzem gatunkowym oraz
większym przyrostem bieżącym grubizny niż drzewostany lasów prywatnych.

2.5 ZASOBY WODNE
Obszar Gminy Zgierz należy do zlewni rzeki Wisły. Wody z terenu gminy spływają
bezpośrednio do Bzury i jej dopływów, a ta z kolei wpływa do Wisły. 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. Skutkiem
tego 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 położony w części południowo-zachodniej gminy stanowi strefę źródłową
dla wielu cieków będących dopływami Bzury (Ciosenka, Dzierżązna, Malina, ciek bez nazwy będący
dopływem Czerniawki, ciek bez nazwy będący dopływem Moszczenicy).

Lp.

Nazwa cieku – rzeki

Ogółem

uregulowane

Zagrożenie
powodziowe
odcinki (km)

Długość (km)

1

Czerniawka

16,2

8,5

brak

2

Dzierżązna

11,7

3,1

brak

3

Linda

12,8

2,5

brak

4

Malina

10,0

-

brak

5

Moszczenica

31,7

31,7

brak

Tabela – Główne cieki wodne gminy
Źródło: opracowanie własne

Zasoby wodne gminy nie należą do dużych. Retencjonowanie wody odbywa się w różnej
wielkości zbiornikach wodnych, które odgrywają znaczną rolę w zwiększaniu zasobów wodnych
danego obszaru. Stanowią źródło zasilania wód podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni,
są zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych (powódź, susza). Równocześnie
zbiorniki pełnią inne funkcje - rekreacja, źródło wody dla rolnictwa - podnosząc atrakcyjność
turystyczną i inwestycyjną wielu miejscowości.

Lp.

Nazwa zbiornika

Miejscowość

Powierzchnia [ha]

Pojemność
[tys. m3]

1

Zbiornik wodny

Biała

3,10

56,00

2

Wola Branicka
Bądków

4,60

460,00

3

Młyn - stawy
Stawy

6,65

92,00

4

Stawy

Kotowice

8,20

100,00

5

Stawy

Glinnik

9,45

158,00

1,45

23,00

Zbiornik wodny
6
Grotniki
Tabela – Wykaz większych zbiorników wodnych na terenie gminy
Źródło: opracowanie własne
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2.6 ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
Zagrożenie gleb – nadmierne zakwaszenie oraz mała zasobność w składniki pokarmowe.
Zakwaszenie gleb powoduje, że stają się one podatne na zanieczyszczenia, natomiast zubożenie
zawartości składników pokarmowych w glebach prowadzi do ich degradacji. Kwaśny odczyn gleby
zwiększa rozpuszczalność składników mineralnych, co prowadzi do ich wymywania, a w rezultacie
do zubożenia gleby. W miejsce składników mineralnych do roztworów glebowych przechodzą
toksyczne związki żelaza, glinu i manganu.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – głównym źródłem emisji szkodliwych substancji są:
zakłady przemysłowe, system transportowy oraz lokalne kotłownie i paleniska indywidualne. Emisja
z punktowych źródeł zanieczyszczeń, tj. z zakładów przemysłowych jest objęta ewidencją i kontrolą,
natomiast z pozostałych źródeł jest trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana. Brak jest
szacunkowych danych z terenu Gminy Zgierz w tym temacie.
Emisja komunikacyjna - jest kolejnym źródłem zagrożenia dla walorów środowiska przyrodniczego
i zdrowia człowieka. Szkodliwość systemu transportowego związana jest z emisją gazów: tlenków
azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i węglowodorów oraz emisją pyłów zawierających związki
ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Poza związkami będącymi produktami spalania paliw, w ruchu
kołowym emituje się również duże ilości pyłów pochodzących ze ścierania się opon i nawierzchni
drogi. Emisja komunikacyjna stanowi największe zagrożenie dla obszarów położonych w sąsiedztwie
dróg o dużym natężeniu ruchu. W przypadku Gminy Zgierz układ drogowy opiera się o autostradę
A2, drogę krajową nr 91 Gdańsk – Cieszyn oraz drogi wojewódzkie nr 702 Zgierz – Kutno i 708
Ozorków – Stryków – Brzeziny. Z racji zwiększającego się ruchu lokalnego są to bez wątpienia tereny
zagrożone negatywnym oddziaływaniem transportu. Transport przyczynia się do zanieczyszczenia
nie tylko powietrza, ale również gleb, a w konsekwencji wód poprzez wymywanie zanieczyszczeń
i ich infiltrację w głąb gruntu.
Hałas - Na obszarze Gminy Zgierz głównym źródłem zagrożeń akustycznych jest transport drogowy.
Większa elastyczność transportu drogowego w porównaniu z transportem kolejowym oraz większa
niż kilkanaście lat temu dostępność na rynku środków transportu drogowego zadecydowała
o obecnej dominacji. Wraz z niewystarczającym i spóźnionym, w stosunku do tempa rozwoju
komunikacji drogowej, rozwojem układów drogowo-ulicznych, uległy pogorszeniu warunki
akustyczne w wielu obszarach i na terenach położonych w pobliżu dużych tras komunikacyjnych.
W Gminie Zgierz największe natężenie hałasu obserwuje się na drogach:
• autostradzie A2,
• nr 91 Gdańsk – Cieszyn,
• nr 702 Zgierz – Piątek – Kutno,
• nr 708 Ozorków – Stryków – Brzeziny.
Hałas kolejowy nie stanowi tak dużego zagrożenia akustycznego jak hałas drogowy ze względu na
jego mniejsze natężenie oraz lokalizację linii kolejowych na terenach o rzadkiej zabudowie. Linie
kolejowe, których trasy prowadzą przez obszar Gminy Zgierz to:
•
•

linia kolejowa Łódź – Łowicz – Sochaczew – Warszawa,
linia kolejowa Łódź – Zgierz - Ozorków – Gdańsk.

Zagrożenie akustyczne spowodowane hałasem lotniczym w Gminie Zgierz nie występuje.
Promieniowanie
elektromagnetyczne
niejonizujące
Źródłem
promieniowania
elektromagnetycznego niejonizującego są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe,
telewizyjne i telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, urządzenia
przemysłowe i urządzenia użytku domowego, co powoduje, że promieniowanie to występuje
powszechnie w środowisku. Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia,
które emitują fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości
od 0,1 do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300.000 MHz, umieszczone w środowisku naturalnym.
W Gminie Zgierz do sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych stanowiących zagrożenie
dla środowiska należą:
•
•

linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV – szkodliwy wpływ
ma pas szerokości od 12 do 37 m,
stacje bazowe telefonii komórkowej.

Ścieki – Nienajlepszy stan jakości wód powierzchniowych związany jest z nierównomiernym
rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie występuje
słaby rozwój infrastruktury kanalizacyjnej lub wręcz jej brak.
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Zakres przedmiotowy

Wartość

Kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)

5,15

ilość przyłączy (szt.)

49
Wodociągi

długość czynnej sieci rozdzielczej (km)

295,8

ilość przyłączy (szt.)
Tabela - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Zgierz

7 186

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Zgierz (stan na 31.12.2013r.)

Na terenie Gminy Zgierz istnieje tylko jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu
BIOPAN-250 o przepustowości 37,13 m3/d we wsi Lućmierz (dz. nr geod. 250/42).
Natomiast do kolektora sanitarnego miasta Zgierz włączona jest kanalizacja
zbudowana
w Łagiewnikach Nowych (ul. Okólna).
Gospodarka ściekowa na terenie gminy rozwiązywana jest poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków lub szczelnych szamb. Na terenie Gminy Zgierz jest wiele oczyszczalni ścieków,
obsługujących indywidualne gospodarstwa oraz 5 oczyszczalni ścieków obsługujących:
1. zakład produkcyjny + budynek mieszkalny (Dąbrówka Strumiany),
2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach – oczyszczalnia typu BIOPAN-35,
3. ZOZ Stowarzyszenie MONAR w Kęblinach – oczyszczalnia typu NEBRASKA,
4. Dom Dziecka w Dąbrówce Strumiany – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna,
5. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej – oczyszczalnia ścieków typu V – Rotor,
które posiadają pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostę Zgierskiego na odprowadzanie
do wód lub gruntów oczyszczonych ścieków ze stacjonarnych oczyszczalni.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane zostały indywidualnie przez właścicieli
nieruchomości oraz w ramach Programu budowy gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków
realizowanego przez gminę.
Program, w ramach którego gmina finansowała 75% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków, realizowany był w latach 2003 – 2011. W poszczególnych latach jego wdrażania została
zrealizowana następująca liczba przydomowych oczyszczalni:
• 2003 r. – 9,
• 2004 r. – 17,
• 2005 r. – 19,
• 2006 r. – 27,
• 2007 r. – 35,
• 2008 r. – 10,
• 2009 r. – 6,
• 2010 r. – 3
• 2011 r. – 1.
Z uwagi na brak zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy rozwój kanalizacji
wraz z oczyszczalniami ścieków powinien stanowić element polityki inwestycyjnej gminy.
Przy wysokiej dysproporcji między stopniem rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, istnieje
zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami odprowadzanymi
bezpośrednio do wód lub do gruntu, ściekami z opróżniania szamb lub przesiąkami z nieszczelnych
szamb do gruntu. Jednakże obserwacje długookresowe pozwalają na stwierdzenie powolnej poprawy
stanu jakości wód.
Odpady komunalne - Źródłami odpadów komunalnych w Gminie Zgierz są gospodarstwa domowe,
instytucje i zakłady infrastruktury oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane na analizowanym
obszarze.
Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych.
Odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz
ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejęła gmina,
ponieważ to ona w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku stała się właścicielem odpadów
komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast właściciele
nieruchomości niezamieszkałych powinni posiadać podpisaną umowę z podmiotem posiadającym
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

12

Raport o stanie Gminy Zgierz
październik 2013 r.
W drodze przetargu gmina wyłania firmę, która odbiera odpady od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych. Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwie domowym odbierane są w sposób
zmieszany i segregowany. Gmina Zgierz prowadzi działania zmierzające do zapobiegania
powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez
edukację ekologiczną promującą minimalizację wytwarzania odpadów, właściwe postępowanie
z odpadami, ich segregację. Prowadzone są działania promocyjne i edukacyjne mające na celu
promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych. Propagowane
jest zagospodarowywanie odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji
w kompostownikach przydomowych.
Odpady komunalne zmieszane, pozostałości po segregacji, zgodnie z w/w ustawą, jak i Planem
Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012, są przekazywane do Regionalnej Instalacji do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Krzyżanówku. Wyselekcjonowane frakcje
odpadów komunalnych przekazywane są do firm zajmujących się recyklingiem odpadów
komunalnych, by osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu oraz ograniczyć masy przekazywanych
do składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Selektywna zbiórka odpadów była realizowana od 1999 roku w kategoriach odpadów szkło i PET.
W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów program został zakończony.
Rok prowadzenia
selektywnej zbiórki
Ilość
PET
pojemników
szkło
[sztuk]
Ilość
zebranych
surowców
[Mg/rok]

2006 r. 2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

55

55

55

55

67

67

67

30

30

30

30

50

50

50

PET

8,6

9,4

11,8

12,6

12,35

13,41

15,32

szkło

80,4

80,4

101,05 118,08 126,48 128,64

139,21

Tabela – System selektywnej zbiórki odpadów
Źródło: opracowanie własne

2.7 CHRONIONE OBSZARY PRZYRODNICZE NA TERENIE GMINY ZGIERZ
Obszar Gminy Zgierz w 80% stanowi obszar chronionego krajobrazu ze szczególnym
uwzględnieniem doliny rzeki Czerniawki, Moszczenicy i Ciosenki. Fragment Gminy Zgierz znajduje
się w części otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i zajmuje pow. 42,5 ha.
Rezerwaty przyrody:
• „Ciosny” - jałowcowy w Rosanowie,
• „Dąbrowa Grotnicka” - fragment lasów Grotnicko – Lućmierskich,
• „Grądy nad Moszczenicą” - północna część uroczyska leśnego (granicząca z rzeką
Moszczenicą), położonego na zachód od miejscowości Swędów,
• „Grądy nad Lindą” - rezerwat leśny między miejscowościami Lućmierz i Grotniki.
Pomniki przyrody:
Na obszarze gminy zarejestrowanych jest 47 drzew - pomników przyrody w następujących
miejscowościach:
• Grotniki - 2 sosny o zrośniętych na wys. 2,6 m pniach, o obw. 96 cm i 103 cm,
• Grotniki - 2 dęby o obw. 370 cm i 410 cm, lipy drobnolistne o obw. 280 cm i 248 cm,
• Grotniki - 7 lip drobnolistnych o obw. 207 cm - 334 cm,
• Lućmierz - 3 dęby szypułkowe o obw.: 404 cm, 540 cm, 600 cm,
• Lućmierz - Emilia (w lesie przy parkingu) - 2 dęby szyp. o obw. 357 cm i 378 cm,
• Szczawin (obok leśniczówki) - 2 dęby szyp. o obw. 580 cm i 520 cm,
• Wola Branicka (las państwowy) - 1 dąb szyp. o obw. 270 cm,
• Rosanów, ul. Długa - 1 kasztanowiec o obw. 314 cm,
• Dębniak - 4 dęby bezszypułkowe o obw. 347 cm, 337 cm, 391 cm i 284 cm,
• Biała - 2 lipy o obw. 392 cm, 201 cm; 3 kasztanowce o obw. 250 cm, 338 cm i 358 cm, thuja
o obw. 140 cm,
• Kębliny - 1 dąb o obw. 364 cm, 2 lipy o obw. 288 cm i 297 cm, wiąz o obw. 561 cm,
• Dąbrówka Strumiany - 3 dęby o obw. 333 cm, 320 cm i 301 cm,
• Jeżewo - lipa drobnolistna o obw. 254 cm,
• Ostrów - lipa drobnolistna o obw. 245 cm; dąb szyp. o obw. 454 cm,
• Dzierżązna - lipa drobnolistna o obw. 454 cm,
• Brachowice - 2 dęby szypułkowe o obw. 328 cm, 236 cm.
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Aleje pomnikowe:
• Grotniki - aleja lipowa złożona ze 180 szt. drzew o obw. 149 cm - 290 cm,
• Glinnik (wzdłuż drogi do Szczawina) - aleja złożona z 67 szt. drzew w tym: buki - 11 szt.
o obw. 290 cm - 438 cm; lipy - 54 szt. o obw. 74 cm - 150 cm; dęby szypułkowe - 2 szt o obw.
401 cm i 248 cm,
• Wypychów - aleja lipowa złożona z ok. 35 szt. drzew o obw. 160 cm - 290 cm,
• Łagiewniki Nowe /wzdłuż drogi Zgierz-Stryków/ - aleja klonów srebrzystych składająca się
z 250 drzew o obwodach 180 cm - 350 cm.
Parki wiejskie:
• Lućmierz – siedziba Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lućmierzu,
• Jeżewo – Jednostka Wojskowa,
• Dzierżązna – Gminny Ośrodek Kultury,
• Kębliny - siedziba „MONAR”,
• Glinnik – własność prywatna.
Ze wskazanych parków tylko ten należący do Gminnego Ośrodka Kultury jest dostępny
dla mieszkańców, turystów.
Użytki ekologiczne
Na obszarze gminy, w kompleksach leśnych Lasów Państwowych, występują użytki
ekologiczne podlegające ochronie, ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 50/2001
z dnia 8.08.2001r. Obejmują łączną powierzchnię 3,89 ha. Należą do nich:
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

Rodzaj użytku (opis)
teren podmokły, okresowo zalewany, porośnięty
roślinnością bagienną

Pow. (ha)

Lokalizacja

0,5

Ustronie

teren podmokły, położony przy rzece Moszczenicy,
okresowo zalewany, porośnięty roślinnością bagienną

0,23

Wola Branicka

teren podmokły z występującą naturalną sukcesją wtórną,
porośnięty roślinnością typową dla terenów podmokłych

0,41

Grotniki

teren podmokły z występującą naturalną sukcesją wtórną,
porośnięty roślinnością typową dla terenów podmokłych

0,60

Grotniki

zbiornik wodny z rozpoczętą naturalną sukcesją wtórną

0,75

Grotniki

teren podmokły z występującą naturalną sukcesją wtórną,
porośnięty roślinnością typową dla terenów podmokłych

0,40

Grotniki

1,0

Lućmierz

6.

7.

teren podmokły z występującą naturalną sukcesją wtórną,
porośnięty roślinnością typową dla terenów podmokłych,
okresowo zalewany
Tabela - Wykaz użytków ekologicznych
Źródło: opracowanie własne

2.8 ŚRODOWISKO KULTUROWE
Teren Gminy Zgierz zamieszkiwany był od wielu tysiącleci. Świadczą o tym znaleziska
archeologiczne ze wszystkich okresów pradziejowych. Ciągłość osadnicza na tym terenie sięga
ostatnich dziesięciu tysięcy lat. Najpierw były to wędrujące grupy zbieraczy i myśliwych. Później
zaczęto uprawiać ziemię i pojawiły się pierwsze stałe osady. Pierwotne osadnictwo kierowało się
kilkoma wymaganiami. Po pierwsze musiało być blisko wody – najlepiej strumyka lub rzeczki,
ale musiało być także sucho. W pierwszym rzędzie zasiedlano, więc piaszczyste, wyniesione lekko
tereny przy ciekach wodnych. Potem, w miarę rozwoju gospodarki osadniczej i rolnictwa, niezbędne
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stały się urodzajne ziemie. Najlepiej było mieszkać na piaskowym wzgórku, a obok mieć urodzajne
gliniaste pole. Oczywiście najwcześniej brano pod uprawę tereny bardziej urodzajne, położone
na wysoczyznach między dolinami, samo osadnictwo „wchodziło” na teren dzisiejszej gminy wzdłuż
cieków rozcinających krawędź Wysoczyzny, czyli wzdłuż Bzury, Moszczenicy, czy Czerniawki.
Czasy historyczne, czyli mniej więcej ostatnie tysiąclecie, mają swą dokumentację pisaną. Cały
ten czas gmina należała (i należy) do Ziemi Łęczyckiej (czyli wschodniej Wielkopolski). Gdy w drugiej
połowie XIV w. powstały powiaty, część obecnej gminy znalazła się w powiecie łęczyckim, ale jej
południowo-wschodni kraniec w brzezińskim. Ówczesne powiaty to jednak coś innego niż dzisiejsze.
Wtedy stanowiły okręgi sądownicze. Na przełomie XVIII i XIX wieku (w 1793 r.), po II rozbiorze
pojawił się powiat zgierski – prawie cały teren dzisiejszej gminy znalazł się w jego obrębie (znów
za wyjątkiem części południowo–wschodniej). Siedzibą powiatu zgierskiego na początku był Piątek.
Granica wschodnia tego powiatu na terenie dzisiejszej gminy biegła mniej więcej po linii –
Besiekierze, Kębliny, Dąbrówka Strumiany, Skotniki. Administracja terenowa, czyli gminy pojawiły
się na naszym terenie w XIX wieku. Dawny powiat zgierski przetrwał do okresu powstania
styczniowego, a konkretnie do roku 1866. Zlikwidowano go m.in. za aktywny udział mieszkańców
miasta i dzisiejszej gminy w tymże powstaniu styczniowym. Po zniesieniu powiatu zgierskiego część
wsi dzisiejszej Gminy Zgierz, znalazła się w powiecie łęczyckim, część w brzezińskim, a część
w łódzkim m.in. Zgierz.
Teren dzisiejszej gminy przechodził różne koleje. W latach 50 XX w. zlikwidowano stare gminy
i utworzono gromady, by w 1975 r. połączyć wiele gromad z różnych powiatów w jedną Gminę
Zgierz.
W 1990 r. przywrócono rzeczywisty demokratyczny samorząd. W 1999 r. gmina weszła w skład
utworzonego powiatu zgierskiego.
Dobra kultury materialnej
Biała
1. Miejsca pamięci narodowej:
• zbiorowy grób żołnierzy 28. i 31. pułku Strzelców Kaniowskich na cmentarzu parafialnym
w Białej;
• pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego;
• grób Trzech Powstańców z 1863 r. w formie obelisku z tablicą na ścianie kościoła;
• Izba Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej w Białej – została otwarta w nowej
siedzibie 18.06.2002 r. (znajdują się materiały i eksponaty dotyczące filii hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży polskiej z ulicy Przemysłowej w Łodzi,
w miejscowości Dzierżązna, utworzonej na polecenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa
Rzeszy w dniu 07.12.1942 r. w Dzierżąznej).
2. Zespół kościoła parafialnego w Białej p.w. św. Piotra i Pawła – pochodzi z XVIII w.; jest
jednym z najważniejszych zabytków drewnianych nie tylko Gminy Zgierz, ale również
powiatu zgierskiego; obecnie kościół jest centrum parafii, miejscem, w którym nie tylko
rozwija się życie religijne, ale też odbywają się uroczystości z okazji świąt narodowych
i koncerty muzyczne. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa
Łódzkiego, nr rej.: A/128 z 25.08.1967 r. (kościół) i A/129 z 25.08.1967 r. (dzwonnica).
Dzierżązna
1. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej – instytucja kultury funkcjonująca na terenie Gminy
Zgierz. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej jest dworek z początku XX w.
o cechach późnego baroku i klasycyzmu.
2. Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Na cmentarzu zostało pochowanych 13 żołnierzy
niemieckich i 117 żołnierzy armii rosyjskiej – ci ostatni w zbiorowych mogiłach. Większość
poległych to bezimienne ofiary walk, jakie w tej okolicy stoczyły oddziały niemieckie
z nacierającymi od północy wojskami tzw. „oddziału łowickiego” zmierzającego z odsieczą
do rozpaczliwie bronionej Łodzi.
3. Stara kuźnia.
4. Miejsca pamięci narodowej:
• obelisk poświęcony męczeńskiej pracy dzieci w filii hitlerowskiego obozu
koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży polskiej z ulicy Przemysłowej w Łodzi,
w miejscowości Dzierżązna w czasie II Wojny Światowej znajdujący się obok budynku
byłej szkoły podstawowej w Dzierżąznej;
• grób Wojciecha Słowińskiego na cmentarzu w Dzierżąznej;
• miejsce upamiętnienia wraz z tablicą memoratywną filii hitlerowskiego obozu
koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży polskiej z ulicy Przemysłowej w Łodzi,
w miejscowości Dzierżązna na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
5. Park z pierwszego ćwierćwiecza XX w. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego, nr rej.: A/290
z 20.12.1983 r.
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6.

Szkoła – inicjatorem jej założenia był Karol Franke (współwłaściciel folwarku w Dzierżąznej).
W listopadzie 1915 r. uzyskał zezwolenie na otwarcie szkoły. Lokal na klasę (jedną z dwóch
izb w chacie) udostępniła Teofilia Mamińska-Rosiakowa. Nauczycielem został Stefan Kaucz.
Podczas II Wojny Światowej była siedzibą filii hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
dla dzieci i młodzieży polskiej z ulicy Przemysłowej w Łodzi, w miejscowości Dzierżązna.

Gieczno
1. Miejsce pamięci - grób nieznanego żołnierza armii rosyjskiej poległego w I wojnie światowej
i pochowanego na cmentarzu rzymskokatolickim w Giecznie.
2. Zespół kościoła parafialnego w Giecznie p.w. Wszystkich Świętych – kościół drewniany
z 1717 r., dzwonnica drewniana pierwsze ćwierćwiecze XVIII w. Obiekt wpisany do Rejestru
Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego, nr rej.: A/264 z 1.08.1967 r. (kościół)
i A/265 z 01.08.1967 r. (dzwonnica).
Glinnik
Park z przełomu XVII i XVIII w. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych
Województwa Łódzkiego, nr rej.: A/206 z 17.03.1977 r.
Jeżewo
Zespół dworski w Jeżewie – budynek murowany z połowy XIX w., park z połowy XIX w., obecnie
obiekt wojskowy. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa
Łódzkiego, nr rej.: A/266 z 04.11.1979 r.
Kębliny
1. Zespół dworski w Kęblinach: dwór z l. 1900-1905 z parkiem z ostatniego ćwierćwiecza
XIX w. – obiekt użytkowany przez MONAR. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków
Nieruchomych Województwa Łódzkiego, nr rej.: A/266 z 04.11.1979 r.
2. Miejsce pamięci – obelisk poświęcony żołnierzom 28 pułku Strzelców Kaniowskich,
którzy w Kęblinach w nocy z 7/8 września 1939 r., stoczyli walkę z niemieckim najeźdźcą.
Lućmierz
Miejsca pamięci narodowej:
• kwatera pomordowanych ofiar w latach okupacji hitlerowskiej w lesie w Lućmierzu;
• kwatera ku czci 100 Polaków straconych 20 marca 1942 r. w Zgierzu;
• pomnik upamiętniający pomordowane ofiary w latach okupacji hitlerowskiej w lesie
Lućmierzu.

w

Rogóźno
Miejsce pamięci narodowej - pomnik ku czci mieszkańców Rogóźna pomordowanych
we wrześniu 1939 r.
Szczawin
Miejsce pamięci - Lapidarium z nagrobków z I wojny światowej zachowanych na cmentarzu
parafialnym w Szczawinie wraz z tablicą informacyjną.

