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2. KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH ORAZ ZADANIA I 

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
 
 

 
OBSZAR I. 

Rozwój dochodowego rolnictwa oraz mikro, małej i średniej 

przedsiębiorczości 

 

 

 
 Kierunki działań wytyczone do realizacji w tym obszarze mają przede wszystkim 
zapewnić mieszkańcom gminy miejsca pracy. Kreować je można zarówno przez nowe inwestycje 
jak również stymulowanie rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości oraz modernizację, 
unowocześnianie i poprawę dochodowości rolnictwa. Należy, zatem wykorzystać posiadane prze 
gminę zasoby w postaci:  

• atrakcyjnych od strony rekreacji i turystyki obszarów,  
• terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w sąsiedztwie autostrady A2,  
• istniejący potencjał rolniczy i przedsiębiorczy, 
• duży zasób osób obecnie bez pracy, chętnych do przekwalifikowania się,  

do osiągnięcia celu założonego w tym obszarze strategicznym. 
 Kierunki uwzględniają także zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju, który został 
zdefiniowany jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia 
z zachowaniem możliwości zaspokojenia tych samych aspiracji  przez przyszłe pokolenia. 
Dokładniej oznacza to zapewnienie powodzenia w działalności biznesowej w długim okresie przy 
jednoczesnym angażowaniu się na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony 
środowiska naturalnego i stabilnego społeczeństwa. 

 
 
 

Kierunki działań strategicznych dla obszaru I. 
 

I. Aktywizacja gospodarcza gminy – wspieranie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości oraz 
innowacyjności gospodarstw rolnych. 

II. Perspektywiczne planowanie przestrzenne sprzyjające aktywizacji gospodarczej.   
III. Prowadzenie polityki prorozwojowej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich. 
IV. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej oraz efektywne wykorzystanie 

istniejącej bazy technicznej. 
V. Aktywizacja zawodowa mieszkańców w kierunku podnoszenia i zmiany kwalifikacji 

zawodowych oraz podejmowania działalności gospodarczej. 
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VI. Wspieranie rozwoju produkcji rolnej, przetwórstwa i przechowalnictwa rolno – 
spożywczego. 

VII. Optymalizacja absorpcji środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez gminę i 
jej mieszkańców.  

VIII. Intensywna, zewnętrzna promocja walorów gminy, sprzyjająca aktywizacji gospodarczej. 
IX. Wykorzystanie zasobów bogactw naturalnych gminy dla jej rozwoju gospodarczego. 

 
 
 

Główne zadania obszaru I. 
 

1. Tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i funkcjonowania mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw – preferencje podatkowe, wytyczanie atrakcyjnych gospodarczo 
terenów, promowanie produktów i podmiotów aktywnych gospodarczo i zwiększających 
zatrudnienie, sprawna obsługa administracyjna. 

2. Prowadzenie systematycznego monitoringu efektów aktywizacji gminy w kontekście 
zrównoważonego jej rozwoju. 

3. Uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego zwiększających powierzchnię 
terenów przeznaczonych pod różnorodną działalność gospodarczą, inwestycyjną i 
rolniczą. 

4. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych, hydroforni i stacji uzdatniania wody w 
oparciu o Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie 
Zgierz. 

5. Rozwój gospodarki ściekowej w oparciu o opracowaną dla obszaru gminy koncepcję. 
6. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz współdziałanie przy uzupełnianiu 

pozostałej infrastruktury technicznej (sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna) 
sprzyjającej aktywizacji gospodarczej terenów.  

7. Ścisłe współdziałanie z instytucjami rolniczymi w celu wspomagania rozwoju 
gospodarstw rolnych - stosowania nowych technologii, korzystania z nowoczesnego 
sprzętu i organizowania rynku produktów rolnych.  

8. Stworzenie sieci informacyjnej dla przedsiębiorców i rolników, wspomagającej ich 
działania. 

9. Współpraca przy organizowaniu szkoleń i spotkań poszerzających wiedzę w dziedzinie 
przedsiębiorczości i nowoczesnego rolnictwa. 

10. Organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów promujących ustawiczne kształcenie 
dorosłych w celu zmiany profilu wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

11. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami  i 
organizacjami pozarządowymi w budowaniu partnerstw służących aktywizacji 
gospodarczej. 

12. Aplikowanie o dostępne dla gminy i jej mieszkańców finansowe środki pomocowe Unii 
Europejskiej, wspomagające aktywność gospodarczą i rolniczą. 

13. Doskonalenie umiejętności wdrażania projektów z udziałem środków pomocowych Unii 
Europejskiej – kształcenie i rozwój kadry wspomagającej beneficjentów indywidualnych i 
instytucjonalnych (organizacje pozarządowe). 

14. Opracowanie strategii promowania zasobów gminy w celu efektywnego wykorzystania 
środków finansowych i możliwości instytucjonalnych. 

15. Wykonanie ekspertyz, badań, symulacji i koncepcji zagospodarowania zasobów 
geotermalnych wód mineralnych oraz innych bogactw naturalnych gminy, a następnie 
wykorzystanie możliwych do wdrożenia rozwiązań. 
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Wskaźniki monitorowania 
 

⇒ wielkość powierzchni terenów dostępnych dla działalności gospodarczej, 
⇒ liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 
⇒ liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych, 
⇒ liczba miejsc pracy w nowopowstałych podmiotach, 
⇒ powierzchnia gminy objęta planami zagospodarowania przestrzennego, 
⇒ średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, 
⇒ długość wybudowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i dróg, sieci 

elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych, 
⇒ liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków,  
⇒ liczba zmodernizowanych stacji wodociągowych, 
⇒ długość zmodernizowanych nawierzchni dróg,  
⇒ wielkość nakładów inwestycyjnych gminy na infrastrukturę techniczną,  
⇒ liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, warsztatów, 
⇒ liczba osób, które skorzystały ze zorganizowanych form dokształcania i szkolenia,  
⇒ wartość środków pomocowych Unii Europejskiej pozyskanych przez gminę i jej 

mieszkańców. 
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OBSZAR II. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego 
 

 
 
 Kierunki działań wytyczone do realizacji w tym obszarze zakładają rozwój świadomości 
obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym oraz zbudowanie społeczeństwa 
opartego na wiedzy i informacji. 
 Społeczeństwo obywatelskie jest takim typem społeczeństwa, w którym obywatele mogą 
zrzeszać się, powoływać stowarzyszenia, organizacje