2.9 Działania zmierzające do stworzenia strefy uzdrowiskowej w Gminie Zgierz
Uchwałą Nr XLIII/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 marca 2006 r. została przyjęta koncepcja
pn. „Projekt Rogóźno” dot. wykorzystania znajdujących się na terenie Gminy Zgierz zasobów soli
kamiennej i węgla brunatnego. Koncepcja opracowana została przez Centrum Zrównoważonego
Rozwoju w Łodzi przy współpracy naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przy
konsultacji ze strony urzędu gminy.
Niniejsza koncepcja zakłada rozwój w oparciu o zasoby gminy m.in. w następujących obszarach:
• rozwój zaplecza uzdrowiskowego,
• rozwijanie lecznictwa uzdrowiskowego o zasięgu ogólnokrajowym oraz rekreacji
i wypoczynku, głównie dla aglomeracji łódzkiej i warszawskiej w oparciu o dogodne
położenie geograficzne, nieskażone środowisko naturalne oraz bazę surowcową.
Kolejna podjęta przez radnych Uchwała Nr XXI/188/08 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca
2008 r. upoważniła Wójta Gminy Zgierz do podjęcia czynności zmierzających do nadania obszarowi
Rogóźno statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
W oparciu o zawartą w marcu 2009 r. umowę między Gminą Zgierz a Instytutem Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie został opracowany operat
klimatyczny,
obejmujący
badania
mikroklimatu,
klimatu
akustycznego
oraz
pól
elektromagnetycznych w wybranych obszarach Gminy Zgierz.
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Wykonane badania potwierdziły, iż najkorzystniejsze warunki klimatyczne panują w okolicach
Rogóźna, Jedlicz i Ustronia oraz Smardzewa. Klimat na obszarze Gminy Zgierz ma właściwości
lecznicze dla chorób: układu oddechowego, układu krążenia i ortopedyczno-urazowych, może
również wspomagać (poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne) leczenie zaburzeń układu
termoregulacyjnego.
Właściwości lecznicze klimatu zostały potwierdzone świadectwem z dnia 30 lipca 2009 r. wydanym
przez Polską Akademię Nauk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego w Warszawie, wymieniony w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych
surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.Urz.MZ z 2007 r. Nr 12, poz. 65).
Wykonany w roku 2011 w miejscowości Kotowice (dz. nr geod. 84/40) odwiert z wodą leczniczą M-1
ma głębokość 210 m i jest pierwszym ujęciem w obrębie wysadu solnego Rogóźno, który ujął
do eksploatacji wody lecznicze z piasków górnego oligocenu.
W wyniku prac geologicznych uzyskano w odwiercie M-1 wody mineralne, które po wykonaniu
stosownych analiz chemicznych okazały się wodami leczniczymi. Na podstawie wyników badań
terenowych oraz specjalistycznych badań tych wód podziemnych, opracowano dokumentację
hydrogeologiczną określającą zasoby eksploatacyjne złóż wód do celów leczniczych w miejscowości
Kotowice, ujętych otworem „M-1”.
Są to wody o temperaturach znacznie wyższych niż średnie na tym poziomie. Temperatura wody
z otworu pobierającego wodę mineralną z poziomu – 200 m.p.p.t. wynosi 28oC.
Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję ROV.7331.10.2012 MP z dnia 24.04.2012 r.
zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne dla odwiertu „M-1” o głębokości 199 m w ilości 10 m3/h przy
depresji 4,9 m.
Są to wody chlorokowo-sodowe, siarczkowe o mineralizacji ogólnej M = 9.072,3 mg/l, w tym
zawartości siarczków w ilości 9,4 mg/l, o właściwościach spełniających wymagania dla leczniczych
wód mineralnych swoistych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.02.2006 r.
w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych
złóż kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek
geologicznych do kopalin podstawowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań
niezbędnych do ustalenia właściwosci leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
(Dz.U. Nr 80, poz. 565) i Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie
wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.Urz. MZ Nr 1, poz. 4), Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych
w Poznaniu, wydał dla odwiertu „M-1” w dniu 5 czerwca 2012 r. świadectwo NR HU-01/WL/2012,
które potwierdza na podstawie wyników badań właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych oraz
mikrobiologicznych, iż mineralna woda lecznicza swoista 0,9% chlorkowo-sodowa, siarczkowa z tego
odwiertu jest wodą leczniczą.
Kolejnym krokiem podjętym przez gminę było opracowanie „Operatu obszaru ochrony
uzdrowiskowej dla miejscowości Rogóźno”. Niniejszy operat stosownie do zawartej w październiku
2010 r. umowy został opracowany przez Izbę Gospodarczą „Uzdrowiska Polskie” z/s w Sopocie.
Opracowany operat uzdrowiskowy przedłożony przez Gminę Zgierz w Ministerstwie Zdrowia
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, decyzją Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r.
znak: MZ-OZU-520-31448-1/WS/13 potwierdził możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze uznanym za obszar ochrony uzdrowiskowej „Rogóźno”, obejmującym w Gminie Zgierz
sołectwo: Śladków Górny, Brachowice, Grabiszew, Wypychów, Gieczno, Rogóźno, Astachowice,
Wola Rogozińska, Warszyce, Biała, Dzierżązna, Bądków, Jasionka oraz w Gminie Ozorków sołectwo
Celestynów.
Ustalił, w oparciu o przedstawione świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych
surowców i właściwości lecznicze klimatu, następujące kierunki lecznicze dla obszaru ochrony
uzdrowiskowej: choroby ortopedyczno urazowe, choroby reumatologiczne oraz choroby dolnych
i górnych dróg oddechowych.
Powierzchnia obszaru ochrony uzdrowiskowej wynosi łącznie 5.111 ha, z czego:
• strefa „A” obejmuje 311 ha,
• strefa „B” obejmuje 1.280 ha,
• strefa „C” obejmuje 3.520 ha.
Tym samym spełnione są warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1339 ze zm.), konieczne do potwierdzenia możliwości
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące
naturalne surowce oraz klimat gwarantują po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze ochrony uzdrowiskowej
„Rogóźno”.
Zgodnie z procedurą Gmina Zgierz na wydanie przez Radę Ministrów, na wniosek Ministra Zdrowia,
rozporządzenia nadającego status obszaru ochrony uzdrowiskowej „Rogóźno” ww. obszarowi.
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DZIAŁ 3.
GOSPODARKA
3.1 WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia Gminy Zgierz wynosi 19.907 ha, z czego 436 hektarów stanowi własność gminy
(niecałe 2%). Pozostała powierzchnia to własność prywatna. Użytki rolne stanowią powierzchnię
11.902 ha (321 ha gminy), w tym grunty orne 9.220 ha, łąki 947 ha, pastwiska 818 ha. Lasy na terenie
gminy zajmują 6.027 ha, co stanowi około 30% ogólnej powierzchni. Struktura własnościowa
przedstawia się następująco: lasy w gospodarstwach rolnych stanowią powierzchnię 738 ha, lasy
w działkach 587 ha, lasy Skarbu Państwa 4.491 ha oraz lasy gminne 49 ha.

3.2 GOSPODARKA GMINNA
Diagnoza finansów za lata 2008-2012
Dochody budżetu gminy w latach 2008-2012 miały tendencje wzrostowe ze średnią
wynoszącą około 4,50%, przy czym wzrost dochodów w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 5,33%.
Największy udział w dochodach budżetu w 2012 r. miała subwencja oświatowa 29,40%, ale jest
dochód celowy na wydatki oświaty, do których gmina w 2012 roku dołożyła kwotę 2.568.081 zł.
Wydatki bieżące na oświatę wyniosły w 2012 r. 38,08% wydatków ogółem.
Największe znaczenie dla sytuacji finansowej gminy mają dochody z tytułu podatków i opłat
zbieranych przez gminę, stanowiły one w 2012 r. 26,23% wszystkich dochodów, oraz udziały
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowiły 22,61%.
Wykonanie tych dochodów ma decydujący wpływ na kondycję finansów gminy.
W latach 2008-2010 wydatki majątkowe były wysokie i stanowiły odpowiednio 26,49%,
28,57% i 27,76% wydatków ogółem. W tych latach zrealizowano wiele inwestycji drogowych, remonty
obiektów gminnych. Jednak spowodowało to znaczny wzrost zadłużenia gminy, które na koniec roku
wynosiło odpowiednio kwotę: 2008 - 2.368.175 zł; 2009 – 8.160.635 zł; 2010 – 14.047.122 zł; 2011 –
14.002.971 zł; 2012 – 12.741.493 zł.
Ten wzrost zadłużenia spowodował wzrost rozchodów w postaci spłat kredytów i pożyczek,
jak i kosztów obsługi długu, czyli odsetek od powstałego długu.
Taka sytuacja spowodowała zahamowanie gminnych inwestycji w latach 2011-2012.
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TREŚĆ

I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:

2008

27 279 465

udział w
dochodach/
wydatkach
ogółem (%)
x

2009

27 815 265

udział w
dochodach/
wydatkach
ogółem (%)
x

2010

29 798 270

udział w
dochodach/
wydatkach
ogółem (%)
x

2011

30 862 460

udział w
dochodach/
wydatkach
ogółem (%)
x

2012

udział w
dochodach/
wydatkach
ogółem (%)

32 508 927

x

I.1. dochody z podatków i opłat ustalanych na
podstawie odrębnych ustaw

7 589 477

27,82

8 290 092

29,80

7 585 574

25,46

8 636 890

27,99

8 527 207

26,23

I.2. udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

5 802 558

21,27

6 027 044

21,67

5 989 692

20,10

6 674 559

21,63

7 348 655

22,61

I.3. subwencja oświatowa

6 547 930

24,00

7 231 910

26,00

7 711 538

25,88

8 395 703

27,20

9 558 269

29,40

I.4. subwencja wyrównawcza

976 790

3,58

1 155 998

4,16

1 255 461

4,21

1 218 021

3,95

1 233 546

3,79

I.5. dotacje na zadania własne

664 766

2,44

687 765

2,47

782 504

2,63

817 460

2,65

945 156

2,91

I.6. dotacje na zadania zlecone

3 152 636

11,56

2 906 946

10,45

2 177 399

7,31

3 335 434

10,81

3 257 428

10,02

II. WYDATKI OGÓŁEM, z czego:
II.1. wydatki majątkowe

29 124 677

x

32 320 738

x

36 241 268

x

31 706 368

x

31 840 447

x

7 716 528

26,49

9 234 005

28,57

10 060 474

27,76

3 959 761

12,49

3 078 557

9,67

21 408 149

73,51

23 086 733

71,43

26 180 794

72,24

27 746 607

87,51

28 761 890

90,33

28 454

0,10

83 893

0,26

387 313

1,07

678 080

2,14

751 090

2,36

II.2.2. dotacje

1 398 632

4,80

1 867 133

5,78

2 004 536

5,53

2 026 095

6,39

2 103 437

6,61

II.2.3. wydatki na administrację

4 025 232

13,82

4 040 427

12,50

4 362 327

12,04

4 704 554

14,84

4 764 906

14,96

II.2.4. wydatki bieżące na oświatę

8 784 138

30,16

9 334 689

28,88

10 224 580

28,21

11 169 544

35,23

12 126 350

38,08

II.2.5. wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

4 361 514

14,98

4 298 329

13,30

4 852 353

13,39

5 123 987

16,16

5 457 127

17,14

Zadłużenie Gminy Zgierz

2 368 175

8,68

8 160 635

29,34

14 047 122

47,14

14 002 971

45,37

12 741 493

39,19

II.2. wydatki bieżące, w tym:
II.2.1. obsługa długu

Tabela – Wykonanie budżetu gminy w latach 2008-2012
Źródło: opracowanie własne
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Środki finansowe pozyskane w Unii Europejskiej
W latach 2006-2013 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i Szczawinie pozyskały do budżetu
Gminy Zgierz środki pomocowe z Unii Europejskiej na łączną kwotę 8 086 771,16 zł. Zrealizowano 39
projektów o wartości 11 373 773,92 zł. Pozyskane środki pochodzą z programów: Sektorowy Program
Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego 2004-2006, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Lp.

Tytuł projektu

Nazwa Funduszu/
Programu
Operacyjnego

Cel projektu

1.

Nowy Impuls
(ZSG w Słowiku)

SPO RZL 2004-2006

2

Jestem Królem Waszym
nie wymyślonym,
ani malowanym
(ZSG w Szczawinie)
Budowa społeczeństwa
informacyjnego w Gminie
Zgierz poprzez
upowszechnianie
e-administracji

SPO RZL 2004-2006

4

Podniesienie atrakcyjności
Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej

EFOiGR/SPO 20042006

5

Organizacja przestrzeni
rekreacyjno-sportowej
w miejscowości Rosanów
w celu pobudzenia
aktywizacji i integracji
społeczeństwa lokalnego
Komputer - twoja szansa

EFOiGR/SPO 20042006

Otwórz drzwi - świat jest
dla Ciebie
Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury edukacyjnej
Szkoły Podstawowej w
Białej w celu niwelowania
społeczno-ekonomicznych
dysproporcji na obszarach
wiejskich
Możesz więcej

EFS/POKL

3

6
7
8

9

EFRR/ZPORR 20042006

EFS/POKL

EFRR/ RPO WŁ
2007-2013

EFS/POKL

Okres
realizacji
projektu

Całkowity koszt
realizacji
w PLN

Zwiększenie szans
edukacyjnych i rozwojowych
poprzez umożliwienie
uczniom dostępu do dóbr
kultury
Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów
powiązane z wiedzą
o patronie szkoły
Zakup komputerów,
elektroniczny obieg
dokumentów, podpis
elektroniczny, budowa
sieci komputerowej
i serwerowni w UG Zgierz
Remont domków
kempingowych na terenie
GOK, budowa sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków
Budowa boiska w Rosanowie

2007-2008

60 000,00

z Unii
Europejskiej
w PLN
60 000,00

2007-2008

55 155,00

55 155,00

2006-2008

1 097 562,99

761 918,35

2006

528 530,27

405 108,00

2007-2008

632 646,60

346 426,17

Kurs komputerowy dla
50 mieszkańców gminy
Półkolonie dla 40 dzieci
z terenu gminy
Remont Szkoły Podstawowej
w Białej, budowa boiska
sportowego, zorganizowanie
centrum multimedialnego

2008-2009

49 439,28

49 439,28

2008

42 808,76

42 808,76

2009-2010

1 544 773,24

1 094 101,19

2009-2010

469 004,11

469 004,11

Zajęcia wyrównawcze
dla uczniów SP Biała,
SP Besiekierz Rudny,
SP Dąbrówka Wielka,
ZSG Gieczno, ZSG Słowik,
ZSG Grotniki

Otrzymane
dofinansowanie
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10

Stworzenie Centrum
Aktywizacji Społeczno
-Kulturalnej i Sportowej
we wsi Gieczno
Komputer - nowe
możliwości
Pamięć o historii naszą siłą

EFRROW/PROW
2007-2013

Remont, rozbudowa
i adaptacja budynku
świetlicy wiejskiej

2009-2010

426 282,47

256 511,00

EFS/POKL

2009

48 474,34

48 474,34

2009

38 879,15

38 879,15

EFRROW/PROW
2007-2013

2010-2011

445 475,27

173 935,00

EFRR/ RPO WŁ
2007-2013

Zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
z elementami ratownictwa
drogowego dla OSP w Białej

2010

812 345,37

690 493,54

EFRROW/PROW
2007-2013

Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy
ZSG Szczawin

2010

478 113,10

285 965,18

16

Budowa sieci
wodociągowej w
Wiktorowie
Wsparcie systemu
ratowniczo-gaśniczego
w Gminie Zgierz poprzez
zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo
-gaśniczego z elementami
ratownictwa drogowego
dla OSP w Białej
Poprawa warunków
dla wzrostu aktywności
społecznej, rekreacyjnej
i sportowej we wsi
Szczawin przy ZSG
w Szczawinie
Majowa integracja

Kurs komputerowy
dla 40 mieszkańców gminy
Widowisko historyczne
upamiętniające obchody
70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej
Budowa sieci wodociągowej
w Wiktorowie

EFS/POKL

2010

38 381,39

38 381,39

17

Pokieruj swoim życiem!

EFS/POKL

2010

48 614,34

48 614,34

18

Organizacja Centrum
Kultury we wsi Ustronie

EFRROW/PROW
2007-2013

Gminna impreza integracyjna
- „majówka” w Dzierżąznej
w GOK
Kurs prawa jazdy kat. C
oraz szkolenie z zakresu
funkcjonowania podmiotów
gospodarczych dla
15 mieszkańców
Remont świetlicy wiejskiej
we wsi Ustronie

2011

169 382,73

64 593,00

19

Komputer - twój
pomocnik

EFS/POKL

2011

24 181,21

24 181,21

20

Remont świetlicy wiejskiej
w Jedliczu A
Przygotowanie i wydruk
przewodnika
turystycznego po Gminie
Zgierz
Wrześniowa historia
Gminy Zgierz - rajd pieszy
i rowerowy oraz
widowisko historyczne
Indywidualność siłą

EFRROW/PROW
2007-2013
EFRROW/PROW
2007-2013

Kurs z podstaw obsługi
komputera dla
13 niezatrudnionych
mieszkańców
Remont świetlicy wiejskiej
we wsi Jedlicze A
Przygotowanie i wydruk
przewodnika turystycznego
po Gminie Zgierz

2012

232 600,61

115 775,00

2012

21 000,00

14 000,00

Widowisko historyczne
upamiętniające bitwę z
września 1939 r., rajd szlakiem
wydarzeń wojennych
Zajęcia edukacyjne
dostosowane do
indywidualnych potrzeb
uczniów kl. I-III szkół

2012

20 321,25

12 432,25

2012-2013

217 000,00

217 000,00

11
12

13

14

15

21

22

23

EFS/POKL

EFRROW/PROW
2007-2013

EFS/POKL
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24

Budowa boiska
sportowego
wielofunkcyjnego
w Grotnikach

EFRROW/PROW
2007-2013

25

Rozbudowa i remont
świetlicy w Kaniej Górze,
Gmina Zgierz
Doposażenie świetlicy
wiejskiej w Łagiewnikach
Nowych oraz
zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy
Lokalny lider
w ekomuzeum - wyjazd
studyjny do LGD
Fundacja Biebrzańska
Inwestycja w siebie dzisiaj,
szansą na lepsze jutro
(GOPS)

EFRROW/PROW
2007-2013

29

podstawowych
prowadzonych przez gminę
Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego przy ZSG
w Grotnikach

2012-2013

361 254,25

220 425,15

Rozbudowa i remont świetlicy
wiejskiej w Kaniej Górze

2013

361 135,21

187 919,00

EFRROW/PROW
2007-2013

Zakup opraw
oświetleniowych, krzeseł,
nasadzenia krzewów
na terenie wokół świetlicy

2013

18 510,24

14 808,00

EFRROW/PROW
2007-2013

Wyjazd studyjny dla sołtysów
i członków rad sołeckich

2013

25 399,20

18 925,35

EFS/POKL

Różne kursy umożliwiające
zdobycie nowych kwalifikacji
zawodowych, wiedzy
z zakresu umiejętności
interpersonalnych, doradztwo
zawodowe

73 943,52
122 580,34
166 720,85
189 110,42
226 610,31
168 799,08

66 179,45
109 709,40
149 215,16
169 253,83
202 816,23
151 075,18

Akademia Wiedzy
i Umiejętności w Słowiku
(ZSG w Słowiku)

EFS/POKL

354 412,60

300 652,82

30

Dajmy Sobie Szanse
(ZSG w Słowiku)

EFS/POKL

2010-2012

211 669,00

175 631,40

31

Chleb Ziemi Zgierskiej
- impreza integracyjna
dożynkowa
(GOK)

EFS/POKL

2009

49 933,46

49 933,46

32

Integracja w porządku
- razem możemy więcej
(GOK)

EFS/POKL

2010

43 950,23

43 950,23

33

Organizacja imprezy
kulturalnej
Noc Świętojańska
w Dzierżąznej
(GOK)
Kultywowanie lokalnych
tradycji poprzez warsztaty i
doposażenie Orkiestry Dętej
przy Gminnym Ośrodku
Kultury
w Dzierżąznej
(GOK)

EFRROW/PROW
2007-2013

Wyrównywanie szans
edukacyjnych, zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych w ZSG
w Słowiku
Wyrównywanie szans
edukacyjnych, zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych w ZSG
w Słowiku
Integracja społeczna
mieszkańców Gminy Zgierz
-udział w przygotowaniu
i obchodach Dożynek
Gminnych w 2009 r.
Integracja członków
społeczności lokalnej wokół
idei ochrony środowiska,
kształtowanie postaw i
zachowań pro-ekologicznych
Organizacja imprezy
kulturalnej Noc Świętojańska,
zachowanie tradycji,
pobudzenie aktywności
mieszkańców
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i specyfiki
polskiej wsi, zwiększenie
dostępu do edukacji
muzycznej młodzieży i osób
dorosłych poprzez warsztaty
gry na instrumentach,
doposażenie orkiestry

2008
2009
2010
2011
2012
2013
(do 10.09)
2010-2011

2011

38 667,26

18 153,62

2012

31 969,60

18 557,25

Kultywowanie lokalnych
tradycji poprzez warsztaty
i wyposażenie Akademii

EFRROW/PROW
2007-2013

2013

14 533,18

8 952,02

26

27

28

34

35

EFRROW/PROW
2007-2013

Promocja lokalnego
dziedzictwa kulturowego
poprzez przeprowadzenie
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36

37

38

39

Rękodzieła
(GOK)
Rozśpiewana wieś czyli
kultywowanie lokalnych
tradycji poprzez warsztaty
i doposażenie amatorskich
zespołów śpiewaczych
(GOK)
Młodzi do dzieła – wyjazd
studyjny do LGD
Stowarzyszenie
Gorce-Pieniny
Smaki tradycji - wyjazd
studyjny do LGD
Stowarzyszenie
Gorce-Pieniny
Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody
w Kotowicach w Gminie
Zgierz

EFRROW/PROW
2007-2013

EFRROW/PROW
2007-2013

warsztatów, wyposażenie
pracowni rękodzieła
Promocja lokalnego
dziedzictwa kulturowego
poprzez przeprowadzenie
warsztatów i doposażenie
amatorskich zespołów
śpiewaczych
Wyjazd dla młodzieży
z terenu gminy aktywnie
działającej w organizacjach

2013

36 378,58

23 322,35

2014

19 593,60

13 499,00

EFRROW/PROW
2007-2013

Wyjazd dla członkiń Kół
Gospodyń Wiejskich oraz
druhów z OSP z terenu gminy

2014

24 043,60

17 222,00

EFRROW/PROW
2007-2013

Rozbudowa i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody
w Kotowicach

2014

1 333 587,91

813 374,00

Ogółem

11 373 773,92

8 086 771,16

Tabela: Projekty Gminy Zgierz, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach
2007-2013
Źródło: Opracowanie własne

SPO RZL 2004-2006 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006
EFRR/ZPORR 2004-2006 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
EFOiGR/SPO 2004-2006 - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych / Sektorowy Program
Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”
EFS/POKL - Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki
EFRROW/PROW 2007-2013 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich /
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
EFRR/ RPO WŁ 2007-2013 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Gospodarka przestrzenna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju
przestrzennego gminy. Drogą do ich osiągania jest – ustalone w treści dokumentu – przestrzeganie
przyjętych zasad oraz ukierunkowanie koniecznych, pożądanych i dopuszczalnych zmian
przestrzeni.
W roku 2012 Rada Gminy Zgierz Uchwałą Nr XXV/228/12 z dnia 25 października 2012 r. przyjęła
zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz.
Przyjmując Studium w jego podstawowych założeniach, stwierdzono, że:
a) instrumenty polityki określone w Studium są właściwe, a podstawowym i najskuteczniejszym
narzędziem jej realizacji jest nadal plan miejscowy, co potwierdza przyjęty program prac
planistycznych realizowany przez podejmowane uchwały o przystąpieniu do opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) polityka winna być realizowana m.in. poprzez wypełnianie terenów już zainwestowanych
w miejscowościach Rosanów, Kania Góra, Słowik, Kębliny, Jedlicze A i B, Dzierżązna,
Jasionka, Glinnik i Biała oraz realizacja terenów, w których następuje intensyfikacja
w zagospodarowaniu, takich jak Łagiewniki Nowe, Skotniki, Józefów i Czaplinek,
c) w związku z utworzeniem uzdrowiska ocenie powinien podlegać teren przyległy,
w miejscowościach Rogóźno i Wola Rogozińska z przeznaczeniem części obszarów na usługi
sportu i rekreacji, pensjonaty oraz agroturystykę,
d) dla sprawnej realizacji Studium oraz wzmocnienia wykorzystania wszystkich dostępnych
instrumentów konieczne jest stałe monitorowanie zmian i uwarunkowań, budowanie bazy
danych o gminie i umożliwienie przepływu danych w celu koordynacji i spójności
podejmowanych działań,
e) niezbędnym dla właściwej realizacji polityki przestrzennej jest wykorzystywanie bazy danych
o gminie do programowania przyszłych zmian i aktualizacji uwarunkowań.
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Na podstawie przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami) gmina jest
uprawniona do ustalania przeznaczenia terenów pod określone funkcje, określania sposobów
ich zagospodarowania oraz warunków zabudowy i dokonuje tego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 14 ww. ustawy).
Obowiązujące na terenie gminy plany miejscowe uchwalone zostały w latach 2001 - 2013.
W zdecydowanej większości są to plany aktualne i odpowiadające potrzebom gminy. Trudno jest
jednak przewidzieć, jakich zmian będą wymagały plany, gdyż potrzeby tych zmian mogą wystąpić
w dłuższej perspektywie ich obowiązywania.
W celu utworzenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz stworzenie
atrakcyjnych miejsc do inwestowania (przemysł, składy, magazyny, usługi, centra logistyczne) Rada
Gminy podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz oraz uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy.
Starając się stworzyć atrakcyjne tereny dla inwestorów, a tym samym wpływać na rozwój,
podjęto uchwałę w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz dla obrębu wiejskiego Astachowice i części obrębu wiejskiego Bądków.
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Lp.

1)

Nr uchwały
i data jej podjęcia

Przedmiot i zakres ustaleń
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr
XLIII/498/98 Rady
Gminy Zgierz z dnia
18.06.1998 r.

Zmiana do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz zatwierdzonego
Uchwałą Nr IV/39/1994 Rady Gminy
Zgierz z dnia 29.11.1994 r.

Zmiana uchwały:

Określenie granic obszaru
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Dąbrówka Wielka

Data i nr uchwały
zatwierdzającej plan
oraz opublikowanie
Uchwała Nr XXI/196/04
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr
XXIV/235/00 Rady
Gminy Zgierz z dnia
24.08.2000 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
Nr 242 poz. 2149 z dnia
26 sierpnia 2004 r.

Zmiana uchwały:
Uchwała Nr
XXXIV/360/01 Rady
Gminy Zgierz z dnia
21.06.2001 r.
Uchwała Nr
XXXIV/359/01 Rady
Gminy Zgierz z dnia
21.06.2001 r.

Tabela – Tereny, dla których uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na mocy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: opracowanie własne

Lp.

1)

2)

3)

Nr uchwały
i data jej podjęcia

Przedmiot i zakres ustaleń
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Określenie granic
obszaru miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego

Uchwała Nr
XX/178/00
Rady Gminy
Zgierz z dnia
28 marca 2000 r.

Strefa aktywizacji

Emilia - Zachód

Uchwała Nr XXXVI/322/05
Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 października
2005 r.

Uchwała Nr
XX/177/00
Rady Gminy
Zgierz z dnia
28 marca 2000 r.

Strefa aktywizacji

Emilia - Wschód

Uchwała Nr XLIII/364/06
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr
XX/180/00
Rady Gminy
Zgierz z dnia
28 marca 2000 r.

Strefa aktywizacji

Słowik - Zachód

Uchwała Nr XI/87/07
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

– lokalizacja obiektów
produkcyjno-usługowych,
mieszkalno- rzemieślniczych,
mieszkalno- usługowych

– lokalizacja obiektów

Data i nr uchwały
zatwierdzającej plan

produkcyjno-usługowych,
mieszkalno- rzemieślniczych,
mieszkalno- usługowych

– lokalizacja obiektów
produkcyjno-usługowych,
mieszkalno- rzemieślniczych,
mieszkalno- usługowych
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4)

Uchwała Nr
XX/179/00
Rady Gminy
Zgierz z dnia
28 marca 2000 r.

Strefa aktywizacji

Słowik – Wschód

Uchwała Nr XXXVI/321/05
Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 października
2005 r.

5)

Uchwała Nr
XXIII/223/04
Rady Gminy
Zgierz z dnia
30 września
2004 r.
Uchwała Nr
XXXIII/303/05
Rady Gminy
Zgierz z dnia 30
czerwca 2005 r.

Przemysł, bazy, składy, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

Lućmierz – Wschód

Uchwała Nr XI/83/07
Rady Gminy Zgierz
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

6)

Uchwała Nr
XXIII/224/04
Rady Gminy
Zgierz z dnia 30
września 2004 r.
Uchwała Nr
XXXIII/304/05
Rady Gminy
Zgierz z dnia 30
czerwca 2005 r.

Przemysł, bazy, składy, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

Lućmierz – Zachód

Uchwała Nr XI/85/07
Rady Gminy Zgierz
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

7)

Uchwała Nr
XLVII/392/06
Rady Gminy
Zgierz z dnia 30
sierpnia 2006 r.

Przemysł, bazy, składy, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

Dąbrówka Wielka Zachód

Uchwała Nr XLV/462/09
Rady Gminy Zgierz z dnia
29 października 2009 r.
Korygująca
Uchwała Nr XLV/463/09
Rady Gminy Zgierz z dnia
29 października 2009 r.

8)

Uchwała Nr
XLVII/391/06
Rady Gminy
Zgierz z dnia 30
sierpnia 2006 r.

Przemysł, bazy, składy, usługi

Dąbrówka Wielka Północ

Uchwała Nr XLV/464/09
Rady Gminy Zgierz z dnia
29 października 2009 r.
Korygująca
Uchwała Nr XLV/465/09
Rady Gminy Zgierz z dnia
29 października 2009 r.

9)

Uchwała Nr
XLVII/390/06
Rady Gminy
Zgierz z dnia 30
sierpnia 2006 r.

Zmiany studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Zgierz w granicach
administracyjnych Gminy
Zgierz

Uchwała Nr XXV/228/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 25 października
2012 r.

10)

Uchwała Nr
XXXVII/357/09
Rady Gminy
Zgierz z dnia 26
marca 2009 r.

Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Zgierz dla części obrębu
Słowik – Zachód

Uchwała Nr XI/87/07
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

– lokalizacja obiektów
Produkcyjno- usługowych,
mieszkalno- rzemieślniczych,
mieszkalno- usługowych

Przemysł, bazy, składy, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
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11)

Uchwała Nr
XXXVIII/372/09
Rady Gminy
Zgierz z dnia
30 kwietnia
2009 r.

12)

Uchwała Nr
XXXVIII/371/09
Rady Gminy
Zgierz z dnia 30
kwietnia 2009 r.

13)

Uchwała Nr
XXXVII/357/09
Rady Gminy
Zgierz z dnia 27
marca 2009 r.

14)

Uchwała Nr
LV/610/10
Rady Gminy
Zgierz z dnia
7 października
2010 r.

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

Glinnik – Maciejów –
Józefów oraz prognozy
oddziaływania na
środowisko

Uchwała Nr V/30/11
Rady Gminy Zgierz
z dnia 24 lutego 2011 r.

Dąbrówka Wielka —
Cegielniana oraz
prognozy oddziaływania
na środowisko

Uchwała Nr LIV/597/10
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Uchwała Nr LIV/596/10
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia
zgodności miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Zgierz dla części obrębu wsi
Dąbrówka Wielka Cegielniana z ustaleniami
Studium

Przemysł, bazy, składy, magazyny,
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Zgierz dla części obrębu
Słowik-Zachód:
- od strony północnowschodniej: wschodnia
granica własności drogi
krajowej Nr 1, - od strony
wschodniej: zewnętrzne
granice działek 217/1,
217/2, 217/3, - od strony
południowej: północna
granica drogi gminnej
działki nr ew. 11/5
położonej w Emilii, - od
strony zachodniej: granice
zewnętrzne działek 191/1,
191/3, 192/5, 337/1, 337/2

Uchwała Nr XI/73/11
Rady Gminy Zgierz
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Bazy, składy magazyny

Lućmierz – Południe

Uchwała Nr XXIX/276/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Tabela – Tereny, dla których uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na mocy ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
647, ze zmianami)
Źródło: opracowanie własne

1)

Uchwała Nr XLVII/394/06
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi

Łagiewniki Nowe - Wschód

2)

Uchwała Nr XLVII/393/06
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
Uchwała Nr XLVII/395/06
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
Uchwała Nr XIX/156/12
Rady Gminy Zgierz z dnia
29 marca 2012 r.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,
usługi turystyki i rekreacji indywidualnej
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

Łagiewniki Nowe - Zachód

3)
4)

i rekreacji indywidualnej
Uzdrowisko Rogóźno

Jedlicze A południe i Jedlicze B
południe
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz dla
obrębu wiejskiego Astachowice
i części obrębu wiejskiego Bądków
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5)

Uchwała Nr XIX/157/12
Rady Gminy Zgierz z dnia
29 marca 2012 r.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz
dla części obrębu wiejskiego
Kwilno - Północ

6)

Uchwała Nr XXIII/206/12
Rady Gminy Zgierz z dnia
30 sierpnia 2012 r.

Usługi, przemysł, bazy, składy, magazyny

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Zgierz w części dotyczącej
terenu wsi Lućmierz – Wschód

7)

Uchwała Nr
XXXIV/339/2013
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz
dla działek nr ew. 259/10, 259/12, 259/13, 259/15,
259/16, 259/18, 259/22, 259/23 i 259/24,
w miejscowości Lućmierz, obręb geodezyjny
Lućmierz Las

Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz

Tabela – Tereny, dla których przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami)
Źródło: opracowanie własne
Za niedopuszczalne z mocy prawa należy uznać zabudowę nowych terenów, w sytuacji
istnienia rezerw na terenach już zabudowanych i wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę.
Ekspansja zabudowy w sytuacji istnienia rezerw na terenach przeznaczonych do zabudowy
w istniejących planach może nastąpić w drodze wyjątku i tylko po uprzednim uzasadnieniu
społeczno-ekonomicznym. Dokonywanie zmian przeznaczenia terenu i ustalanie warunków
zabudowy powinno być, co do zasady, możliwe tylko w drodze stanowienia aktów prawa
miejscowego, powiązanych z aktami planowania przestrzennego o charakterze ogólnym
(kierunkowym, strategicznym).
Plany zagospodarowania przestrzennego gminy powinny tworzyć system łączący zakres ich
ustaleń z podmiotowością i z zasadą pomocniczości, determinującą stopień hierarchiczności ustaleń
prawnych dokumentów planistycznych. Plany miejscowe należy traktować jako zobowiązania
publicznoprawne i w związku z tym powinny one mieć pokrycie w planach finansowo - rzeczowych.
Ład przestrzenny jest dobrem wspólnym i z tego tytułu daje władzy publicznej możliwość
(obowiązek) kształtowania wykonywania prawa własności nieruchomości. Z tytułu prawa własności
nieruchomości nie wynika bezpośrednio prawo do jej zabudowy. Prawo do zabudowy jest
reglamentowane na podstawie aktów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Gospodarka komunalna
Gminna gospodarka komunalna prowadzona jest przez zakład budżetowy Gminy Zgierz Gminny Zakład Komunalny. Został on utworzony w 1999 roku przez Radę Gminy Zgierz
dla realizacji zadań własnych gminy. Zakres działalności został określony w Statucie i obejmuje
następujące zadania związane z bieżącym zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy w zakresie
zleconym przez gminę, tj.:
administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących
własnością Gminy Zgierz;
dostarczanie ciepła do administrowanych lokali;
zbiorowe zaopatrzenia w wodę;
zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania
i oczyszczania ścieków;
eksploatacja, konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych;
wykonywanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych
i
kanalizacyjnych;
wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowokanalizacyjnych;
wywóz nieczystości stałych;
lokalny transport zbiorowy oraz dowóz uczniów do szkół;
przewóz dzieci niepełnosprawnych;
obsługa transportowa jednostek gminnych;
bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg;
wykonywanie usług inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową, modernizacją
wodociągów;
wykonywanie usług remontowo-budowlanych w gminnych obiektach;
odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu;
wykonywanie odpłatnie innych zadań zleconych przez gminę.
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Zasób budynków i lokali komunalnych
Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje 52 lokale komunalne (w tym 16 lokali socjalnych), które
mieszczą się w 14 budynkach, w różnych miejscowościach. Na mieszkaniowy zasób gminy składają
się lokale w miejscowościach: Wola Branicka – 3 mieszkania socjalne, Ustronie – 4 lokale mieszkalne
i 7 lokali socjalnych, Besiekierz Rudny – 6 mieszkań socjalnych i 2 lokale mieszkalne, Kębliny – 3
lokale mieszkalne, Lućmierz Las – 5 mieszkań, Kolonia Głowa – 1 mieszkanie, Biała - 3 lokale
mieszkalne, Emilia – 1 mieszkanie, Besiekierz Nawojowy – 4 mieszkania, Gieczno – 6 mieszkań,
Grotniki – 8 mieszkań.
Analizując zasób mieszkaniowy gminy można stwierdzić, że zły stan techniczny dotyczy
5 budynków, 7 budynków jest w średnim stanie technicznym. W przypadku tylko 2 budynków stan
techniczny określony jest jako dobry. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 12 budynków
(wliczając zdroje podwórzowe w Besiekierzu Rudnym, Białej i Ustroniu), w tym 46 lokali. Potrzeby
remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego są bardzo duże, większość z nich wymaga remontu
kapitalnego, istnieje również pilna potrzeba budowy nowych budynków z mieszkaniami socjalnymi.
Inne nieruchomości komunalne:
1. siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. Nieruchomość położona w Dzierżąznej obejmuje:
• 20 drewnianych domków kempingowych o powierzchni zabudowy 36 m2 i 48 m2.
Stan techniczny: 10 trzyosobowych domków wymaga natychmiastowej modernizacji;
• dworek pełniący funkcję budynku szkoleniowo-konferencyjnego. Stan techniczny:
w 2011 r. przeprowadzono częściowy remont budynku dworku (remont tarasów
i schodów, malowanie elewacji zewnętrznej), konieczna jest wymiana dachu oraz
podłogi w Sali Dworskiej;
• budynek dwukondygnacyjny (dawny spichlerz, dawne zaplecze kuchenne).
Na I piętrze znajduje się lokal mieszkalny oraz pracownia plastyczna GOK. Piętro
budynku było remontowane, m.in. doprowadzono instalację c.o., wymieniono okna,
wyremontowano dach. Na parterze budynku od marca 2012 r. swoją siedzibę ma
Gminna Biblioteka w Dzierżąznej, przeniesiona z pomieszczeń Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białej.
• budynek gospodarczy (dawna stajnia i wozownia). Stan techniczny: budynek
wymaga kapitalnego remontu;
• budynek stołówki (Sala Szklana) - wolnostojący, niepodpiwniczony budynek
halowy. Stan techniczny: budynek wykorzystywany jest tylko w sezonie wiosennoletnim. Wymaga kapitalnego remontu w celu wykorzystania go przez cały rok.
2. siedziba Gminnego Zakładu Komunalnego - zabudowa terenu w Dąbrówce Wielkiej
przy ul. Kościelnej 6/8;
3. budynki będące w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Biała,
Dzierżązna, Kania Góra, Szczawin, Ustronie i Wypychów;
4. budynki szkół w miejscowościach: Biała, Besiekierz Rudny, Dąbrówka Wielka, Gieczno,
Grotniki, Słowik i Szczawin;
5. budynki dzierżawione przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w miejscowościach:
Biała, Gieczno, Grotniki, Słowik i Smardzew. NZOZ dysponują pomieszczeniami
na prowadzenie zadań związanych z podstawową opieką medyczną dla mieszkańców Gminy
Zgierz oraz apteki. Zarówno lokale zajęte na działalność medyczną, jak i same budynki
wymagają remontu, dostosowującego je do norm określonych w przepisach
o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej;
6. Świetlica Wiejska w Łagiewnikach Nowych. Nieruchomość przy ul. Smardzewskiej 59
użytkowana jest przez sołectwo wsi Łagiewniki Nowe. Na działce znajduje się budynek
świetlicy o powierzchni zabudowy 230,75 m2, powierzchni użytkowej 151,39 m2 i kubaturze
976 m3 oraz tory łucznicze;
7. zaplecze sportowe przy boisku w Rosanowie - wolnostojący parterowy kontener mieszczący
szatnię, natryski i toalety. Zaplecze użytkowane jest przez dwie gminne drużyny piłki nożnej:
LKS Rosanów i Zamek Skotniki oraz drużyny gości, z którymi rozgrywają mecze.
8. Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie, ul. Sportowa 3.
9. Świetlica Wiejska w Jedliczu A, ul. Długa 36.

3.3. DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO - USŁUGOWA
Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi ponad 1.000 osób fizycznych oraz około
39 spółek prawa handlowego, które zatrudniają na podstawie umowy o pracę 237 osób. Korzystne
położenie blisko aglomeracji łódzkiej oraz duże zaplecze rekreacyjne są czynnikami kształtującymi
gospodarcze oblicze Gminy Zgierz.
Od dnia 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy rejestrują działalność gospodarczą w ewidencji
centralnej prowadzonej przez Ministra Gospodarki poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji
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i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorcy reprezentują różne branże.
Z poniższej tabeli wynika, że większość działaczy gospodarczych decyduje się na wielobranżowość,
która daje szerokie możliwości funkcjonowania na trudnym i wymagającym rynku.

Lp.

Rodzaj działalności

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rolnictwo, leśnictwo
Górnictwo, wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
Dostarczanie wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
10 Informacja i komunikacja
11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
13 Działalność profesjonalna naukowa i techniczna
14 Działalność w zakresie usług administrowania …
15 Edukacja
16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
18 Pozostała działalność usługowa
Tabela – Przedsiębiorcy wg branż

Liczba
podmiotów
36
4
132
1
4
160
239
71
21
23
30
7
63
34
20
46
6
14

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Ilość podmiotów zarejestrowanych w ewidencji od kilku lat jest porównywalna. Corocznie
tworzone są nowe firmy, a inne ulegają likwidacji. Trudno nie zauważyć również i takich, które
zawieszają swoją działalność z uwagi na brak koniunktury na rynku, kolejne natomiast przywracają
produkcję albo działalność usługową. Dokładnie śledzenie aktywności gospodarczej jest utrudnione,
gdyż zniesiona została właściwość miejscowa urzędów administracji w tym przedmiocie, a rejestracja
działalności gospodarczej realizowana jest w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju.
Większe podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spółka Jawna „Consay”,
Spółka z o.o. Neks w Dąbrówce Wielkiej,
Spółka Jawna Fabryka Mebli „Stolbryt”,
Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych „Telkabl”,
Spółka z o.o. „Zeta” w Kolonii Głowa,
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian,
Spółka Cywilna, PUPH „Agro-Matix”,
PPHU „Corado”,
Spółka Jawna, „Junikost”,
Spółka Cywilna, „Eko-Piek”.

Do prowadzonej przez Wójta Gminy Zgierz Ewidencji Innych Obiektów Hotelarskich
zgłoszonych jest 7 obiektów, które świadczą usługi noclegowe. Łącznie obiekty te zapewniają usługę
dla 272 osób.
Biorąc pod uwagę dane GUS, które wskazują, że na terenie Gminy Zgierz funkcjonuje ponad
1.300 podmiotów gospodarczych, można powiedzieć, iż aktywność gospodarcza na tym obszarze
nie jest mała. Stanowi to dobry potencjał wyjściowy do działań w kierunku rozwoju
przedsiębiorczości.
Warto ponadto zauważyć, że poziom zatrudnienia jest niewiele większy od ilości podmiotów (ponad
1.400 osób), co może świadczyć o dużej liczbie jednoosobowych podmiotów gospodarczych.

3.4. ROLNICTWO
Według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 całkowita powierzchnia gruntów
w gospodarstwach rolnych w Gminie Zgierz wynosi 8.863 ha, w tym w gospodarstwach
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indywidualnych 8.697 ha. Działają tutaj 1.234 gospodarstwa rolne, w tym 1.231 indywidualne, których
średnia powierzchnia wynosi odpowiednio 7,1 i 7 ha. Jest to wartość nieznacznie niższa od średniej
dla województwa łódzkiego wynoszącej w 2010 r. według danych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa 7,4 ha (7,5 w 2012 r.). W użytkowaniu dominują grunty orne zajmujące
5.456 ha (5356 ha w gosp. ind.), łąki zajmują 1.241 ha (1.232 ha), lasy i grunty leśne - 548 ha (539 ha),
natomiast pastwiska - 141 ha ( 141 ha).
Na terenie gminy dominują grunty o słabej bonitacji. Nie występują grunty I i II klasy, natomiast
przeważają grunty klasy V i VI, stanowiące 67%, grunty klasy IV stanowią tylko 27% gruntów
ogółem.
W strukturze zasiewów według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dominują zboża,
zajmujące 84,5% areału, ziemniaki uprawia się na 4% gruntów. W Gminie Zgierz warzywa gruntowe
zajmują 2,3% powierzchni upraw, zaś nieuprawiane jeszcze kilka lat temu rośliny przemysłowe –
1,4%, czyli tyle, ile rzepak i rzepik.
Struktura upraw ukierunkowana jest głównie na produkcję pasz dla zwierząt gospodarskich.
Główne kierunki produkcji według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 to:
7. hodowla drobiu – około 830 tys. szt., 420 gospodarstw,
8. hodowla trzody chlewnej – około 4,5 tys. szt., 182 gospodarstwa,
9. hodowla bydła – około 3 tys. szt., 327 gospodarstw.
Obserwujemy wzrost zainteresowania hodowlą koni sportowych. Stosunkowo nowymi kierunkami w
produkcji zwierzęcej jest hodowla strusi oraz zwierząt futerkowych – na terenie gminy zlokalizowana
jest zarodowa ferma szynszyli.
Obserwowane pozytywne tendencje w rolnictwie to:
• Dążenie rolników do powiększania gospodarstw i ich specjalizacji.
• Duże zainteresowanie rolników korzystaniem z różnych form wsparcia finansowego
udzielanego przez ARiMR z funduszy UE i krajowych, przede wszystkim płatności
bezpośrednich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
• Dążenie rolników do wyposażenia gospodarstw w nowoczesne maszyny i urządzenia.
• Poszukiwanie przez rolników dodatkowych źródeł dochodu, takich jak działalność
gospodarcza, praca najemna, świadczenie usług, agroturystytka.

3.5. TURYSTYKA
Dzięki walorom wynikającym z ukształtowania terenu i bogactwa przyrody, część
powierzchni Gminy Zgierz została zaliczona do Obszaru Krajobrazu Chronionego. W tutejszych
lasach znajdują się unikalne w skali centralnej Polski rezerwaty przyrody: Grądy nad Lindą, Ciosny,
Dąbrowa Grotnicka, Grądy nad Moszczenicą oraz liczne pomniki przyrody, parki, drzewa i aleje.
Lasy to nasze bogactwo, pokrywają niemal 30% terenów gminy. Przecinające gminę cieki wodne
posiadają II klasę czystości. Do największych z nich należą: Ciosenka, Czerniawka, Jasionka, Linda
i Moszczenica. Dużą atrakcją dla amatorów wypoczynku nad wodą i wędkowania są również liczne
stawy rozsiane na całym terenie gminy.
Turystom poszukującym aktywnego wypoczynku polecane są szlaki turystyczne piesze,
rowerowe i konne, których wiele przebiega przez tereny Gminy Zgierz. Szczególne atrakcje
przewidziano na Agroturystycznym Szlaku Rowerowym. Odkrywa on przed turystami ciekawostki
przyrodnicze, miejsca historyczne i zabytki. Natomiast miłośnicy hippiki mogą skorzystać z konnych
przejażdżek trasą szlaku konnego. Przez teren Gminy Zgierz przebiega bowiem Łódzki Szlak Konny,
będący najdłuższą w Europie trasą dedykowaną turystyce konnej. Jego aktualna długość to ponad
2 tysiące kilometrów, z czego w Gminie Zgierz - 58 kilometrów. Ponadto jazdę konną na padoku
lub w terenie proponują stajnie w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Agroturystycznym Ziemi Zgierskiej.
Na dłuższy pobyt w Gminie Zgierz zapraszają ośrodki wypoczynkowe. Pozycję
uprzywilejowaną zajmują pod tym względem Grotniki. Pierwszy ośrodek kolonijny powstał na tym
terenie w 1924 r., a miejscowość była chętnie odwiedzana przez Łodzian już w okresie
międzywojennym. Obecnie ośrodki oferują urozmaicone formy wypoczynku: możliwość korzystania
z basenu lub kąpieliska, łowienie ryb oraz jazdę konną. Niektóre z nich poza okresem wakacyjnym
prowadzą działalność związaną z organizacją szkoleń, konferencji, zielonych szkół.
Zasoby naturalne gminy doskonale przekładają się na możliwości związane z agroturystyką.
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej, które działa od roku 2000, przyjęło sobie za cel
podejmowanie wszelkich działań prowadzących do rozwoju gospodarstw rolnych, podniesienia
poziomu życia mieszkańców wsi, zmniejszenia bezrobocia wśród rolników oraz stworzenie
wizerunku gminy nowoczesnej i dobrze zarządzanej, w której warto inwestować, i w której można
wypocząć w nowoczesnych gospodarstwach agroturystycznych. Kilkunastoletnie funkcjonowanie
związane jest także z prowadzeniem działalności promującej możliwości wypoczynkowo-rekreacyjne,
walory klimatyczne i kulturalne regionu, a także gromadzeniem danych na temat istniejących
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możliwości rozwoju bazy agroturystycznej. W powstawaniu coraz to nowych gospodarstw
agroturystycznych Stowarzyszenie upatruje szanse alternatywnych źródeł zarobkowania
dla małorentownych gospodarstw rolnych. Aktualnie na terenie gminy działa dwanaście
gospodarstw agroturystycznych, które oferują między innymi naukę jazdy konnej, przejażdżki
bryczką, programy edukacyjne: regionalne, ekologiczne i prozdrowotne, a także stara kuźnia
i tradycyjna piekarnia. Jednym z sukcesów w działalności Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi
Zgierskiej jest zdobycie w 2007 roku na targach Polagra Farma w Poznaniu I nagrody za najlepszy
produkt agroturystyczny, czyli opracowany i realizowany na terenie Ziemi Zgierskiej program
edukacji regionalnej ,,Wozem drabiniastym przez wieś’’. Trasa konnej wędrówki przebiega przez
bogate w liczne atrakcje historyczne i przyrodnicze południowe tereny Gminy Zgierz. Na amatorów
tej formy turystyki podczas konnej eskapady czeka wiele atrakcyjnych miejsc. Warto m.in. zobaczyć
źródła rzeki Ciosenki, rezerwat Ciosny z chronionym skupiskiem jałowców, które porasta śródlądowe
wydmy, czy też działający do dziś ponad 100 – letni młyn wodny oraz kuźnię, w której kowal
prezentuje na życzenie kucie podków. Można też zwiedzić we wsi Swoboda fermę strusi afrykańskich
oraz znajdujący się w pobliżu wpisany na listę zabytków dworek w Dzierżąznej. Dużą atrakcję
dla turystów stanowi również znajdujący się w Białej drewniany kościół z XVIII wieku. Przyjemnie
podróżuje się także leśnym duktem w okolicach szczycącej się 7-wiekową historią wsi Szczawin,
gdzie przy odrobinie szczęścia można spotkać nawet podążającego do wodopoju łosia.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt niewielkiej liczby miejsc noclegowych, które oferują
gospodarstwa, choć w ubiegłych latach sytuacja znacznie się poprawiła. Już sześć gospodarstw
dysponuje pokojami gościnnymi lub domkami kempingowymi, na łącznie 52 miejsca noclegowe,
w tym 34 całoroczne. Dodatkowo trzy gospodarstwa oferują możliwość rozbicia namiotu na polach
namiotowych i biwakowych, a jedno proponuje w sezonie noclegi na sianie.
Turystyczna oferta Gminy Zgierz
Agroturystyczny szlak rowerowy
Ma około 33 km długości, znaki zielone. Przebieg: Zgierz (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Malinka”) – Dąbrówka Wielka – Rosanów – rez. „Ciosny” – źródła rzeki Ciosenki – Ciosny –
Dzierżązna – ferma strusi w Swobodzie – Kolonia Głowa – Biała – Cyprianów – las szczawiński –
Jeżewo – Dąbrówka Sowice – Dąbrówka Strumiany – Zgierz (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Malinka”). Do najciekawszych miejsc przy tym szlaku należą: rez. jałowców „Ciosny”, źródła rzeki
Ciosenki, kuźnia oraz park i dwór w Dzierżąznej, ferma strusi w Swobodzie, Izba Pamięci Narodowej
i kościół w Białej.
Łącznikowy agroturystyczny szlak rowerowy
Ma około 9 km długości, znaki żółte. Łączy Agroturystyczny szlak rowerowy ze szlakiem rowerowym
na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (znaki czarne). Przebieg: Łódź-Łagiewniki
(klasztor oo. Franciszkanów, ul. Okólna) – Smardzew – Maciejów – Rozalinów – Dąbrówka-Marianka
– Dąbrówka-Sowice – Zgierz (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Malinka”). Do najciekawszych
miejsc przy tym szlaku należą: klasztor oo. franciszkanów w Łagiewnikach, galeria rzeźby
w kamieniu w Smardzewie, dolina rzeki Czerniawki.
Agroturystyczny szlak konny
Ma około 17 km długości, znaki pomarańczowe. Przebieg: Rosanów (Stajnia „Ceduła”) – Ciosny –
Dzierżązna – Rosanów (Stajnia „Ceduła”). Do najciekawszych miejsc przy tym szlaku należą: pomnik
poświęcony pamięci dzieci więzionych podczas II wojny światowej w obozie w Dzierżąznej
i cmentarz wojenny z 1914 r. w Dzierżąznej.
Agroturystyczny szlak pieszy „Szlakiem Bojowym 28 pułku Strzelców Kaniowskich”
Ma około 15 km długości. Znaki żółte, znakowany w jednym kierunku. Prowadzi trasą odwrotu
28 pSK w dniach 7-8 września 1939 r. Przebieg: Lućmierz (dawny bar „Pod Kogutem”) – Rosanów –
Dąbrówka Wielka – Dąbrówka-Strumiany – Szczawin Mały – Michałów – Kębliny – Biała.
Agroturystyczny szlak rowerowy „Szlakiem Bojowym Kresowej Brygady Kawalerii”
Ma około 23 km długości. Znaki czerwone, znakowany w jednym kierunku. Prowadzi trasą odwrotu
KBK w dniach 7-8 września 1939 r. Przebieg: Ustronie (remiza OSP) – Grotniki – rez. Dąbrowa
Grotnicka – Zimna Woda – Emilia – Rosanów – Leonów – Kolonia Głowa – Biała – Cyprianów –
Szczawin Mały – Michałów – Kębliny.
Szlak do rezerwatu „Ciosny”
Długość trasy – 9 km.
Szlak rozpoczyna się w Zgierzu przy pl. Jana Pawła II. Prowadzi poprzez dąbrowskie lasy
na najbardziej na północ wysuniętą krawędź Wzniesień Łódzkich. Zwieńczeniem trasy jest,
znajdujący się w miejscowości Rosanów, rezerwat jałowców „Ciosny”. Jest to jedyne skupiska
jałowców o tej wysokości w Polsce.
Przebieg trasy: Zgierz (pl. Jana Pawła II) – ul. Piątkowska – ul. Ciosnowska – Dąbrówka Wielka –
Rosanów – rez. jałowców "Ciosny" – Emilia (droga krajowa nr 91 – rondo).
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Szlak Zgierz – Lućmierz, fragment „Szlaku Pamięci Hitlerowskiego Ludobójstwa”
Na trasie dł. 16 km, której początek znajduje się w Zgierzu na pl. Kilińskiego, poznajemy dwa miejsca
martyrologii Polaków, upamiętnione pomnikami w Zgierzu i Lućmierzu. Szlak ten doprowadza
również do rezerwatu jałowców „Ciosny” w Rosanowie, po czym wychodzi na drogę nr 91 w Emilii,
skąd można wrócić do Łodzi.
Przebieg trasy: Zgierz (pl. Kilińskiego, tramwaj 16) – ul. Długa – ul. Narutowicza – ul. Barlickiego –
Park Miejski – ul. Piątkowska – Plac Stu Straconych – ul. Reymonta – ul. Cmentarna – ul. Kasprowicza
– ul. Przygraniczna – las Proboszczewice – Ośrodek „Malinka” – Dąbrówka-Sowice – DąbrówkaStrumiany – Rosanów – Lućmierz (dawny bar „Pod Kogutem”) - pomnik w lesie Lućmierz (tramwaj
46) – mogiły Stu Straconych.
„Szlak okolic Łodzi”
Podzielony jest na 11 fragmentów (tras), z których 3, o łącznej długości 53 km (w Gminie Zgierz
38,5 km), przebiegają przez teren Gminy Zgierz. Są to:
Trasa 1.9: Aleksandrów Łódzki – Lućmierz
Długość trasy – 22 km (w Gminie Zgierz 13 km)
Trasa rozpoczyna się na pl. Kościuszki w Aleksandrowie. Szlak wiedzie wśród malowniczego lasu
w obrębie miejscowości Grotniki i Ustronie, poprzez najpiękniejsze fragmenty Lasów Lućmierskich.
Kontynuując wędrówkę mijamy pomnik pamięci pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej.
Trasa kończy się obok ruin wzniesionego w 1820 r. budynku. Dawniej funkcjonował w nim bar „Pod
Kogutem”.
Trasa 1.10: Lućmierz – Smardzew
Długość trasy – 22 km
Szlak rozpoczyna się przy dawnym barze „Pod Kogutem”. Atrakcją trasy są: miejsce Pamięci
Narodowej w Dzierżąznej, z obeliskiem i tablicą pamiątkową; w Białej – zabytkowy kościół
drewniany. Szlak wieńczy panorama doliny Czerniawki, która tworzy długie rozlewisko, porośnięte
trzciną, pełne ptactwa wodnego. Stąd już niedaleko do stacji PKP w Smardzewie - ostatniego punktu
na szlaku.
Trasa 1.11: Smardzew – Łódź.
Długość trasy – 9 km (w Gminie Zgierz 3,5 km)
Trasa umożliwia zwiedzenie zespołu klasztornego w Łagiewnikach, będącego najstarszym zabytkiem
barokowym w Łodzi. Początek szlaku znajduje się w Smardzewie przy przystanku PKP. Jedną z
atrakcji, oprócz klasztoru, jest wzgórze o wysokości 225 m, z którego roztacza się widok na Zgierz
i jego okolice. Szlak przebiega przez Las Łagiewnicki, a następnie kieruje się w stronę Łodzi.
Łódzki Szlak Konny
Łódzki Szlak Konny jest najdłuższą w Europie trasą dedykowaną turystyce konnej – jego aktualna
długość to ponad 2000 km (wraz z łącznikami i odnogami). Szlak powstał w ramach projektu
„Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”, którego
beneficjentem jest Województwo Łódzkie.
Trasa Łódzkiego Szlaku Konnego zapewnia dostęp do ponad 200 ośrodków jeździeckich oraz ponad
1000 atrakcji turystycznych na terenie całego województwa łódzkiego.
Szlak został podzielony na dwie pętle: zewnętrzną - 49 odcinków o łącznej długości 1461 km,
wewnętrzną - 12 odcinków o łącznej długości 356 km.
Przez teren gminy szlak ten, a konkretnie jego wewnętrzna pętla, przebiega w dwóch rejonach (razem
około 58 km):
• granica gminy – las grotnicki – Ustronie (stąd odnoga do stajni w Jedliczu B) – Grotniki – las
grotnicki (stąd odnoga do stajni w Wiktorowie) – las lućmierski (stąd odnoga do stajni
w Jedliczu A) – Lućmierz – Rosanów (stąd odnoga do stajni w Rosanowie; przebieg trasą
Agroturystycznego szlaku konnego) – Kania Góra (stąd odnoga do kuźni w Dzierżąznej) –
Adolfów – granica gminy. Łącznie około 34 km (wraz z odnogami);
• granica gminy – Kotowice – Rogóźno – Wola Rogozińska – Besiekierz Nawojowy – Besiekierz
Rudny – Wola Branicka (stąd odnoga do stajni w Białej) – Cyprianów – las szczawiński (stąd
odnoga do stajni w Kęblinach) – granica gminy. Łącznie około 19 km (wraz z odnogami).
W lesie szczawińskim znajduje się miejsce postojowe.
• W Woli Branickiej rozpoczyna się łącznik prowadzący przez Władysławów do zewnętrznej
pętli szlaku konnego w okolicach Bielaw. Długość łącznika na terenie gminy: około 5 km.
Hotele i ośrodki wypoczynkowe w Gminie Zgierz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Porto Fino w Lućmierzu,
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej,
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Urzędu Miasta Łodzi „Słoneczna Polana 1” w Grotnikach,
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Urzędu Miasta Łodzi „Słoneczna Polana 2” w Grotnikach,
Ośrodek Harcerski Hufca Zgierz w Grotnikach,
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy “Zacisze” w Jedliczu A,
Ośrodek Szkoleniowy „KŁOS” w Jedliczu A,
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Jedliczanka” w Jedliczu A,
Ośrodek Wczasowy „Boruta” w Grotnikach,
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•

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Energetyk” w Grotnikach.

Ośrodki Jazdy Konnej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadnina Koni Arabskich „Kębliny” w Kęblinach,
„Stajnia pod Jodłami” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Jedliczu A,
Stajnia „Ceduła” w Rosanowie,
Stajnia Grotniki w Jedliczu B,
Stadnina „Malinka” w Dąbrówce Wielkiej,
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Ranczo Natura Plus” w Kotowicach,
Stajnia Super Slide Stables w Białej,
Hotel dla koni „Wesoła” w Grabiszewie,
„Stajnia Boruta” w Kolonii Głowie,
Stadnina „Syriusz” w Kęblinach,
Stajnia w Wiktorowie,
Klub Jeździecki „Salio” w Besiekierzu Rudnym.

Miejsca do wędkowania
1.
2.
3.

Biała – akwen łowiecki Koła PZW nr 29 działającego przy Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi,
Grotniki, ul. Ozorkowska – łowisko specjalne Koła PZW nr 43 w Grotnikach,
Łagiewniki Nowe, „Piętnastki” – akwen łowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Łodzi.

Oprócz łowisk pod opieką PZW na terenie gminy funkcjonuje sześć łowisk prywatnych:
1. łowisko w miejscowości Kotowice 21,
2. łowisko „Ciosny”, Ciosny 29,
3. łowisko „Pacyfik”, Wiktorów 1,
4. łowisko w miejscowości Dzierżązna 41,
5. łowisko „Rybakówka” w Glinniku,
6. łowisko w miejscowości Wiktorów 28.
Wędkować można również w stawie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżążnej.
Zabytki, które warto zobaczyć:
•
•
•
•

zespół kościoła parafialnego w Białej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kościół
drewniany, XVIII w., rozbudowany w 1938 roku, dzwonnica drewniana z XVIII w.,
zespół kościoła parafialnego w Giecznie pw. Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba, kościół
drewniany 1717 r., dzwonnica drewniana pierwsze ćwierćwiecze XVIII w.,
zespół dworski w Jeżewie, budynek murowany z połowy XIX w., park z połowy XIX w.,
obiekt wojskowy,
zespół dworski w Kęblinach z parkiem z ostatniego ćwierćwiecza XIX w., obiekt MONAR-u.
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DZIAŁ 4.
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
4.1 POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY
Według danych Referatu Samorządowo - Administracyjnego Urzędu Gminy Zgierz liczba
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Zgierz systematycznie zwiększa się.
13 000
12 366

12 500

12 509

12 142
11 893

12 000
11 606
11 500
11 000

10 932

10 500
10 000
2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.(31.08)

Wykres – Liczba mieszkańców Gminy Zgierz
Źródło: opracowanie własne
Od kilku lat w naszej gminie melduje się średnio ponad 200 osób każdego roku i wielkość ta
utrzymuje się na stałym poziomie.

Przedział wiekowy

Liczba osób

% w stosunku do ogółu
mieszkańców

Wiek przedprodukcyjny - ogółem, w tym:

2.540

20,4

Dzieci (0 - 14 lat)

1.938

15,5

602

4,8

Wiek produkcyjny - ogółem, w tym:

7.783

62,3

Kobiety (19 - 60 lat)

3.630

29,0

w tym: 19 - 25 lat

514

4,11

4.153

33,3

523

4,19

Młodzież (15 - 18 lat)

mężczyźni (19 - 65 lat)
w tym: 19 - 25 lat
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Wiek poprodukcyjny (emerytalny) - ogółem, w tym:

2.154

17,3

kobiety (61 lat i więcej)

1.482

11,9

672

5,4

mężczyźni (66 lat i więcej)

12.477
100
Tabela – Ludność Gminy Zgierz według wieku (stan
(stan na dzień 31.07.2013 r.)
Źródło: opracowanie własne

Ogółem:

Wiek poprodukcyjny
(emerytalny)
17%

Wiek
przedprodukcyjny
21%

Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Wiek produkcyjny
62%

Wiek poprodukcyjny (emerytalny)

Wykres – Struktura mieszkańców Gminy Zgierz według aktywności zawodowej
Źródło: opracowanie własne
62,3% mieszkańców Gminy Zgierz stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym
ponad 4 procent kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym to osoby w wieku 19
19-25
25 lat. Jedna piąta
ogółu mieszkańców gminy to dzieci i młodzież do 18 roku życia. Natomiast ponad 17% ogólnej liczby
mieszkańców stanowią osoby w wieku emerytalnym.
Taka struktura wieku i płci mieszkańców stanowi zadanie dla kształtowania polityki
społecznej na terenie gminy w zakresie zapewnienia aktywności zawodowej osób w wieku
produkcyjnym oraz wspierania
wspierania osób w wieku 19-25
19 25 lat wchodzących na rynek pracy bez
doświadczenia zawodowego po zakończeniu edukacji.

4.2 STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA
Bliskość miast aglomeracji łódzkiej oraz ośrodka akademickiego, jakim jest Łódź
Łódź, otwierają
przed młodzieżą uczącą
uczącą się szerokie możliwości zdobycia wykształcenia w wybranym kierunku.
Obecność, w niewielkiej odległości uczelni wyższych sprzyja kształceniu wysokokwalifikowanej
kadry. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. ponad 15 %
mieszkańców
ańców powiatu zgierskiego posiada wykształcenie wyższe:
•
•
•
•
•
•
•

wyższe – 15,16%
policealne – 5,76%
średnie – 31,30%
zasadnicze zawodowe – 19,59%
gimnazjalne – 4,74%
podstawowe – 21,94%
pozostałe – 1,52%

Gminy wchodzące w skład powiatu zgierskiego są do siebie podobne
podobne pod względem społecznym,
a także wykazują podobne tendencje (np. wzrost liczby mieszkańców, napływ sporej liczby ludności
z miast aglomeracji łódzkiej), można uznać, że struktura wykształcenia mieszkańców Gminy Zgierz
nie odbiega znacząco od struktury
struktury powiatowej.
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Pozostałe
1%
Wyższe
15%
Podstawowe
22%
Gimnazjalne
5%

Wyższe
Policealne
6%

Policealne
Średnie
Zasadnicze zawodowe

Zasadnicze
zawodowe
20%

Gimnazjalne
Średnie
31%

Podstawowe
Pozostałe

Wykres – Struktura wykształcenia mieszkańców powiatu zgierskiego
Źródło: dane GUS
4.3 ANALIZA STRUKTURY BEZROBOCIA
W ostatnich latach na terenie Gminy Zgierz dokonał się szereg przemian społecznospołeczno
gospodarczych. Z gminy typowo rolniczej przekształciła się w gminę rolniczo
rolniczo-rekreacyjną.
rekreacyjną.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, podobnie jak w całym kraju, nastąpiło duże ożywienie
gospodarcze, najbardziej widoczne w branży budowlanej. W ślad za tym spadło bezrobocie,
zwiększyła się liczba mieszkańców, a dzięki funduszom unijnym rolnicy dokonali wielu inwestycji
w gospodarstwach. Niestety po 2008 r. w Polsce
Polsce dał o sobie znać ogólnoświatowy kryzys
gospodarczy, który spowodował m.in. wzrost bezrobocia. W ewidencji Placówki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zgierzu zarejestrowane są 2.334 osoby z terenu Gminy
Zgierz. Są to m.in. osoby objęte
objęte innym ubezpieczeniem społecznym (np. pracujące na podstawie
umów cywilnoprawnych), emeryci i renciści, osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym rolników itd.
Tylko 862 osoby z terenu Gminy Zgierz podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (rolnicy,
małżonkowie
onkowie rolników i domownicy w gospodarstwie rolnym osoby ubezpieczonej). Spośród tych
osób 62 osoby prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Zaledwie 6,9% z ogólnej liczby
mieszkańców gminy stanowią rolnicy.
Niekorzystną cechą rolnictwa gminy jest niewielka powierzchnia gospodarstw rolnych.
Z danych Spisu Rolnego z 2010 roku wynika, że na terenie Gminy Zgierz działa 1.234 gospodarstw
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rolnych, z czego 1231 to gospodarstwa indywidualne. Powierzchnia 59,3% indywidualnych
gospodarstw rolnych nie przekracza 5 ha. Taka wielkość gospodarstwa rolnego uniemożliwia
utrzymywanie się rodzin z dochodów uzyskiwanych z prowadzenia tych gospodarstw. W wyniku tej
sytuacji wiele osób prowadzących gospodarstwo rolne, poszukuje dodatkowego źródła dochodu
w agroturystyce, usługach, rzemiośle.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w latach 2008-2010 liczba
mieszkańców Gminy Zgierz zarejestrowanych w PUP, jako osoby bezrobotne
utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Od 2011 roku nastąpił wyraźny wzrost tej
liczby. Na dzień 31 grudnia każdego roku było zarejestrowanych ogółem:
• 2008 r. 529 osób, co stanowiło 4,8% ogółu mieszkańców gminy,
• 2009 r. 536 osób, co stanowiło 4,6% ogółu mieszkańców gminy,
• 2010 r. 541 osób, co stanowiło 4,6% ogółu mieszkańców gminy,
• 2011 r. 672 osoby, co stanowiło 5,5% ogółu mieszkańców gminy,
• 2012 r. 756 osób, co stanowiło 6,1% ogółu mieszkańców gminy,

756

800
672

Liczba mieszkańców

700
600

529

536

541

2008 r.

2009 r.

2010 r.

500
400
300
200
100
0
2011 r.

2012 r.

Wykres – Bezrobocie w Gminie Zgierz
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu
Natomiast na dzień 31 lipca 2013 roku zarejestrowanych, jako poszukujących
pracy było 751 osób, co stanowi 6% ogólnej liczby mieszkańców. Poniższa tabela
ilustruje zmiany liczby bezrobotnych osób z terenu Gminy Zgierz zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu.
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2008 r.
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Ogółem
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Kobiety

2012 r.

31.07.2013

Mężczyźni

Wykres – Osoby bezrobotne z terenu Gminy Zgierz
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
Od 2008 roku obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób pozostających
bez pracy, zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn, z dużym skokiem w latach 20102011. Jest to związane
ze spowolnieniem gospodarczym i spadkiem liczby ofert
pracy na rynku.

Ogółem

Gmina
Zgierz
Powiat
Zgierski

Z prawem do zasiłku

Bez prawa do zasiłku

2011

2012

30.06.13

2011

2012

30.06.13

2011

2012

30.06.13

672

756

749

116

128

129

556

628

620

10408

11700

11694

1839

1967

1888

8569

9733

9806

Tabela – Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
82,8% zarejestrowanych na dzień 30.06.2013 r. bezrobotnych nie posiada
prawa do zasiłku. Wskaźnik ten jest zbliżony do wskaźnika dla powiatu ogółem,
który wynosi 83,9%. Na przestrzeni lat wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym
poziomie z tendencją wzrostową. Świadczy to m.in. o słabej mobilności
bezrobotnych, posiadaniu kwalifikacji nieadekwatnych do potrzeb lokalnego rynku
pracy lub braku kwalifikacji zawodowych.
Aby zwiększyć aktywność bezrobotnych niezbędne są działania interwencyjne
organizowane przez urzędy pracy. Programy pomocowe powinny umożliwić
zdobycie kwalifikacji pożądanych
na lokalnym rynku pracy, zdobycie
doświadczenia zawodowego, wspierać rozwój rzemiosła, rękodzieła artystycznego,
usług oraz specjalistycznej produkcji rolnej.
Przedziały
wiekowe
18-24
25-34
35-44

Struktura wiekowa osób bezrobotnych
31.07.2013
r.
w tym
ogółem
w tym kobiet
mężczyzn
107
51
56
206
109
97
174
93
81
39
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45-54
148
70
78
55-69
86
34
52
60-64
30
30
Ogółem
751
357
394
Tabela – Struktura wiekowa osób bezrobotnych (według stanu na dzień 31.07.2013 r.)
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
107 osób bezrobotnych z terenu Gminy Zgierz zarejestrowanych w PUP
znajduje się
w przedziale wiekowym do 25 roku życia, co stanowi 14,3%
ogółu bezrobotnych. 116 bezrobotnych, to osoby powyżej 55 roku życia (15,5% ogółu
bezrobotnych).
Na ogólną liczbę 751 osób bezrobotnych z terenu Gminy Zgierz
zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy 357, tj. 47,5% to kobiety.
Grupa kobiet zdecydowanie przeważa
w przedziale wiekowym 25-44 lata czyli
w przedziale, w którym kobiety najczęściej zajmują się wychowaniem dzieci. W tej
grupie wiekowej zarejestrowano 202 kobiety, tj. 26,9% i 178 mężczyzn, tj. 23,7% osób
zarejestrowanych.
487 osób, tj. 64,8%, czyli częściej niż co druga osoba, znajduje się w przedziale
wiekowym
o najwyższej aktywności zawodowej. Są to osoby, które nie
przekroczyły 44 roku życia. 14,2% ogółu osób zarejestrowanych, stanowią ludzie
młodzi, często wchodzący po raz pierwszy na rynek pracy, absolwenci, nie mogący
samodzielnie poradzić sobie w znalezieniu zatrudnienia.
Natomiast 35,1% ogółu zarejestrowanych osób przekroczyło 45 rok życia. Jest
to grupa ludzi, z uwagi na wiek, najczęściej borykająca się z trudnościami w
znalezieniu jakiegokolwiek zatrudnienia, co uniemożliwia spełnienie wymagań
ustawowych w celu uzyskania prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
W grupie osób powyżej 55 roku życia zdecydowanie przeważają mężczyźni.
Jest to niewątpliwie związane z możliwościami wcześniejszego przechodzenia kobiet
na emeryturę.
W związku z wejściem w życie przepisów emerytalnych
wprowadzających wydłużony i równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn (67
lat) należy liczyć się ze wzrostem liczby osób zarejestrowanych pow.55 roku życia.
Wykształcenie
Niepełne podstawowe,
podstawowe i
gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Policealne, średnie
zawodowe, średnie
ogólnokształcące

Liczba zarejestrowanych osób

Kobiety

Mężczyźni

245

77

168

178

78

100

264

156

108

Wyższe

64
46
18
Ogółem
751
357
394
Tabela – Struktura wykształcenia osób bezrobotnych z terenu Gminy Zgierz na dzień
31.07.2013 r.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
Ponad 32,6% zarejestrowanych na dzień 31.07.2013 r. bezrobotnych nie
posiada kwalifikacji zawodowych. Natomiast przeszło 56% bezrobotnych nie
posiada wykształcenia średniego. 23,7% bezrobotnych posiada wykształcenie
zasadnicze zawodowe, 35,2%, czyli co trzecia osoba zarejestrowana, jako bezrobotna
legitymuje się wykształceniem średnim. Natomiast 8,5% ogólnej liczby osób
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby, posiadające wyższe
wykształcenie.
Z grupy kobiet wykształcenie średnie i policealne posiada 156 kobiet, tj. 20,8%
zarejestrowanych. W tej samej grupie mężczyzn zarejestrowano tylko 108 osób.
Oznacza to, że dla
tej grupy jest więcej ofert pracy na rynku. Z kolei w grupie 245
osób z wykształceniem podstawowym
i gimnazjalnym przeważają mężczyźni –
168 osób.

40

Raport o stanie Gminy Zgierz
październik 2013 r.
CZAS pozostawania
bez pracy

Liczba bezrobotnych

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

do 1 m-ca

43

25

18

1-3 m-cy
3-6 m-cy
6-12 m-cy
12-24 m-cy
pow. 24 m-cy
Ogółem

101
147
173
142
145
751

35
60
90
64
83
357

66
87
83
78
62
394

Tabela – Struktura bezrobocia wg okresu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.07.2013 r.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
Analizując bezrobocie w Gminie Zgierz należy zwrócić uwagę na fakt, że przeważają
osoby długotrwale bezrobotne powyżej 12 miesięcy (287 osób, 38,2%) i to zarówno w
grupie kobiet
i mężczyzn. Dla tych osób konieczne jest podjęcie działań
przywracających je na rynek pracy.
Należy podkreślić, iż dane dotyczące bezrobocia występującego wśród
mieszkańców Gminy Zgierz nie są kompletne. Ze względu na powszechne
występowanie zjawiska tzw. „ukrytego bezrobocia” należy przypuszczać, że
niektórzy mieszkańcy gminy, pozostający na utrzymaniu zawodowo czynnych
pracowników np. członków rodziny, nie rejestrują się w Urzędzie Pracy. Drugi
element stanowi rozbudowana „szara strefa” na rynku pracy, powodująca duże
trudności
w pozyskaniu legalnego zatrudnienia, które wiąże się z
ponoszeniem przez pracodawcę kosztów ubezpieczenia pracownika, natomiast
prostsze i tańsze jest zatrudnianie na umowę-zlecenie lub bez umowy.
Stopa bezrobocia (liczona przez GUS) dla całego powiatu zgierskiego na koniec maja
2013 r. wynosiła 18,8% i wykazuje latem tendencję malejącą ( na 30.06.2013 - 18,5%)
ze względu na podejmowanie się prac sezonowych przez osoby bezrobotne.
4.4 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gmina Zgierz aktualnie prowadzi na swoim terenie następujące placówki
oświatowe:
Przedszkola
1

Oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych
9

Szkoły podstawowe

Gimnazja

7

4

Tabela – Placówki oświatowe na terenie Gminy Zgierz
Źródło: Opracowanie własne

Duży obszar gminy decyduje o prowadzeniu siedmiu szkół podstawowych i
czterech gimnazjów. W związku z tym Gmina Zgierz przeznacza znaczne środki
finansowe w budżecie każdego roku na utrzymanie tych placówek. Wszystkie szkoły
podstawowe są sześcioklasowe i nie prowadzą zajęć w klasach łączonych. Gimnazja
są jedno lub dwuciągowe.
Gmina prowadzi tylko jedno przedszkole, włączone w skład Zespołu Szkolno
– Gimnazjalnego w Grotnikach. Opieką przedszkolną objęte są wszystkie dzieci
sześcioletnie, a od 2011 r. także pięcioletnie. Wielkość oddziałów przedszkolnych
ilustruje poniższa tabela:
Odziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych
i w przedszkolu
SP w Białej
SP w Dąbrówce Wielkiej
SP w Besiekierzu Rudnym
SP w Giecznie
SP w Słowiku
SP w Szczawinie
Przedszkole w Grotnikach
Razem:

Rok szkolny
2008/2009
16
10
6
20
24
28
50
154

Rok szkolny
2009/2010

Rok szkolny
2010/2011

Rok szkolny
2011/2012

Rok szkolny
2012/2013

18
14
11
14
26
20
52
155

18
13
6
25
27
26
51
166

24
13
8
33
37
38
43
196

21
14
13
31
37
37
65
218

Tabela – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i w Przedszkolu w Grotnikach
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Źródło: Opracowanie własne
Zmienione przepisy prawa oświatowego spowodowały objęcie od roku
szkolnego 2011/2012 obowiązkiem przedszkolnym także dzieci pięcioletnie. Przy
szkołach podstawowych w Giecznie,
w Słowiku i w Szczawinie funkcjonują po
dwa oddziały przedszkolne, a w Przedszkolu w Grotnikach trzy oddziały. Dane
dotyczące oddziałów przedszkolnych w Grotnikach obejmują dzieci w wieku
od 3
do 6 lat.
Zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych można
prześledzić
na podstawie poniższego zestawienia:
Szkoła
podstawowa w:
Białej
Dąbrówce Wlk.
Besiekierzu R.
Giecznie
Grotnikach
Słowiku
Szczawinie

Rok 2010/2011
Liczba Liczba
Średnia
uczniów oddziałów ucz./oddz.
72
6
12,00
70
6
11,66
48
5
9,60
122
6
20,33
98
6
16,33
158
6
26,33
155
6
25,83

723
41
Tabela – Szkoły Podstawowe
Źródło: Opracowanie własne

Razem:

17,63

Liczba
uczniów
79
62
48
126
118
149
156

738

Rok 2011/2012
Liczba
Średnia
oddziałów ucz./oddz.
6
13,16
6
10,33
6
8,00
6
21,00
6
19,66
6
24,83
7
22,85
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17,16

Liczba
uczniów
82
55
38
127
125
160
170

757

Rok 2012/2013
Liczba
Średnia
oddziałów
ucz/oddz.
6
13,66
6
9,16
5
7,60
6
21,16
6
20,83
6
26,66
7
24,29
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18,02

Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Dąbrówce
Wielkiej i Besiekierzu Rudnym systematycznie zmniejsza się i wykazuje tendencję
malejącą. Prowadzenie tych placówek stanowi duży wysiłek finansowy gminy i
wzrost kosztów jednostkowych związanych z edukacją przypadających na 1 ucznia
w tych szkołach. W celu racjonalnego wykorzystania bazy oświatowej szkoły te
mogą stać się miejscami realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci 4 letnie
– od 2015 r. i 3 letnie – od 2017 r., zgodnie z obowiązkiem nałożonym na gminy
przez zmienioną
w 2013 r. ustawę o systemie oświaty.
W 1999 r. Rada Gminy Zgierz podjęła uchwały o utworzeniu trzech
gimnazjów:
w Grotnikach, w Giecznie i w Szczawinie. W strukturze organizacyjnej Gimnazjum
w Grotnikach umieszczono oddziały zamiejscowe w Słowiku, z których od
01.10.2003 r. utworzono samodzielną placówkę. Aktualnie do czterech gimnazjów
uczęszcza 437 uczniów.
Wielkość tych placówek ilustruje poniższa tabela:
Rok szkolny 2010/2011
Gimnazja w:
Giecznie
Grotnikach
Słowiku
Szczawinie
Razem:

Liczba
uczniów
123
53
121
156
453

Liczba
Średnia
oddziałów ucz./oddz.
6
20,50
3
17,66
6
20,16
6
26,00
21
21,57

Rok szkolny 2011/2012
Liczba
uczniów
118
62
119
164
463

Rok szkolny 2012/2013

Liczb
Średnia
Liczba
Liczba
oddziałów ucz./oddz. uczniów oddziałów
6
19,66
115
5
3
20,66
61
3
6
19,83
99
5
6
27,33
162
6
21
22,05
437
19

Tabela – Gimnazja prowadzone przez Gminę Zgierz
Źródło: Opracowanie własne

Średnia
ucz./oddz.
23,00
20,33
19,80
27,00
23,00

Gimnazja znalazły siedzibę w dotychczas funkcjonujących szkołach
podstawowych. Placówki te posiadają wspólne mienie i urządzenia, takie jak: sale
gimnastyczne, częściowo sale lekcyjne, świetlice, pokoje nauczycielskie, stołówki,
biblioteki, kotłownie, sanitariaty i wspólnie zorganizowane dowożenie do szkoły.
Od roku szkolnego 2003/2004 funkcjonują zespoły szkolno-gimnazjalne, które
utworzone zostały ze szkół podstawowych i gimnazjów mających siedziby w tych
samych budynkach oświatowych.
Analizując bazę lokalową szkół należy wskazać, iż cztery placówki są
wyposażone w sale gimnastyczne: ZSG w Giecznie, ZSG w Grotnikach, ZSG w
Słowiku oraz ZSG w Szczawinie.
W ostatnich latach przy SP w Białej, ZSG w
Grotnikach oraz ZSG w Szczawinie wybudowane zostały przy pomocy środków
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finansowych z Unii Europejskiej wielofunkcyjne boiska sportowe ze sztuczną
nawierzchnią.
W sześciu szkołach działają świetlice szkolne. Najlepsze warunki w tym
zakresie posiada ZSG w Grotnikach, natomiast w ZSG w Giecznie, w ZSG w
Słowiku, w ZSG w Szczawinie i w SP w Besiekierzu Rudnym świetlice pełnią funkcje
stołówek w czasie wydawania obiadów.
Cztery istniejące kuchnie szkolne przygotowują średnio od 110 do 200
obiadów dziennie.
Obiady przygotowywane w ZSG w Giecznie przewożone są dla uczniów w SP w
Besiekierzu Rudnym. Mleko i herbatę na drugie śniadanie przygotowuje się we
wszystkich szkołach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje koszty obiadów
dla ok. 35% uczniów.
Ważnym elementem ustroju szkolnego Gminy Zgierz jest rozległa sieć
dowozu uczniów
do szkół. Uczniowie dowożeni są do 6 szkół podstawowych i 4
gimnazjów. Odległość zamieszkania uczniów od szkoły obrazuje poniższa tabela
(stan na czerwiec 2013 r.):
Liczba uczniów zamieszkałych w odległościach

do 3 km
pow. 3 km
do 4 km
316
232
492
Tabela – Odległość zamieszkania uczniów od szkoły
Źródło: Opracowanie własne

1.1

pow. 4 km

372

Odległości do 3 km i powyżej 3 km dotyczą dzieci z oddziałów
przedszkolnych i uczniów
z klas I – III szkół podstawowych. Natomiast
odległości do 4 km i powyżej 4 km wskazują odległości zamieszkania uczniów z klas
IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów.
Szeroka sieć dowozu spowodowana rozległymi obwodami szkolnymi
ogranicza pracę szkół w zakresie zajęć pozalekcyjnych i w ramach organizacji czasu
wolnego dla uczniów. Gmina Zgierz nie tylko zapewnia dzieciom i młodzieży
odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy i uprawiania sportu. Doceniane są
również sukcesy szkolne i sportowe uczniów, a także wspierany rozwój potencjału
najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy. Na zakończenie każdego roku
szkolnego uczniowie ze szkół prowadzonych przez Gminę Zgierz, wyróżniający się
bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, uzyskujący wysokie
notowania w konkursach oraz olimpiadach, a także angażujący się w życie
szkolnych społeczności w nagrodę jadą na wycieczkę krajoznawczą sponsorowaną z
budżetu gminy.
4.5 POMOC SPOŁECZNA
Jednym z działów polityki społecznej jest pomoc społeczna. Pomoc społeczną
w Polsce organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi,
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z
powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży, opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w
integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu jest jednostką budżetową
gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
zadania wynikające
z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, zadania wynikające z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, a także zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Na terenie gminy w okresie ostatnich pięciu lat prawie 8% mieszkańców korzystało
z różnych form pomocy społecznej z powodu ubóstwa i innych przyczyn.
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Wykres – Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną ogółem w latach 2008-2012
Źródło: Opracowanie własne
Od 2010 r. obserwuje się tendencję zwyżkową liczby rodzin i osób objętych pomocą
społeczną. Klienci pomocy społecznej to przede wszystkim osoby o niskich
kwalifikacjach zawodowych
lub nieposiadający żadnych kwalifikacji,
niskiej samoocenie, nastawione roszczeniowo, podatne
na negatywne
wpływy otoczenia, u których występuje niechęć do dokształcania się i podnoszenia
posiadanych kwalifikacji.
Powody przyznania pomocy

2008
Liczba rodzin

2009
Liczba rodzin

2010
Liczba rodzin

2011
Liczba rodzin

2012
Liczba rodzin

Bezdomność

0

3

2

1

2

Potrzeba ochrony macierzyństwa

64

58

50

53

63

Niepełnosprawność

92

114

105

108

117

Długotrwała choroba

186

203

202

198

242

Bezrobocie

153

175

174

172

210

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych zwłaszcza w
rodzinach:
3.
niepełnych,
4.
wielodzietnych
Alkoholizm
Narkomania

58
7

57
17

60
26

63
24

97
19

53
8

53
7

51
9

42
16

51
5

Dożywianie uczniów

259

230

241

260

275

Usługi opiekuńcze

12

8

6

5

8

9

10

12

15

20

Kierowanie
społecznej

do

domu

pomocy
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Tabela – Powody udzielania pomocy społecznej.
Źródło: Opracowanie własne
Jak wynika z tabeli najczęściej pomocy społecznej udziela się z powodu
długotrwałej choroby, bezrobocia i niepełnosprawności. Przyczyny te często
wynikają jedna z drugiej. Brak pracy,
a tym samym stałego źródła dochodu,
powoduje popadanie osób i rodzin w ubóstwo, niedożywienie i choroby. Dłuższe
pozostawanie bez pracy jest przyczyną wielu innych problemów w rodzinie.
Popadanie w nałogi (alkoholizm) i związana z tym przemoc w rodzinie, długotrwałe
choroby (depresje), a w konsekwencji niepełnosprawność, sprawia, że rodziny stają
się niewydolne życiowo. Nie są w stanie poradzić sobie w trudnej sytuacji życiowej.
A to przede wszystkim rodzina,
w procesie socjalizacji i wychowania
kształtuje postawy dziecka, jego stosunek do otaczającej rzeczywistości społecznej i
system wartości. Tylko prawidłowo funkcjonująca rodzina daje gwarancję dobrego
wychowania młodego pokolenia. Długotrwała choroba i niepełnosprawność trwale
lub okresowo ogranicza lub uniemożliwia codzienne życie, prowadzi do obniżenia
poziomu życia osoby chorej lub niepełnosprawnej i jej rodziny.
W 2012 r. z powodu długotrwałej choroby aż 242 rodziny korzystały z
pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Istotą działań na rzecz
tej grupy klientów pomocy społecznej jest udzielanie takiego wsparcia, które
umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę na zaspokojenie podstawowych
potrzeb bytowych, pobudzi aktywność społeczną i poprawi jakość życia.
Mieszkańcy Gminy Zgierz borykający się z problemem uzależnienia od alkoholu i
środków odurzających, mogą znaleźć pomoc i wsparcie w Punktach
Konsultacyjnych, prowadzonych
w ramach realizacji zadań wynikających z
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sześciu miejscowościach na
terenie Gminy Zgierz w: Dąbrówce Wielkiej, Giecznie, Słowiku, Grotnikach,
Smardzewie oraz w Białej. W Punktach Konsultacyjnych psycholog bezpłatnie
udziela porad
i wsparcia psychologicznego potrzebującym osobom i
rodzinom.
Koszty zadań
realizowanych
przez GOPS
(w PLN)

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Ogółem

4.272.422

4.327.334

4.852.352

5.123.987

5.457.127

Zadania zlecone

2.876.020

2.600.291

2.881.559

2.981.514

2.918.590

1.396.402

1.637.044

1.970.792

2.142.473

2.538.537

456.900

540.552

673.401

692.744

823.494

Zadania własne
w tym:
dopłaty rządowe
na wykonywanie
zadań własnych

Tabela – Wydatki na zadnia realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Źródło: Opracowanie własne

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób długotrwale bezrobotnych, celem
zapobieżenia ich wykluczeniu społecznemu w 2007 r. powołano przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej z siedzibą w Dąbrówce
Sowice. W latach 2008-2013 Ośrodek corocznie realizuje projekt „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ośrodek kontynuuje
realizację celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych i Strategii Rozwoju Gminy Zgierz dotyczących podwyższenia
kwalifikacji zawodowych bezrobotnych mieszkańców Gminy Zgierz korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.
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Projekt realizowany przez GOPS
Zgierz

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Kwota dofinansowania Projektu
ze środków Unii Europejskiej
89,5 % w ramach EFS

66.179,45

109.709,40

149.215,16

169.253,83

202.816,23

151.075,18

Wkład własny gminy
10,5%

7.764,07

12.870,94

17.505,69

19.856,59

23.794,08

17.723,90

73.943,52

122.580,34

166.720,85

189.110,42

226.610,31

168.799,08

Koszty projektu ogółem

Tabela – Koszty projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej - „Inwestycja w siebie dzisiaj,
szansą na lepsze jutro”
Źródło: Opracowanie własne
Koszty realizacji zadań w ramach projektu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na
lepsze jutro”
w latach 2008-2013 wyniosły łącznie 947.764,52 zł, z czego
dofinansowanie otrzymane z Unii Europejskiej wyniosło 848.249,25 zł, wkład Gminy
Zgierz 99.515,27 zł.
2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

25

30

27

31

36

37

20

10

24

18

29

35

5

20

27

18

32

14

5
x
x

x
5
5

x
x
3

x
x
5

x
5
6

x
5
x

x
x
x

10
x
x

x
12
5

x
8
5

7
5
9

x
3
x

x
x
x
x

x
x
x
x

10
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
2

x
1
5
x

x

x

x

x

x

4

7

11

5

9

4

2

Rodzaj działań
◦
Liczba osób ogółem
◦
uczestniczących w projekcie:
◦
Liczba osób uczestniczących w szkoleniu
interpersonalnym w Klubie Integracji Społecznej
◦
Liczba osób, które zdobyły nowe kwalifikacje
zawodowe, w tym
◦
- obsługa kotłów centralnego ogrzewania
◦
- opiekun osoby starszej
◦
- obsługa wózków jezdniowych z napędem
silnikowym
◦
- pomoc kucharza
◦
- obsługa kas fiskalnych
◦
- prawo jazdy Kat B + rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej
◦
- magazynier
◦
- obsługa koparko-ładowarki
◦
- florystyka
◦
Liczba osób którym pokryto koszty nauki w
szkole ponadgimnazjalnej
◦
Liczba osób odbywających staż
◦
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w czasie
lub po realizacji projektu

Tabela – Działania podjęte oraz osoby uczestniczące w projekcie w latach 2008-2013
Źródło: Opracowanie własne

Realizacja projektu cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców
Gminy Zgierz. Podejmowane działania przynoszą wymierne efekty. Od początku
realizacji w projekcie udział wzięło już 180 osób, 6 osób przerwało realizację
projektu. Na skutek zrealizowanych form wsparcia
w ramach projektu 38
osób podjęło pracę na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
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pracy. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie posiadają zwiększoną motywację
do zmiany własnego życia, doceniają wartość pracy w życiu człowieka, odczuwają
konieczność inwestowania
w siebie, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy
też kontynuowania nauki w celu zdobycia wykształcenia, co w konsekwencji daje im
większą szansę na znalezienie pracy zapewniającej bezpieczeństwo socjalne i wyjście
z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej. Działania środowiskowe w ramach
projektu służą także aktywnej integracji mieszkańców Gminy Zgierz.
Na terenie Gminy Zgierz znajduje się także Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień
w Kęblinach, prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR.
Stowarzyszenie oferuje pomoc uzależnionym w każdym wieku, ze stażem
zażywania narkotyków o różnej długości.
Gmina Zgierz podejmuje próby aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
poprzez organizowanie, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,
prac społeczno – użytecznych na swoim terenie. Od 2006 r. osoby bezrobotne
wykonują prace porządkowe na terenie Gminy Zgierz. W ten sposób osoby
pozostające bez pracy nie tylko aktywizują się, ale i uzyskują świadczenie finansowe,
a ich praca służy poprawie stanu czystości na terenie gminy.

Liczba osób
Koszt ogółem
(w tys. zł)
W tym udział
własny Gminy
Zgierz

2006 r.
24
44,9

2007 r.
34
73,0

2008 r.
34
88,1

2009 r.
29
72,6

2010 r.
35
81,4

18,8

26,7

37,7

29,1

32,6

2011 r.
30
66,7

26,9

2012 r.
30
76,1

39,4

2013 r.
30
55,7
(do10.09.
2013 r.)
32,1

Tabela – Prace społeczno-użyteczne w Gminie Zgierz: liczba osób bezrobotnych oraz koszt
prac
Źródło: Opracowanie własne
Koszty realizacji prac społeczno - użytecznych w latach 2006-2013 r. wyniosły łącznie
555.532 PLN,
z czego refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy
wyniosła 312.228,65 PLN, udział własny Gminy Zgierz 243.303,35 zł.
4.6 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Gminny Ośrodek Kultury, samorządowa instytucja kultury Gminy Zgierz,
wypełnia swoje zadania statutowe, wspiera kultywowanie zwyczajów i obyczajów
polskich poprzez organizowanie
i współorganizowanie różnego rodzaju imprez
kulturalnych.
Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi na
terenie Gminy Zgierz, do których należą:
• Koła Gospodyń Wiejskich
• Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
• parafie
• szkoły prowadzone przez Gminę Zgierz
• stowarzyszenia
• sołtysi i rady sołeckie
• twórcy ludowi
Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z w/w podmiotami organizuje m.in.:
• obchody Dożynek Gminnych,
• okolicznościowe i środowiskowe imprezy dla dzieci (Gminny Dzień Dziecka,
zajęcia feryjne
i wakacyjne ) oraz dorosłych (Gminny Dzień Matki, Babci i
Dziadka, obchody Dnia Kobiet, Bal Ostatkowy, Gminne Andrzejki),
• Gminny Dzień Strażaka, imprezę plenerową związaną z Nocą Świętojańską,
• uroczystości patriotyczne (3 maja – rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja; 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego; 11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości),
• różnego rodzaju konkursy, np. recytatorskie, plastyczne, muzyczne itp.,
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wyjazdy do zaprzyjaźnionych gmin na
imprezy,
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•

udział zespołów w festiwalach, przeglądach, warsztatach organizowanych na
terenie innych gmin.

Festyny i różnego rodzaju imprezy plenerowe podkreślają atuty rekreacyjne Gminy
Zgierz,
co zwiększa zainteresowanie turystów pobytem na jej terenie.
Jednym z celów Gminnego Ośrodka Kultury jest szerokie propagowanie amatorskiej
sztuki ludowej, umożliwianie mieszkańcom gminy zapoznawania się z pracami
twórców ludowych poprzez organizację wystaw, pokazów, warsztatów itp. Twórcy
ludowi uczestniczą również w organizowanych na terenie GOK imprezach
gminnych, w wielu festynach, przeglądach, warsztatach. Inicjatywa ta cenna jest z
wielu powodów:
• artyści amatorzy mają możliwość konfrontacji efektów swojej pracy;
• mogą „mocnym głosem” zaznaczyć swoją obecność w życiu kulturalnym;
• mieszkańcy Gminy Zgierz i województwa łódzkiego mają możliwość
obejrzenia interesujących prac, których realizacja wymaga trochę innego
spojrzenia, niż to się zdarza w twórczości profesjonalnej.
Na terenie Gminy Zgierz działa niezbyt wielu twórców ludowych, ale Gminny
Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej współpracuje przy różnych okazjach z twórcami
z terenu województwa łódzkiego.
Są to m.in.: rzeźbiarze, malarze, hafciarki,
plastycy, wikliniarze i inni.
Gminny Ośrodek Kultury wspiera
i propaguje działalność następujących
amatorskich zespołów śpiewaczych:
• Zespołu Śpiewaczego Szczawinianki ze Szczawina
• Zespołu Śpiewaczego Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową Zenona
Rudnickiego
• Orkiestry Dętej
• Zespołu Tańca Nowoczesnego RAINDROPS – Junior
Organizacja okolicznościowych warsztatów rękodzielniczych (wielkanocnych,
bożonarodzeniowych, wyplatania wianków świętojańskich oraz wieńców
dożynkowych) umożliwia mieszkańcom gminy rozwijanie swoich pasji i zdolności.
Mieszkańcy zainteresowani nauką robótek ręcznych mogą w kole hobbystycznym
„Szydełkowe cudeńka” poznać tajniki posługiwania się szydełkiem. Zespół
Giecznianki występujący w oryginalnych strojach ludowych posiada w swoim
repertuarze piosenki
z regionu zgierskiego, łowickiego i łęczyckiego. Zespół
Szczawinianki prezentuje profesjonalne aranżacje pieśni ludowych, piosenek
biesiadnych oraz okolicznościowych. Występy obydwu zespołów śpiewaczych
uświetniają obchody uroczystości gminnych oraz wielu imprez okolicznościowych
organizowanych na terenie gminy, powiatu zgierskiego oraz województwa
łódzkiego
Na swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury pozyskał zewnętrzne środki
finansowe, w tym z Unii Europejskiej. Zorganizował niżej wymienione imprezy oraz
zrealizował projekty, mające na celu
nie tylko integrację i aktywizację społeczności
Gminy Zgierz, ale również kultywowanie tradycji
i obyczajów ludowych:
13. imprezę integracyjną dożynkową pn.”Chleb Ziemi Zgierskiej”- 2009 r.
14. imprezę integracyjną pn. ”Integracja w porządku - razem możemy więcej” 2010 r.
15. imprezę kulturalna pn. „Noc Świętojańska w Dzierżąznej” - 2011 r.
16. projekt „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i doposażenie
Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej”- 2012 r.
17. projekt ŚPIEWAJĄCA POLSKA w ramach Ogólnopolskiego Programu
Rozwoju Chórów Szkolnych Narodowego Centrum Kultury - 2012 r.
18. projekt „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i wyposażenie
Akademii Rękodzieła” - 2013 r.
19. projekt „Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji poprzez
warsztaty
i doposażenie amatorskich zespołów śpiewaczych” - 2013 r.
20. projekt „Mażoretki – warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie zespołu”- 2013
r.
21. projekt ŚPIEWAJĄCA POLSKA w ramach Ogólnopolskiego Programu
Rozwoju Chórów Szkolnych Narodowego Centrum Kultury - 2013 r.
Tradycja corocznego wicia wieńców dożynkowych z kłosów zbóż z nowych zbiorów
przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz uroczyste obchody święta plonów Gminnych Dożynek
są kultywowane od lat przez społeczność Gminy
Zgierz. Dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród dorosłych mieszkańców, ale
także i młodzieży, cieszą się organizowane w GOK-u warsztaty wyplatania wianków
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świętojańskich, przygotowywania palm wielkanocnych i pisanek oraz tradycyjnego
dekorowania stołów bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
W ramach projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gminny Ośrodek
Kultury zreorganizował Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie,
wzmocnił jej szeregi
o nowych członków oraz doposażył w nowe instrumenty
oraz jednolite, paradne stroje. Dzięki systematycznym próbom i ćwiczeniom oraz
udziałowi w warsztatach muzycznych, członkowie orkiestry udoskonalili oraz
podnieśli na wyższy poziom swoje umiejętności muzyczne. Obecnie koncerty
Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej uświetniają i
uatrakcyjniają wiele uroczystości państwowych, gminnych i strażackich, jakie
odbywają się na terenie Gminy Zgierz, dodają im kolorytu i charakteru, sprawiają, że
uroczystości te zapadają na dłużej w pamięć mieszkańców gminy.
Oprócz powyższego w 2013 roku został zorganizowany I Turniej Sołectw Gminy
Zgierz SOŁTUR
w Dzierżąznej. Osiem drużyn z sołectw: Biała, Ciosny, Czaplinek,
Dąbrówka Strumiany, Dzierżązna, Kębliny, Szczawin oraz Ustronie walczyło o
puchar i tytuł Super Sołectwa. Udział w różnorodnych konkurencjach był nie tylko
formą rywalizacji przedstawicieli sołectw, ale także integracji dorosłych, młodzieży i
dzieci, ponieważ mieszkańcy gminy brali aktywny udział nie tylko w zawodach,
ale i w przygotowaniach do nich oraz entuzjastycznie kibicowali zawodnikom.
W ramach GOK funkcjonuje biblioteka gminna, która posiada dwie filie w:
Szczawinie i Ustroniu. Poprzez finansowanie działalności bibliotek Gmina Zgierz
wspiera popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców gminy nie tylko w formie
tradycyjnej książki, ale i w formie coraz bardziej popularnych audiobooków.
Nazwa biblioteki, filii

Książki

Zbiory specjalne

Razem zbiory

Gminna Biblioteka w Dzierżąznej

9 208

92

9 300

Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie

9 681

6

9 687

Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu

14 610

1

14 611

RAZEM GMINA

33 499

99

33 598

Tabela: Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na
31.12.2012 r.
Źródło: Opracowanie własne
Z biblioteki gminnej i jej filii korzysta w skali roku około 850 czytelników w różnym
wieku.
Nazwa
biblioteki, filii

Czytelnicy
ogółem

Do 5 lat

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lata

45-60
lat

Powyżej 60
lat

Gminna
Biblioteka
w Dzierżąznej

291

1

37

25

42

37

96

38

15

Filia Gminnej
Biblioteki
w Szczawinie

211

1

78

43

25

5

26

26

7

Filia Gminnej
Biblioteki
w Ustroniu

334

7

40

21

32

23

84

52

75
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RAZEM
GMINA

836

9

155

89

99

65

206

116

97

Tabela: Struktura czytelników wg wieku w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne
Biblioteka gminna i jej filie dysponują księgozbiorem w większości aktualnych
pozycji wydawniczych, a także czasopismami tematycznymi. Każda posiada kąciki
dla dzieci oraz miejsca do pracy dla czytelników. Gromadzenie zbiorów zgodnie z
potrzebami czytelników sprawia,
że są one atrakcyjne i często
wykorzystywane (w bibliotece w Dzierżąznej rozpoczęto tworzenie zbioru
audiobooków). Każda z bibliotek wyposażona jest w stanowiska komputerowe dla
czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu. Za niewielką opłatą można
skorzystać z usług drukowania, kserowania, skanowania. Biblioteki posiadają także
do dyspozycji: telewizory, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, grę PlayStation,
rzutnik. W każdej z bibliotek jest zatrudniony wykwalifikowany bibliotekarz, który
pomaga mieszkańcom korzystać z księgozbioru, zajmuje się jego wypożyczaniem,
prowadzeniem działalności informacyjno-bibliograficznej.
W bibliotece można uzyskać wiele praktycznych i przydatnych informacji
związanych z lokalną komunikacją, o lokalnych atrakcjach turystycznych (np.
miejscach noclegowych), o organizowanych
na terenie gminy imprezach
kulturalnych. Bibliotekarz może pomóc dorosłym w napisaniu podania, CV, listu
motywacyjnego itp.; dzieciom w odrabianiu lekcji.
Biblioteka gminna wspiera czytelnictwo w Gminie Zgierz poprzez uczestnictwo w
kampaniach
i akcjach – „Pożytki z czytania”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Organizuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, dla
mieszkańców wycieczki – do kina, Zoo, teatru, na basen oraz zajęcia –
papieroplastyczne, garncarstwa, wikliniarstwa, obsługi komputera. Od 10 lat jest
organizatorem konkursu dla czytelników „Wydajemy własną książkę”, Dnia
Pluszowego Misia, Wieczoru Andrzejkowego, Opłatka Wigilijnego, zajęć dla dzieci
podczas ferii
i wakacji.
Biblioteka gminna pozyskuje również środki na realizację projektów:
• „Biblioteki dla środowiska - aktywne przeciwdziałanie współczesnym
zagrożeniom”; „Biblioteki dla środowiska – W poszukiwaniu źródeł”;
„Biblioteki dla środowiska – Nasze hobby”; „Biblioteczne przedszkole” w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień;
• „Okiem fotografa”; „Cudze chwalimy, ale i swoje znamy” w ramach
Programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Oprócz powyższego bierze udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”,
którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W
ramach projektu bibliotekarze podniosą swoje kwalifikacje zawodowe związane z
marketingiem biblioteki, pozyskiwaniem informacji niezbędnych do pełnego i
rzeczowego obsługiwania czytelników, obsługą programów komputerowych oraz
doradztwem zawodowym.
Biblioteka gminna stara się odpowiadać na zmieniające się potrzeby lokalnej
społeczności, jest miejscem nauki, pracy i ciekawego spędzania wolnego czasu.
4.7
DZIAŁANIA
MIESZKAŃCÓW

ZWIĄZANE

Z

AKTYWIZACJĄ

I

INTEGRACJĄ

Od 2008 roku w budżecie Gminy Zgierz są wydzielane środki finansowe na
sfinansowanie realizacji projektów zgłoszonych przez członków lokalnych
społeczności: Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz innych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Zgierz. Zgodnie z obowiązującym regulaminem
składane wnioski są oceniane i spośród nich wyłonione zostają projekty, które
otrzymują wsparcie
z budżetu Gminy Zgierz. W ciągu każdego roku mieszkańcy
gminy realizują 10 przedsięwzięć wynikających z potrzeb lokalnych społeczności,
które przyczyniają się do poprawy estetyki swojej miejscowości, zwiększają jej
atrakcyjność dla mieszkańców i turystów, a także angażują mieszkańców w
realizację projektu poprzez nieodpłatnie świadczoną własną pracę. Realizacja
projektów stanowi także formę integracji społeczności wiejskiej poprzez wchodzenie
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w interakcje z innymi członkami społeczności i w ten sposób pozwala mieszkańcom
docenić potencjał wspólnego działania
na poziomie lokalnym.
Na realizację działań związanych z aktywizacją mieszkańców Gminy Zgierz oraz ich
integracją pozyskane zostały środki finansowe z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W związku z tym zostały zorganizowane niżej wymienione, bezpłatne
szkolenia dla mieszkańców gminy:
• 3 szkolenia z obsługi komputera PC, poczty elektronicznej i Internetu
(uczestniczyły
103 osoby),
• kurs na prawo jazdy kat. C (uczestniczyło 15 osób),
Wspieraniu integracji członków lokalnych społeczności służyła realizacja niżej
wymienionych projektów:
• organizacja półkolonii letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zgierz,
• organizacja imprezy integracyjnej – majówki w Gminnym Ośrodku Kultury w
Dzierżąznej,
• 2 widowisk historycznych, które odbyły się na poligonie wojskowym w
Jeżewie i były poświęcone rekonstrukcjom nocnych walk pod Kęblinami 28
pułku Strzelców Kaniowskich
z września 1939 roku,
• dwukrotne przeprowadzenie edukacyjnych zajęć wyrównawczych i
rozwijających uzdolnienia dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych
przez Gminę Zgierz (uczestniczyło 580 uczniów).
Imprezy integracyjne i widowiska historyczne spotkały się z dużym
zainteresowaniem i aprobatą mieszkańców gminy. Służyły integracji i zacieśnianiu
więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami Gminy Zgierz niezależnie od wieku,
poziomu wykształcenia czy pozycji materialnej. Uczestnictwo
w widowiskach
historycznych, które upamiętniły wybuch II Wojny Światowej i walki obronne
Wojska Polskiego, wspomaga przetrwanie pamięci o wydarzeniach historycznych,
które rozegrały się na terenie Gminy Zgierz. Umożliwia mieszkańcom wytworzenie
poczucia więzi z terenem, na którym zamieszkują oraz wykształcenie tożsamości
regionalnej, poprzez poznanie historii gminy i wydarzeń, w których udział brali nasi
przodkowie. Przy takich okazjach starsi mieszkańcy wspominają wydarzenia z
przeszłości i w ten sposób przekazują wiedzę o nich młodemu pokoleniu.
Zorganizowane szkolenia dla mieszkańców spotkały się z zainteresowaniem i
zostały pozytywnie ocenione przez ich uczestników. Nabycie nowych umiejętności
związanych z obsługą komputera
i Internetu oraz podwyższenie kwalifikacji
zawodowych poprawia sytuację mieszkańców Gminy Zgierz na lokalnym rynku
pracy, zachęca do kontynuacji kształcenia bez względu na wiek.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych
przez Gminę Zgierz przyniosły pozytywne efekty w eliminowaniu istniejących
barier i braków edukacyjnych oraz stworzyły możliwości rozwijania różnorodnych
zdolności i zainteresowań dzieci.
Wyżej wymienione działania wspomagają rozwój mieszkańców i stanowią
inwestycje w kapitał ludzki i potencjał społeczny Gminy Zgierz.
Przy pomocy środków finansowych pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w Gminie Zgierz stworzono atrakcyjne i nowoczesne miejsca
spotkań mieszkańców, z których może korzystać cała społeczność gminy. Istniejące
budynki gminne oraz siedziby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostały
wyremontowane, przebudowane i dostosowane do pełnienia nowej funkcji –
świetlicy wiejskiej. Budynki zostały poddane termomodernizacji, wyposażono je
w nową instalację centralnego ogrzewania i nowe piece w celu ograniczenia kosztów
związanych
z utrzymaniem świetlic w następnych latach. Zostały również
uregulowane sprawy związane
z ochroną środowiska poprzez
zainstalowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz nowej
instalacji wodnej.
W świetlicach wiejskich w: Giecznie, Ustroniu, Jedliczu A oraz Kaniej Górze zostały
stworzone dogodne warunki, w których mogą odbywać się spotkania członków Rad
Sołeckich oraz zebrania wiejskie mieszkańców. Mogą być organizowane warsztaty
kulinarne, imprezy integracyjne, a także odbywać się spotkania członkiń Kół
Gospodyń Wiejskich, członków Ludowych Klubów Sportowych oraz innych
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających lokalnie. Funkcjonowanie
świetlic umożliwia wspólne i aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców
Gminy Zgierz, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci oraz dorosłych. Ze świetlic
mogą także korzystać właściciele licznych działek rekreacyjnych zlokalizowanych na
terenie gminy, turyści oraz osoby
tu wypoczywające.
W związku ze zgłaszaniem przez mieszkańców potrzeb organizowania w
świetlicach wiejskich spotkań rodzinnych oraz imprez okolicznościowych
opracowane zostały regulaminy i zasady korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie
Zgierz. W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego został
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poinformowany o możliwości wynajmowania przez mieszkańców świetlic
wyremontowanych z pomocą środków Unii Europejskiej. Obecnie mieszkańcy
gminy mogą korzystać z pomieszczeń świetlic ponosząc tylko koszty zużycia energii
elektrycznej oraz wody, odprowadzenia ścieków i usuwania odpadów komunalnych
związanych z okresem wynajmu.
4.8 SPORT
Na terenie Gminy Zgierz działa 9 klubów sportowych: 7 Ludowych Klubów
Sportowych i 2 Wiejskie Uczniowskie Kluby Sportowe, należą do nich:
1. Wiejski Uczniowski Klub Sportowy „Grot” w Grotnikach – piłka siatkowa,
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czerniawka” – łucznictwo,
3. Ludowy Klub Sportowy „Dąbrówka” – piłka nożna,
4. Ludowy Klub Sportowy „Gieczno” – piłka nożna,
5. Ludowy Klub Sportowy „Rosanów” – piłka nożna,
6. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Smardzew – piłka nożna,
7. Ludowy Klub Sportowy „Słowik” – piłka siatkowa, zapasy,
8. Ludowy Klub Sportowy „Start” Szczawin – piłka nożna,
9. Ludowy Klub Sportowy „Zamek Skotniki” – piłka nożna.
Członkowie gminnych klubów sportowych odnoszą znaczące sukcesy np.
wychowanka klubu LKS „Czerniawka” - w 2011r. zajęła 5 miejsce w Klubowych
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych oraz 2 miejsce w XIII Międzynarodowych
Zawodach Łuczniczych w Żywcu, LKS Rosanów -awansował do Klasy Okręgowej
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i obecnie gra w Łódzkiej Lidze Seniorów, juniorzy
klubu LKS Rosanów - zajęli II miejsce w Lidze Juniora Starszego rozgrywek
organizowanych w 2013 r. przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, LKS „Dąbrówka” awansował do A-klasy w piłce nożnej.
Działające na terenie gminy kluby sportowe podejmują również działania związane z
krzewieniem kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie Gminy Zgierz. W 2013 r. LKS „Rosanów” zorganizował I
Turniej piłkarski dla dzieci w celu propagowania sportu i piłki nożnej wśród dzieci i
młodzieży oraz integrowania pokoleń, LKS „Słowik” zorganizował Turniej
siatkówki plażowej mix (rozgrywki dla dzieci i młodzieży w parach mieszanych) na
terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku.
W Gminie Zgierz działalność sportowa prowadzona jest głównie na terenie szkół,
których sale gimnastyczne: w Giecznie, Grotnikach, Słowiku oraz w Szczawinie,
wykorzystywane są na zajęcia dla młodzieży, jak również dla dorosłych. W 2008
roku gmina z udziałem środków pozyskanych
z Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój
Obszarów Wiejskich 2004-2006 zmodernizowała boisko w Rosanowie oraz
pobudowała plac zabaw dla dzieci. W Gminie Zgierz powstały również
wielofunkcyjne boiska sportowe
ze sztuczną nawierzchnią, ogólnodostępne
dla dorosłych, młodzieży i dzieci: przy SP w Białej (2010 r.) - współfinansowane ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 oraz przy ZSG w Szczawinie (2011 r.) i ZSG w Grotnikach (2013 r.) współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Urząd Gminy Zgierz zachęca młodzież szkolną do aktywnego uprawiania sportu. Co
roku
w czerwcu, podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka,
organizowany jest festyn sportowo-sprawnościowy z Biegiem Jednorożca o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz (XVII
w 2013 r.), w którym biorą
udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zgierz. Natomiast
w październiku odbywa się w Grotnikach Sztafetowy Bieg na Przełaj o Puchar Wójta
Gminy Zgierz dla młodzieży szkolnej.
Każdego roku w czerwcu odbywa się również Grotnicki Bieg Leśny o Puchar
Kuratora Oświaty organizowany przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach
(XXII w 2013 r.). Dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III
gimnazjów z terenu Gminy Zgierz biegają na dwóch dystansach w klasyfikacji
drużynowej i indywidualnej.
Na terenie Gminnego Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Rosanowie rozgrywany
jest Turniej Piłkarski im. Leszka Jezierskiego (IV w 2013 r.). Uczestniczyło w nim
kilkanaście drużyn dzieci
ze szkół podstawowych z terenu Gminy Zgierz, w
dwóch grupach wiekowych, które walczyły
o puchary, medale i pamiątkowe
statuetki.
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W Gminie Zgierz rozgrywki sportowe dla uczniów organizowane są również przez
szkoły na boiskach szkolnych. W maju 2013 odbyły się Mistrzostwa gminne szkół
podstawowych w mini piłce nożnej chłopców, na boisku sportowym przy SP w
Białej.
Organizowane biegi, rozgrywki i turnieje stanowią dobrą formę propagowania
aktywności fizycznej i nawyku uprawiania sportu od najmłodszych lat wśród dzieci
i młodzieży szkolnej. Sportowe zmagania kształtują charakter, rozwijają
zainteresowania oraz poprawiają kondycję fizyczną i stan zdrowia najmłodszego
pokolenia Gminy Zgierz.
4.9 OCHRONA ZDROWIA
W 1999 roku sprywatyzowany został Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia i w jego
miejsce powstały Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ). W ramach
kontraktów podpisanych
z Narodowym Funduszem Zdrowia NZOZ
bezpłatnie świadczą mieszkańcom Gminy Zgierz usługi związane z opieką
zdrowotną. Wszystkie przychodnie działają na bazie pomieszczeń wynajętych
w gminnym zasobie nieruchomości. Aktualnie na terenie gminy działają następujące
przychodnie:
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Biała" s. c. w Białej i w Giecznie
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małgorzaty Kotkowskiej w
Dąbrówce Sowice
• Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Stanisław Błaszczyk w Giecznie
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VIGOR" w Smardzewie
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VIGOR" filia w Słowiku
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VIGOR" filia w Grotnikach
W budynkach niektórych przychodni działalność prowadzą również apteki: w
Giecznie
i w Smardzewie oraz punkty apteczne w Białej oraz w
Grotnikach.
W Gminie Zgierz funkcjonują także prywatne gabinety stomatologiczne, które
świadczą mieszkańcom usługi dentystyczne również bezpłatnie w ramach umów
zawartych z NFZ:
• Hps Dentax Agnieszka Ronert w Białej
• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Care Krzysztof Bańkowski w Dąbrówce
Sowice
• Gabinet Stomatologiczny Alicja Kochanowska w Grotnikach
Gmina Zgierz współorganizuje działania prozdrowotne i związane z profilaktyką
zdrowia mieszkańców.
W kwietniu 2009 roku w Białej i Ustroniu odbyły się prelekcje z udziałem ekspertów
w dziedzinie onkologii i profilaktyki zdrowia obejmujące również naukę
samobadania piersi na fantomie. W maju 2009 zostały zorganizowane w Ustroniu i
Białej bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
z terenu gminy.
Od 2011 roku na terenie Gminy Zgierz funkcjonują punkty konsultacyjne w:
Dąbrówce Sowice (Klub Integracji Społecznej), Giecznie (Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej i Sportowej), Grotnikach (Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej), Słowiku (Zespół Szkolno- Gimnazjalny) i Smardzewie (Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej), w których bezpłatnie świadczone są usługi
psychologiczne organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Mieszkańcy gminy znajdujący się w sytuacjach trudnych i kryzysowych mogą
uzyskać bezpłatną pomoc psychologa
i terapeuty w czasie porad i konsultacji
psychologicznych. Kilka razy w miesiącu dostępna jest terapia indywidualna,
rodzinna oraz odwykowa. Pomoc jest świadczona osobom indywidualnym, parom,
rodzinom z dziećmi, obejmuje konsultacje i porady, terapię psychologiczną oraz
wsparcie i pomoc terapeutyczną. Z bezpłatnej pomocy psychologa i terapeuty
skorzystało w 2011 r. 50 osób, a w 2012 r. tych osób było już 226.
W gazecie „Na Ziemi Zgierskiej” zamieszczane są informacje o aktualnie
prowadzonych programach zdrowotnych i akcjach profilaktycznych, z których mogą
skorzystać mieszkańcy Gminy Zgierz –
w 2012 r. opublikowane zostały
artykuły informujące mieszkańców o prowadzonych programach profilaktycznych
dla kobiet (profilaktyka raka szyjki macicy oraz raka piersi) oraz popularyzujący
akcje wczesnego wykrywania jaskry.
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4.10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na terenie Gminy Zgierz działa 11 jednostek organizacyjnych ochrony
przeciwpożarowej - Ochotniczych Straży Pożarnych, których członkami jest ok. 360
mieszkańców gminy (w tym 165 członków czynnie uczestniczących w akcjach
pożarniczych i ratunkowych). Strażacy ochotnicy ratują życie i mienie mieszkańców
gminy przed pożarem, upowszechniają zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i poprzez własny przykład mobilizują społeczeństwo Gminy Zgierz do ich
przestrzegania.
Pięć jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
(KSRG), są to: OSP w Białej, Dzierżąznej, Skotnikach, Grotnikach i Kaniej Górze.
Pozostałe jednostki OSP działają w następujących miejscowościach: Dąbrówka
Wielka, Jedlicze, Wypychów, Rogóźno, Kębliny, Szczawin i Śladków Górny.
W wyżej wymienionym okresie dwie jednostki OSP należące do KSRG wymieniły
wyeksploatowane wozy bojowe na nowe pojazdy, wyposażone w nowoczesny
sprzęt przeciwpożarowy. OSP w Białej została wyposażona w ciężki samochód
ratowniczo – gaśniczy marki MAN, którego zakup został współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach RPO woj. łódzkiego. Natomiast jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżąznej otrzymała samochód ratowniczo –
gaśniczy marki Scania.
Wyeksploatowane strażackie wozy bojowe znajdujące się na wyposażeniu OSP w
Dąbrówce Wielkiej, Kaniej Górze i Ustroniu-Grotnikach
zostały zastąpione
samochodami bojowymi marki Jelcz, które Gmina Zgierz pozyskała z Komendy
Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
L.p.

Jednostka OSP

Wyjazdy

Wyjazdy
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I półrocze
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1.

Biała

25

39

26
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23

2.
3.

Dąbrówka Wielka
Dzierżązna

13
12

5
18

11
18

18
31

2
12

4.

Kania Góra

16

19

21

35

8

5.

Skotniki

7

5

2

10

3

6.
7.
8.
9.

Szczawin
Rogóźno
Wypychów
Grotniki - Ustronie

5
4
3
24

7
4
4
19

5
2
2
24

7
8
5
28

1
1
2
10

10.

Kębliny

2
111

4
124

4
115

5
206

3
65

razem

Tabela: Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w roku 2009-2013
Źródło: dane Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu

Od 2011 r. druhowie jednostek OSP z terenu Gminy Zgierz systematycznie
doskonalą
swoje
umiejętności
poprzez
uczestniczenie
w
szkoleniach
organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
w zakresie:
• szkolenie podstawowe strażaka
• szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
• szkolenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)
• szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu p. poż.
• szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
Wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy Zgierz biorą udział w
Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, w których druhowie próbują sił w
sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz w różnych ćwiczeniach bojowych, których
dobre opanowanie jest przydatne w czasie prowadzenia działań ratowniczych.
Organizowanie zawodów ma na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia oraz
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umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego przez poszczególne jednostki OSP oraz
zachęcanie strażaków ochotników do systematycznego podnoszeniu poziomu
wyszkolenia
i poprawy kondycji fizycznej. Druhowie zwycięskiej drużyny
reprezentują Gminę Zgierz na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.
Poczty sztandarowe i druhowie z gminnych jednostek OSP uczestniczą w
uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Zgierz: państwowych, gminnych
i strażackich. Tradycją gminną stały się coroczne obchody Dnia Strażaka, udział
członków OSP w Dożynkach Gminnych oraz obchodzenie jubileuszy założenia
poszczególnych OSP.
Gmina Zgierz podejmuje również działania mające na celu pozyskanie przyszłych
członków OSP, wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością
społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania ich do
bezinteresownej służby w szeregach OSP:
• Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Ustronie – Grotniki uczestniczy w
gminnych
i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. W
2013 roku jej członek uczestniczył
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” i zajął
I miejsce na
szczeblu gminy i powiatu oraz VI miejsce na szczeblu województwa w
kategorii szkół podstawowych;
• Przy Szkole Podstawowej w Białej została utworzona Dziecięca Drużyna
Pożarnicza, która umożliwia dzieciom zapoznanie się z funkcjonowaniem
sprzętu
gaśniczego,
podstawami
ratownictwa
medycznego
oraz
wyposażeniem jednostki OSP w Białej. Członkowie Dziecięcej Drużyny
Pożarniczej podczas spotkań zdobywają wiedzę o zapobieganiu pożarom,
stają się bardziej świadomi niekorzystnego wpływu człowieka na środowisko
poprzez np. wypalanie traw i zdobywają świadomość potrzeby
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
w życiu codziennym.
Gmina Zgierz objęta jest zakresem działania Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.
Teren obsługuje dwóch dzielnicowych oraz służba patrolowa, zadaniem której jest
patrolowanie całego podległego Komendzie terenu. Dzielnicowi zajmują się
sprawami będącymi w ich kompetencji, natomiast
za bezpieczeństwo w
terenie odpowiada służba patrolowa.
Specyfiką rozwoju polskiej motoryzacji jest znaczny import używanych pojazdów,
w tym dziesięcioletnich i starszych o różnym stanie technicznym. W związku z tym
obserwuje się zwiększony ruch na drogach powiatu zgierskiego, w tym także Gminy
Zgierz. Szybki wzrost ilości pojazdów na drogach, bez równoległej rozbudowy
infrastruktury drogowej,
remontów istniejących dróg powoduje, że wzrasta
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Zgierzu podejmują szereg przedsięwzięć profilaktycznych
polegających na propagowaniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
uczestników ruchu, jak również działań dyscyplinujących, ukierunkowanych
głównie na zwalczanie przypadków kierowania pojazdami w stanie po spożyciu
alkoholu, jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przekraczania dozwolonej
prędkości itp.
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Wykres: Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Zgierz
Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
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Najczęściej występującymi zdarzeniami w ruchu drogowym w Gminie Zgierz są
kolizje, których przyczyną może być niezadawalający stan dróg. Zły stan drogi
stwarza realne zagrożenia dla mienia jej użytkowników (pojazdy), jak i dla ich
zdrowia (uszkodzenie ciała, obrażenia odniesione w skutek wypadku). Z uwagi na
rosnącą świadomość prawną obywateli sytuacja uszkodzenia pojazdu, upadku i
potłuczenia się (nawet pieszego lub rowerzysty) może skutkować dochodzeniem
odszkodowania od zarządcy drogi na drodze prawnej. Zarządca drogi powinien
utrzymywać ją w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo komunikacji uczestnikom
ruchu drogowego.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu przeprowadzają akcje
profilaktyczne wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Zgierz. W miesiącu
czerwcu policjanci spotykają się z dziećmi
i młodzieżą szkolną w szkołach
prowadzonych przez gminę. Podczas tych spotkań rozmawiają
z uczniami na
temat bezpiecznego wypoczynku w czasie letnich wakacji, zasad prawidłowego
zachowania się na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy, a także bezpiecznego
postępowania
z maszynami rolniczymi znajdującymi się w gospodarstwie
rolnym. W gazecie „Na Ziemi Zgierskiej” publikowane są artykuły omawiające
zasady bezpiecznego spędzania przez dzieci wakacji na wsi.
4.11 CZŁONKOWSTWO GMINY ZGIERZ W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA –
FUNDACJI ROZWOJU GMIN „PRYM”
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” (Lokalna Grupa Działania) została założona w
2005 roku przez pięć gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz.
Podstawowymi celami działalności Fundacji „Prym” są:
• opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ZSROW)
w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” dla obszaru działalności
Fundacji,
• wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW,
• promocja obszarów wiejskich,
• mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju
obszarów wiejskich,
• upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z
aktywizacją ludności
na obszarach wiejskich.
W 2010 r. Fundacja powiększyła się o dwóch nowych członków: Gminę
Aleksandrów Łódzki oraz Lutomiersk.
W ramach działania Fundacji „PRYM” została opracowana zintegrowana Lokalna
Strategia Rozwoju, w oparciu o którą w LATACH 2010-2013 zostały
przeprowadzone 4 nabory wniosków o przyznanie gminom – partnerom pomocy z
PROW 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Działalność Fundacji „PRYM” to także organizowanie bezpłatnych szkoleń,
wyjazdów studyjnych, w których biorą udział przedstawiciele Ochotniczych Straży
Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji i stowarzyszeń działających na
obszarze LGD. Fundacja aktywnie uczestniczy w imprezach wystawienniczych,
jarmarkach i targach promując walory krajoznawcze, turystyczne oraz dorobek
kulturowy 7 gmin-partnerów urządzając kolorowe i przyciągające uwagę stoisko.
Wyroby rękodzielnicze lokalnych artystów, smakołyki i potrawy regionalne oraz
tradycyjne pyszne ciasta przygotowane przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z
terenu LGD zawsze
przyciągają uwagę zwiedzających. W imprezach
organizowanych w Łodzi takich jak: Smaki Ziemi Łódzkiej odbywających się na
rynku Manufaktury, Targi Turystyczne „Na Styku Kultur” oraz Jarmark
Wojewódzki można znaleźć barwne stoisko Fundacji „PRYM“.
Za pośrednictwem Fundacji „PRYM” Gmina Zgierz pozyskała środki finansowe w
kwocie ponad
573 tys. zł, w ramach Osi IV LEADER PROW 2007-2013, na
współfinansowanie realizacji operacji:
• przygotowanie i wydruk Przewodnika Turystycznego po Gminie Zgierz,
• remont świetlicy wiejskiej we wsi Ustronie,
• remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A,
• rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaniej Górze,
• doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych,
• organizację wyjazdów studyjnych dla liderów z Gminy Zgierz (wymiana
doświadczeń
w realizacji zadań związanych z rozwojem obszarów
wiejskich z liderami i animatorami społecznymi innych Lokalnych Grup
Działania),
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•
•
•
•

organizację warsztatów i doposażenia amatorskich zespołów śpiewaczych,
zespołu mażoretek oraz Orkiestry Dętej przy GOK,
organizację imprez integracyjnych i kultywujących tradycję, kształtowanie
zachowań pro-ekologicznych,
organizację warsztatów i wyposażenie Akademii Rękodzieła przy GOK,
wydanie folderu informacyjnego – Atrakcje turystyczne przez Fundację
Rozwoju Turystyki
i Kultury.

4.12 STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY ZGIERZ
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Zgierz:
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej;
• Ludowe
Kluby Sportowe:
„Dąbrówka”,
„Gieczno”,
„Rosanów”,
„Czarni”(Smardzew), „Słowik”, „Start”(Szczawin), „Zamek”(Skotniki);
• Wiejskie
Uczniowskie
Kluby
Sportowe:
„Grot”
(Grotniki),
„Czerniawka”(Łagiewniki Nowe);
• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej;
• Stowarzyszenie Proekologiczne Grotniki - Jedlicze – Ustronie „PINIA”;
• Fundacja Rozwoju Turystyki i Kultury;
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zgierskiej;
• Fundacja Oświatowa „Pomoc Szkole” w Zgierzu;
• Stowarzyszenie „Szkoła Jutra”;
• Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych.
Powyższe organizacje
włączają się w działania wspierające aktywizację
mieszkańców Gminy Zgierz, krzewienie kultury sportowej, organizację imprez
plenerowych, pikników integracyjnych oraz promocję walorów turystycznych gminy
i jej dziedzictwa kulturowego.
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DZIAŁ 5.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACJA
5. 1. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest w systemie gminnych wodociągów grupowych,
bazujących na ujęciach wód podziemnych pochodzących głównie z czwartorzędowego poziomu
wodonośnego, a tylko częściowo z górnokredowego poziomu wodonośnego (Grotniki, Ustronie,
Kania Góra). Najwyższy poziom wodonośny znajduje się w okolicy Besiekierza. Natomiast w rejonie
wsi Maciejów czwartorzędowy poziom wodonośny pozwala uzyskiwać wodę niewymagającą
uzdatniania. Znaczne kłopoty występują ze zwodociągowaniem rejonu Rogoźna z powodu
występowania wysadu solnego i niemożliwością uzyskania wody niezasolonej.
Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Zgierz realizowane jest poprzez następujące zbiorowe
wodociągi wiejskie:
5. Wodociąg Biała ze stacji wodociągowej „Biała” obsługujący wsie: Biała, Ciosny, Dzierżązna,
Kolonia Głowa, Leonów, Swoboda, Wola Branicka, Bądków.
6. Wodociąg Dąbrówka Wielka ze stacji wodociągowej „Dąbrówka Wielka” obsługujący wsie:
Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany. W momencie wybudowania odcinka sieci
wodociągowej Dąbrówka Strumiany – Dąbrówka Marianka, będzie możliwe wyłączenie stacji
wodociągowej w m. Dąbrówka Wielka.
7. Wodociąg Grotniki ze stacji wodociągowej „Grotniki Lipowa” i „Grotniki Rozrywkowa”
obsługujący rejon Grotnik.
8. Wodociąg Janów-Józefów ze stacji wodociągowej „Janów” obsługujący wsie Janów, Samotnik,
Ukraina, Józefów, Palestyna, Czaplinek, Glinnik, Leonardów (wodociąg Leonardów włączony
do Józefowa).
9. Wodociąg Kania Góra ze stacji wodociągowej „Kania Góra” obsługujący wsie: Kania Góra,
Adolfów, Dębniak, Emilia, Słowik, Jasionka.
10. Wodociąg Maciejów ze stacji wodociągowej „Maciejów” obsługujący wsie: Maciejów,
Łagiewniki Nowe, Smardzew, Glinnik, Siedlisko, Wołyń, Szczawin Duży, Szczawin Mały,
Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Podole, Marcjanka, Jeżewo, Czaplinek, Dąbrówka
Marianka, część wsi Dąbrówka Strumiany.
11. Wodociąg Rosanów ze stacji wodociągowej „Rosanów” obsługujący wieś Rosanów i Lućmierz
Las.
12. Wodociąg Skotniki ze stacji wodociągowej „Skotniki” obsługujący wieś Skotniki, spięty
z wodociągami Józefów – Janów.
13. Wodociąg Ustronie obsługujący wsie Ustronie, Jedlicze A i Jedlicze B.
14. Wodociąg Kębliny ze stacji wodociągowej „Kębliny” obsługujący wsie: Kębliny, Moszczenica,
Michałów, Besiekierz Rudny (w Biesiekierzu Rudnym obsługa kilku gospodarstw
z wodociągu „Koźle” w Gminie Stryków) oraz Besiekierz Nawojowy.
15. Wodociąg Kotowice ze stacji wodociągowej „Kotowice” obsługujący wsie: Kotowice,
Astachowice, Wypychów, Brachowice, Grabiszew, Warszyce, Śladków Górny, Wola
Rogozińska, Gieczno i Rogóźno (wodociąg Kotowice spięty jest z wodociągiem Gieczno).
16. Z wodociągu komunalnego w mieście Zgierzu zaopatrywana jest wieś Dąbrówka Malice.
17. Wyłączone z pracy są stacje wodociągowe we wsiach Leonardów, Gieczno i Józefów.
18. W Lućmierzu funkcjonuje wodociąg zakładowy, który obsługuje również zabudowę
mieszkaniową tej miejscowości.
Kilka posesji w Besiekierzu Rudnym korzysta z wodociągu „Koźle” w Gminie Stryków.
Z wodociągu komunalnego miasta Zgierza korzysta wieś Dąbrówka Malice oraz kilka posesji wsi
Dąbrówka Wielka, położone przy drodze Zgierz - Piątek.
Źródłem zaopatrzenia ww. wodociągów są zasoby wód podziemnych.
Ogółem sieć wodociągowa na terenie gminy to 295,8 km, do której wykonanych jest 7.186
przyłączy wodociągowych. Woda dostarczana do sieci wodociągowej odpowiada wymogom
określonym w złączniku 3B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ze zmianami) z wyjątkiem stacji
wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej, gdzie występują znaczne przekroczenia norm w zakresie żelaza,
manganu i wskaźnika mętności.
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Hydrofornie

Dł. gminnej sieci
wodociągowej
(km)

Ilość
przyłączy
(szt.)

Sprzedaż wody
w m3/dobę

Wydajność
wg. pozwol.
wodno-praw.
w tys.m3/rok
87,2
365,0
210,6
292,0
121,9
wyłączona
wyłączona
101,1
368,7

Dąbrówka
7,3
344
Kania Góra
31,9
934
Biała
31,9
515
Rosanów
35,9
1164
Janów
2,4
160
Józefów
19
306
Leonardów
1,3
47
Skotniki
7,0
244
1.400*
Ustronie
33,8
1279
Grotniki
ul. Lipowa
7,7
396
150,7
ul. Rozrywkowa
158,1
Maciejów
32,7
695
893,9
Kębliny
37,4
533
250,4
Kotowice
37,9
359
497,5
Gieczno
8,1
157
wyłączona
Lućmierz
1,5
53
b.d.
Ogółem
295,8
7.186
3.682,9
Tabela – Wykaz hydroforni i dane o parametrach produkcji i sprzedaży wody – stan na 31.12.2012 r.
Źródło: Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Zgierz i Główny Urząd Statystyczny
* dane z 2011 r.

5.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Gmina nie posiada zorganizowanych systemów zbiorowego odprowadzania ścieków i ich
utylizacji. Fragmentaryczne elementy układów kanalizacji sanitarnej występują w Lućmierzu
i Łagiewnikach Nowych. Część wsi Łagiewniki Nowe sąsiadująca ze Zgierzem odprowadza ścieki
do kanalizacji komunalnej tego miasta.
Na terenie Gminy Zgierz istnieje tylko jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków
typu BIOPAN-250 o przepustowości 37,13 m3/d we wsi Lućmierz (dz. nr geod. 250/42). Natomiast do
kolektora sanitarnego miasta Zgierz włączona jest kanalizacja zbudowana w Łagiewnikach Nowych
(ul. Okólna).
Gospodarka ściekowa na terenie gminy rozwiązywana jest poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków lub szczelnych szamb. Na terenie Gminy Zgierz jest wiele oczyszczalni ścieków,
obsługujących indywidualne gospodarstwa oraz 5 oczyszczalni ścieków obsługujących zakład
produkcyjny i budynek mieszkalny w Dąbrówce Strumiany, Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Grotnikach, ZOZ Stowarzyszenie MONAR w Kęblinach, Dom Dziecka w Dąbrówce Strumiany
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. Wszystkie posiadają pozwolenia wodnoprawne
wydane przez Starostę Zgierskiego na odprowadzanie do wód lub gruntów oczyszczonych ścieków
ze stacjonarnych oczyszczalni.
Szereg obiektów administracyjno-usługowych oraz o charakterze produkcyjnym posiada
zakładowe sieci kanalizacyjne z oczyszczalniami ścieków o wielkości dostosowanej do własnych
potrzeb.
Przydomowe oczyszczalnie wykonane zostały indywidualnie przez właścicieli posesji oraz
w ramach programu budowy gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków. Wody opadowe
odprowadzane są powierzchniowo do naturalnych odbiorników.

5.3. ZAOPATRZENIE W GAZ
Na terenie Gminy Zgierz z gazu ziemnego korzystają jedynie mieszkańcy miejscowości:
Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany, Rosanów, Biała, Kolonia Głowa i Palestyna.
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ogółem

Długość czynnych gazociągów (m)
wg podziału na ciśnienie

50.581

średnie

wysokie

42.901

7.680

Ilość czynnych przyłączy gazowych (szt.)
ogółem
w tym:
wg podziału na
ciśnienie
do budynków
średnie
mieszkalnych
441
423
441

Tabela – Sieć gazowa na terenie Gminy Zgierz – stan na 31.12.2012 r.
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Dalsza gazyfikacja gminy związana jest z zainteresowaniem poborem paliwa gazowego. Każda
potencjalna rozbudowa sieci gazowej analizowana jest przez operatora sieci zarówno pod względem
warunków technicznych, jak również ekonomicznych, na podstawie których podejmuje on działania
związane z projektowaniem i budową kolejnych gazociągów.
Gazyfikacja gminy może stanowić o podwyższeniu standardu życia mieszkańców zarówno z punktu
widzenia ich wygody, jak również ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery.

5.4. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Na obszarze Gminy Zgierz znajduje się rozbudowana napowietrzna sieć średniego napięcia
15kV. Dostawa energii realizowana jest z krajowego systemu energetycznego poprzez główne punkty
zasilania (GPZ) 110/15 kV: Aleksandrów, Antoniew, Ozorków i Stryków powiązane liniami 110kV.
Bezpośrednie zasilanie odbiorców odbywa się siecią niskiego napięcia napowietrzną i kablową
poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV, głównie słupowe.
Przez gminę na odcinku około 25 km przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego
napięcia 220kV relacji Janów – Zgierz i Zgierz – Adamów, natomiast na terenie Miasta Zgierza
znajduje się stacja elektroenergetyczna 220/110 kV „Zgierz” (źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A.). Linie te powodują ograniczenia w urbanizacji korytarzy przez nie zajętych. Dotyczy to również
pozostałych linii o niższych napięciach. W „Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 – 2025. Aktualizacja w zakresie lat
2013 – 2017”, opracowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., przewidziano modernizację
wspomnianych linii i stacji.
Na terenie Gminy Zgierz istnieje rozwinięta sieć elektroenergetyczna średniego (SN)
i niskiego (nN) napięcia, której operatorem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
(tzw. lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego). Długość sieci elektroenergetycznych na terenie
Gminy Zgierz wynosi:
linie nN: napowietrzne – 417,6 km, kablowe – 161,9 km;
linie SN: napowietrzne – 166,5 km, kablowe – 23,0 km.
Wyszczególnienie

2006

Dostawa energii elektrycznej [MWh]

22.544 22.548 23.997 24.449 25.293 25.173 26.200

Liczba odbiorców energii elektrycznej

2007

8.077

8.307

2008

8.379

2009

8.582

2010

8.759

2011

8.792

2012

8.774

Tabela – Ilość dostarczonej energii elektrycznej i liczba odbiorców – stan na 18.09.2013 r.
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
W latach 2006-2013 (dane z 18 września) łącznie zmodernizowano lub wybudowano nowe:
22. linie nN: napowietrzne – 48,5 km, kablowe – 102,3 km;
23. linie SN: napowietrzne – 3,7 km, kablowe – 20,0 km.
Wyszczególnienie

Rozbudowa

Modernizacja

linie kablowe SN

14,4 km

10,0 km

linie kablowe nN

32,4 km

10,0 km

-

10,0 km

linie napowietrzne nN

stacje SN/nN
24 szt.
6 szt.
Tabela – Planowana rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w latach 2014-2019
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
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Ewentualna budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto związana będzie z zapotrzebowaniem na dostawy energii elektrycznej dla przyszłych
obiektów, które powstaną na przedmiotowym obszarze.
Przyłączenie możliwe będzie po wybudowaniu:
• odpowiedniej ilości stacji transformatorowych SN/nN,
• linii zasilających średniego i niskiego napięcia,
• przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia.
Dobór nowych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich lokalizacja będzie wynikać z bilansu mocy
dla terenów przewidzianych do zurbanizowania w ramach nowej zabudowy.
Ewentualna planowana infrastruktura elektroenergetyczna nie stanowić będzie zagrożenia
ani uciążliwości dla środowiska naturalnego na obszarze Gminy Zgierz.

5.5. TELEKOMUNIKACJA I POŁĄCZENIA INTERNETOWE
Jeśli chodzi o dostępność linii telekomunikacyjnych w Gminie Zgierz, to jest ona dostateczna,
jednakże jakość i nowoczesność systemu, pomimo poczynionych w ostatnich latach inwestycji, nadal
jest niezadowalająca. Praktycznie każdy mieszkaniec może włączyć się do sieci teleinformatycznej.
Są to jednak w większości przestarzałe technicznie połączenia za pomocą central analogowych.
Natomiast połączenia drogą kablową za pomocą nowoczesnych central cyfrowych w Emilii,
Grotnikach i Smardzewie, możliwe są tylko dla miejscowości: Grotniki, Jedlicze, Ustronie, Emilia,
Słowik, Kania Góra, Rosanów, Smardzew, Łagiewniki i Szczawin. W tych miejscowościach
infrastruktura teleinformatyczna jest najlepiej rozwinięta pod względem zasięgu sieci kablowej oraz
liczby węzłów telekomunikacyjnych i dostępowych. W Gminie Zgierz najlepiej rozwinięta jest sieć
kablowa i radiowa, natomiast sieć światłowodowa jest stosunkowo niewielka – nieliczne zakończenia
i punkty styku tej sieci znajdują się Grotnikach, Emilii, Białej, Łagiewnikach Nowych i Smardzewie.
W dzisiejszych czasach coraz więcej firm i instytucji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów umożliwia realizowanie spraw bez wychodzenia z domu lub firmy, co powoduje, że dostęp
do sieci Internet zaczyna stawać się niemalże jednym z podstawowych mediów.
Miejscowość

Wskaźnik nasycenia
usługami (%) *

Astachowice (WIEŚ)

0,50

Kotowice (WIEŚ)

0,00

Bądków (WIEŚ)

0,50

Besiekierz Nawojowy (WIEŚ)

3,58

Besiekierz Rudny (WIEŚ)

0,50

Biała (WIEŚ)

9,59

Cyprianów (WIEŚ)

2,13

Kolonia Głowa (WIEŚ)

8,16

Jeżewo (WIEŚ)

5,13

Leonów (WIEŚ)

0,00

Ciosny (WIEŚ)

1,73

Czaplinek (WIEŚ)

20,50

Marcjanka (WIEŚ)

22,22

Dąbrówka-Strumiany (WIEŚ)

5,35

Dąbrówka-Marianka (WIEŚ)

5,56

Dąbrówka-Sowice (WIEŚ)

12,82

Dąbrówka Wielka (WIEŚ)

7,86

Dąbrówka-Malice (WIEŚ)

0,00

Dzierżązna (WIEŚ)

0,50

Ostrów (WIEŚ)

0,00

Swoboda (OSADA)

0,00

Gieczno (WIEŚ)

0,50

Siedlisko (WIEŚ)

5,13
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Wołyń (WIEŚ)

4,76

Grabiszew (WIEŚ)

0,50

Grotniki (WIEŚ)

23,39

Jasionka (WIEŚ)

19,44

Jedlicze A (WIEŚ)

24,34

Jedlicze B (WIEŚ)

12,26

Józefów (WIEŚ)

29,07

Janów (WIEŚ)

17,86

Leonardów (WIEŚ)

0,00

Kania Góra (WIEŚ)

7,94

Adolfów (WIEŚ)

13,79

Dębniak (WIEŚ)

6,56

Kębliny (WIEŚ)

0,50

Florianów (WIEŚ)

0,00

Moszczenica (WIEŚ)

19,05

Kwilno (WIEŚ)

0,50

Lorenki (WIEŚ)

0,50

Lućmierz-Las (WIEŚ)

20,83

Lućmierz-Ośrodek (OSADA)

3,41

Rogóźno (WIEŚ)

0,50

Rosanów (WIEŚ)

20,44

Słowik (WIEŚ)

26,07

Brachowice (WIEŚ)

0,00

Śladków Górny (WIEŚ)

0,00

Ustronie (WIEŚ)

20,36

Warszyce (WIEŚ)

3,33

Wiktorów (WIEŚ)

0,00

Władysławów (WIEŚ)

0,50

Wola Branicka (WIEŚ)

5,76

Wola Branicka-Kolonia (WIEŚ)

0,00

Wola Rogozińska (WIEŚ)

0,50

Wypychów (WIEŚ)
0,00
Tabela – Poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s.
Stan na dzień 5.03.2013 r.
* ludność, której udostępniono usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu w stosunku ogółu mieszkańców
w miejscowości
Źródło: http://www.uke.gov.pl/poig84/pliki/Wykaz_84.xlsx
Poza możliwościami przyłączeniowymi do sieci Internet na terenie gminy należy również
rozważyć umożliwienie realizowania jak największej ilości spraw z wykorzystaniem elektronicznej
komunikacji z urzędem. Może to stanowić jeden z atutów przyciągających potencjalnych inwestorów
do naszej gminy, zaś dla obecnych jej mieszkańców być sporym udogodnieniem. Należy zatem
na bieżąco analizować przydatność oraz aktualność funkcjonujących już e-usług oraz potrzebę
wprowadzania nowych.
W chwili obecnej udostępniamy 6 formularzy na platformie ePUAP oraz 51 na platformie EBOI.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216) do dnia 30.10.2016 r. wszystkie e-formularze udostępniane przez
jednostki administracji publicznej będą musiały posiadać swój wzorzec w Centralnym Repozytorium
Dokumentów.
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Formularze na platformie EBOI zostały stworzone i opublikowane w 2008 r. z wykorzystaniem
innych technologii niż obecnie wykorzystywane przez ePUAP oraz opublikowane w CRD, należy
zatem przeanalizować na poziomie referatów merytorycznie prowadzących udostępnione formularze
spraw pod kątem ich przydatności i aktualności.
Znaczna część infrastruktury sprzętowej systemu teleinformatycznego urzędu została
zrealizowana w 2008 r., a spełnienie wskazanych wcześniej parametrów wymaga dostosowywania
do zwiększających się wymagań systemów teleinformatycznych, a co za tym idzie systematycznej
modernizacji infrastruktury systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w urzędzie wraz
z podnoszeniem kwalifikacji służb IT zapewniających odpowiedni poziom wspomnianych
parametrów świadczonych usług z wykorzystywaniem coraz nowszych technologii.
W 2008 r. w ramach udziału w projekcie „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość
na terenach wiejskich” w Dąbrówce Sowice w ramach Klubu Integracji Społecznej powstało tzw.
Centrum Kształcenia na Odległość, wyposażone w 10 stanowisk komputerowych z dostępem
do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne. Korzystanie z Centrum jest również bezpłatne.
Obszar Gminy Zgierz został objęty projektem pn. „Łódzka Regionalna Sieć
Teleinformatyczna” wdrażanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
W ramach zrealizowanego projektu pilotażowego na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Białej postawiono maszt o wysokości 20 m, który wraz z urządzeniami aktywnymi stanowi Lokalny
Punkt Dystrybucyjny. Jest on fragmentem sieci pilotażowej, wykonanej w technologii WiMAX,
obejmującej swym zasięgiem obszar 5 gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz. Sieć
obejmuje sześć węzłów dystrybucyjnych i jeden węzeł agregacyjny w Zgierzu i stanowi integralną
część „Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej”. Zarządzanie siecią znajduje się w gestii
wyłonionego Operatora Infrastruktury, którym obecnie jest konsorcjum firm Infratel Operator
Infrastruktury Sp. z o.o. i Krak-Man Operator Krakowskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.
Odbiorcami usług świadczonych w oparciu o wybudowaną sieć są operatorzy „ostatniej mili”,
świadczący usługi dostępowe dla odbiorców końcowych, czyli mieszkańców.
Wraz z rosnącym wykorzystaniem sieci pilotażowej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
planuje doposażenie jej o elementy aktywne sieci. Aby móc wykorzystać w pełni potencjał
wybudowanej już sieci pilotażowej, infrastruktura zostanie, w miarę potrzeb operatorów lokalnych
oraz Operatora Infrastruktury, doposażona w dodatkowe urządzenia i systemy.
Sieć pilotażowa stanowi część realizowanej „Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej”, która
składać się będzie z sieci szkieletowej z ośmioma węzłami szkieletowymi, umiejscowionymi
w wojewódzkich placówkach medycznych (m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu) oraz utworzonych w tych placówkach sieciach Wi-Fi.
Planowane zakończenie projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 1 Etap”
to 28 września 2015 r.

5.6. STAN INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTOWEJ
Układ komunikacyjny Gminy Zgierz tworzy sieć dróg publicznych (a także wewnętrznych,
gospodarczych i rolniczych) oraz fragmenty jednotorowych linii kolejowych relacji Łódź – Zgierz –
Łowicz i Łódź – Zgierz – Kutno.
Drogi
Podstawowy układ drogowy Gminy Zgierz tworzą: autostrada A2 (15,9 km), powiązana z drogą
krajową nr 91 poprzez węzeł „Emilia” i drogą wojewódzką nr 702, poprzez węzeł „Zgierz”, drogi
krajowe (12,6 km), wojewódzkie (23,2 km), powiatowe (ogółem 91,7 km, głównie o nawierzchni
bitumicznej) oraz gminne (105,03 km). Przecięcie autostrady z układem drogowym niższego rzędu
zapewnia 8 bezkolizyjnych przejść.
Sieć dróg publicznych tworzą drogi następujących kategorii i klas:
1. Autostrada A2 relacji Świecko (granica państwa) – Poznań – Stryków (Łódź) – Warszawa.
Posiada dwie jezdnie dwupasmowe A2/2. W przebiegu przez obszar gminy autostrada jest
zrealizowana i eksploatowana od 2006 roku.
Na obszarze gminy zlokalizowane są dwa węzły:
• „Emilia” – z drogą krajową Nr 91,
• „Zgierz” – z drogą wojewódzką Nr 702.
Ponadto szereg dróg powiatowych, a także gminnych posiada dwupoziomowe skrzyżowania
bez połączeń, tzw. „przejazdy drogowe”.
Zarządcą autostrady A2 pozostaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
2. Drogi krajowe:
•
Nr 91, relacji Gdańsk – Toruń – Łódź (stąd jako DK Nr 1) – Częstochowa – Bielsko-Biała –
Cieszyn, klasyfikowana jako droga główna ruchu przyspieszonego. Droga posiada jedną
jezdnię dwupasmową;
•
Nr 71, relacji Stryków – Zgierz – Aleksandrów Łódzki – Konstantynów Łódzki – Pabianice –
Rzgów (droga krajowa Nr 1), klasyfikowana jako droga główna. Droga posiada jedną
jezdnię dwupasmową.
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Zarządcą dróg krajowych pozostaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
Drogi wojewódzkie:
a. Nr 702, relacji Zgierz – Piątek – Kutno, klasyfikowana jako droga główna. Droga posiada
jedną jezdnię dwupasmową.
b. Nr 708, relacji Ozorków – Stryków – Brzeziny, klasyfikowana jako droga główna. Droga
posiada jedną jezdnię dwupasmową.
Zarządcą dróg wojewódzkich pozostaje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
Drogi powiatowe:
10. Nr 2515 E Śladków Rozlazły (Gmina Piątek) – granica powiatu,
11. Nr 5104 E Stryków – Swędów (Gmina Stryków) – Cyprianów,
12. Nr 5105 E Kania Góra – Biała – Kębliny,
13. Nr 5106 E Zgierz – Kębliny – Władysławów,
14. Nr 5107 E Wola Branicka – Besiekierz Rudny,
15. Nr 5108 E Rogóźno – Feliksów (Gmina Głowno) – Gozdów (Gmina Stryków),
16. Nr 5109 E Modlna (Gmina Ozorków) – Gieczno – Kwilno – Władysławów,
17. Nr 5122 E Zgierz – Rosanów – Ciosny,
18. Nr 5128 E Emilia – Kania Góra – Sokolniki (Gmina Ozorków),
19. Nr 5129 E Glinnik – Ukraina,
20. Nr 5131 E Łagiewniki Nowe – Szczawin,
21. Nr 5132 E Dąbrówka Wielka – Dąbrówka Strumiany,
22. Nr 5133 E droga przez wieś Dąbrówka Wielka,
23. Nr 5134 E Zgierz – Grotniki,
24. Nr 5142 E Grotniki – Ustronie,
25. Nr 5143 E Jedlicze A – Zgierz,
26. Nr 5144 E Rosanów – Leonów,
27. Nr 5151 E Szczawin – Swędów (Gmina Stryków),
28. Nr 5167 E Aleksandrów Łódzki – Jedlicze A – Grotniki – Ozorków.
Na obszarze gminy przebiega 19 dróg ustanowionych jako powiatowe. Większość klasyfikowana
jest jako drogi zbiorcze – Z, a niektóre jako lokalne – L. Wszystkie drogi powiatowe posiadają
jedną jezdnię dwupasmową. Zapewniają one powiązania z drogami wojewódzkimi i drogami
krajowymi, a część z nich posiada kontynuację przebiegu w sąsiednich powiatach. Generalnie
drogi powiatowe przebiegają przez zabudowane tereny miejscowości. Drogi powiatowe pełnią
także funkcję bezpośredniej obsługi otoczenia (zainwestowania) gminy.
Zarządcą dróg powiatowych pozostaje Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa w Zgierzu.

5.

Drogi gminne:
Na obszarze gminy przebiega 47 dróg ustanowionych jako gminne o łącznej długości 105,03 km,
z których 46,24 km posiada nawierzchnię twardą ulepszoną, natomiast 2,07 km posiada
nawierzchnię twardą nieulepszoną. Pozostałe to drogi gruntowe. Drogi gminne klasyfikowane są
jako lokalne i dojazdowe. Posiadają jedną jezdnię dwupasmową o różnych szerokościach
od 4,5 m do 6,0 m. Niestety, przeważająca część tych dróg posiada nawierzchnie gruntowe,
w tym znaczny odsetek nawierzchni gruntowych ulepszonych żużlem, żwirem i destruktem.
Do zasobu dróg gminnych należy zaliczyć także ok. 300 km dróg nieposiadających statusu drogi
publicznej. Należą do nich drogi lokalne i wewnętrzne, gdzie właścicielem gruntu jest gmina.
Zarządcą dróg gminnych pozostaje Gmina Zgierz.
Kolej
Przez teren Gminy Zgierz przebiegają dwie linie kolejowe. Na jednotorowej linii kolejowej
nr 15 relacji Łódź Kaliska – Zgierz – Bednary koło Łowicza znajdują się trzy przystanki osobowe:
Smardzew, Glinnik Wieś i Glinnik. Przystanki te uczestniczą w obsłudze pasażerskiej Gminy
Zgierz. Linia ta wyprowadza ruch w kierunku zachodnim (Wrocław) poprzez stację Łódź Kaliska
i Warszawy poprzez Łowicz. W 2011 r. linia ta została zmodernizowana na odcinku Zgierz –
Bednary. Celem modernizacji było przywrócenie prędkości konstrukcyjnej 90 km/h dla pociągów
pasażerskich i skrócenie przez to czasu przejazdu pociągów pomiędzy Łowiczem a Łodzią
Kaliską z prawie 2,5 h do około 1 h. Dzięki temu 1 października 2011 r. przywrócono ruch
pociągów pasażerskich. Z kolei linia kolejowa nr 16 relacji Łódź Widzew – Zgierz – Kutno,
z przystankiem w Grotnikach posiada dla Łodzi duże znaczenie – prowadzi ruch w kierunku
stacji węzłowej Kutno, a dalej w relacjach z kierunkami zachodnimi, północnymi i wschodnimi,
a poprzez stację Łódź Widzew w kierunku Warszawy, co jednak nastąpi dopiero po zakończeniu
trwającej obecnie rewitalizacji linii na odcinku Zgierz – Łódź Widzew i uruchomieniu połączeń
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obie linie przewidziane są do modernizacji na niezrealizowanych
dotąd odcinkach.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego I etapu budowy
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zostały przebudowane istniejące przystanki kolejowe
w Grotnikach i Smardzewie, wybudowano jeden nowy (Glinnik Wieś), zaś jeden przeniesiono
z dotychczasowej lokalizacji na wysokość przejazdu kolejowego (Glinnik). Celem tych działań
jest dążenie do wzrostu znaczenia komunikacji kolejowej w obrębie Aglomeracji Łódzkiej,
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polegającej na poprawie jakości świadczenia usług związanych z przewozami pasażerskimi,
a także komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.
Planowane daty uruchomienia przewozów realizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną
to na linii do Łowicza – od 5 czerwca 2014 r., zaś do Kutna – od czerwca 2015 r.

Mapa – sieć drogowa i kolejowa na terenie Gminy Zgierz
Układ komunikacyjny
Podstawową obsługę przewozów pasażerskich obszaru gminy zapewniają samochody indywidualne
oraz autobusy PKS i busy linii prywatnych. Komunikację zbiorową tworzą więc linie autobusowe PKS
i linie busów prywatnych. Linie autobusowe prowadzone są drogami krajowymi i wojewódzkimi
oraz niektórymi drogami powiatowymi.
Obsługa komunikacyjna gminy w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych:
a. powiązania wewnętrzne
Sieć dróg publicznych, głównie dróg gminnych i powiatowych, zapewnia właściwe
powiązanie i dobrą obsługę komunikacyjną jednostek osadniczych. Tylko niedostateczny
stan nawierzchni jezdni ulic gminnych pogarsza standard dla ruchu pojazdów.
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b. powiązania zewnętrzne
Gmina posiada dobre powiązania zewnętrzne, głównie poprzez dwa węzły z autostradą A2
oraz dostępność do dróg krajowych (Nr 91 i Nr 71) i dróg wojewódzkich.
Powiązania zewnętrzne w zakresie komunikacji zbiorowej są realizowane poprzez dworce
kolejowe i autobusowe poza obszarem gminy, tj. w Zgierzu i Łodzi oraz linię tramwajową
relacji Łódź – Zgierz – Ozorków, której długość na terenie Gminy Zgierz wynosi 8,2 km.
Linia ta wymaga gruntownej modernizacji.
Dzięki dobrym powiązaniom zewnętrznym mieszkańcy Gminy Zgierz mają w zasadzie
nieograniczone możliwości przemieszczania się po Polsce, Europie, a nawet świecie. Autostrada A2
łączy się z systemem autostrad niemieckich, który jest najbardziej rozbudowany w Europie i jest
powiązany z systemami w innych krajach. Bliskość znajdującego się w Łodzi międzynarodowego
Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta umożliwia mieszkańcom podróże, zarówno lotami
rejsowymi, jak i czarterowymi. Dzięki wydłużeniu pasa startowego i budowie nowego terminala
lotnisko może obsługiwać większe samoloty, standardowo wykorzystywane przez linie lotnicze, oraz
więcej pasażerów. Doprowadzenie autostrady A2 do Warszawy i oddanie pierwszego fragmentu
drogi ekspresowej S2 od autostrady do Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, znacznie skróciło
czas przejazdu i ułatwiło mieszkańcom gminy korzystanie z największego lotniska w Polsce.
Także przemiany polityczne wpłynęły na możliwości przemieszczania się obywateli polskich.
Po 1989 r. uzyskanie paszportu przestało być problemem, a wiele krajów zniosło obowiązek wizowy.
Jednak największe zmiany nastąpiły po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i przystąpienie
do Układu z Schengen w 2007 r. Od tego czasu do większości państw członkowskich (obecnie do 22)
oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii można podróżować bez kontroli granicznych, a do pozostałych
krajów członkowskich wjazd jest możliwy przy minimalnych formalnościach granicznych.
Ocena układu drogowego i komunikacyjnego
Układ drogowy na terenie gminy obejmuje, od krajowych po gminne, 248,03 km dróg.
W stosunku do 199 km2 powierzchni gminy daje to 1,25 km dróg/km2 powierzchni.
Z ww. dróg około 57% posiada nawierzchnię gruntową. Poprawa i usprawnienie lokalnej obsługi
komunikacyjnej zależeć będzie głównie od zakresu modernizacji dróg gruntowych.
Autostrada A2 przebiega przez tereny rolnicze, dość często w pobliżu miejscowości. Na tych
odcinkach ustawione są ekrany akustyczne ograniczające, ale nie eliminujące hałasu. Autostrada
w wielu miejscach utrudniła komunikację lokalną, gdyż nie wszystkie drogi mają przejście na drugą
stronę. Dwa węzły łączące autostradę z drogami niższej kategorii znacznie podniosły atrakcyjność
inwestycyjną położonych przy nich terenów.
Duże znaczenie dla gminy ma również bliskość największego węzła autostradowego w Polsce, czyli
skrzyżowania autostrad A1 i A2 położonego w Gminie Stryków (węzeł „Łódź-Północ”). Przecięcie
dwóch głównych dróg Polski i zarazem ważnych tras europejskich: północ-południe (E75) i wschódzachód (E30), będących głównymi trasami dla dużych samochodów ciężarowych, stało się bardzo
dogodnym miejscem dla przedsiębiorstw do lokalizacji różnych inwestycji. Najwięcej w tym rejonie
zainwestowały oczywiście firmy spedycyjne, ale powstały tutaj również magazyny dużych sieci
handlowych i zakłady produkcyjne. Zainteresowanie terenami w pobliżu węzła „Łódź-Północ” jest
nadal bardzo duże i powoli zaczyna tutaj „brakować miejsca”. Potencjalni inwestorzy już teraz
zaczynają szukać innych miejsc w pobliżu i naturalnym kierunkiem jest obszar Gminy Zgierz, gdzie
znajdują się dwa węzły autostradowe, a tereny wokół nich lub w ich pobliżu są objęte miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.
Droga krajowa nr 91 przebiega przez wsie o intensywnej zabudowie, tj. miejscowości Emilia
i Słowik, natomiast droga Nr 71 przecina wieś Skotniki. Parametry techniczne dróg krajowych nie są
przystosowane do przenoszenia obecnego natężenia ruchu (ilości pojazdów i ich masy całkowitej).
Powoduje to przyspieszone niszczenie nawierzchni (koleiny) i przeprowadzane naprawy (wymiana
wierzchniej warstwy asfaltu) są tylko rozwiązaniem doraźnym. Konieczna jest gruntowna
modernizacja tych dróg, dostosowująca ich parametry do obecnego natężenia ruchu.
Drogi wojewódzkie Nr 702 i 708, posiadają nawierzchnie utwardzone. Droga Nr 708 została
zmodernizowana na całej długości (wraz z wybudowaniem obwodnicy Strykowa) w latach 2009-2012.
Natomiast parametry techniczne drogi Nr 702 nie są przystosowane do przenoszenia obecnego
natężenia ruchu. 30 lipca 2013 r. została podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy tej drogi
(m.in. na odcinku Zgierz – Gieczno) ze środków UE.
Drogi powiatowe zaliczone są do układu podstawowego, posiadają ponad 60% dróg
o nawierzchni utwardzonej, pozostałe to drogi gruntowe wymagające utwardzenia nawierzchni.
Drogi gminne to z reguły drogi o nawierzchni gruntowej. Około 44% dróg posiada
nawierzchnie ulepszone (bitumiczne), natomiast około 2% nawierzchnie twarde, nieulepszone.
Linie kolejowe przebiegające przez Gminę Zgierz po modernizacji przyczynią się do wzrostu
znaczenia komunikacji kolejowej w obrębie aglomeracji łódzkiej, polegającej na poprawie jakości
świadczenia usług związanych z przewozami pasażerskimi, a także komfortu i bezpieczeństwa
podróżowania.
Linia tramwajowa wymaga modernizacji w celu przystosowania jej do parametrów linii
tramwajowej o funkcjach regionalnych.

66

Raport o stanie Gminy Zgierz
październik 2013 r.

5.7. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Duże usłonecznienie i dobre warunki wietrzne w Gminie Zgierz umożliwiają budowę
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednak ze względu na duże koszty
i nieuregulowane kwestie prawne, takich inwestycji jest jeszcze mało, zarówno w gminie,
jak i w całym kraju. Obecnie na terenie Gminy Zgierz znajdują się trzy siłownie wiatrowe: dwie
w Warszycach i jedna w Śladkowie Górnym. Trwa budowa kolejnej siłowni w Warszycach.
W Gminie Zgierz nie ma obecnie żadnej farmy fotowoltaicznej. Energia słoneczna jest jednak
coraz częściej wykorzystywana do wspomagania centralnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
użytkowej w domach. Dzięki temu ich właściciele znacznie obniżają koszty ich utrzymania.
Jest jednak szansa, że instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii będzie w gminie
więcej, ponieważ Urząd Gminy Zgierz wydał w sumie 18 decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy siłowni wiatrowych (łącznie z istniejącymi już obiektami)
w Brachowicach (2), Jedliczu A (2), Siedlisku (1), Szczawinie (4), Śladkowie Górnym (1), Warszycach
(6) i Wypychowie (2), a także 1 dla budowy farmy fotowoltaicznej w Besiekierzu Nawojowym.
Wydane zostały również decyzje o warunkach zabudowy dla 3 farm fotowoltaicznych w: Szczawinie,
Śladkowie Górnym i Warszycach. Ponadto trwają 3 postępowania wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 5 siłowni wiatrowych w: Besiekierzu Nawojowym
(1), Szczawinie (2) i Śladkowie Górnym (2). Powstanie obiektów, które mają już wydane decyzje, jest
obecnie uzależnione od podmiotów planujących ich realizację.
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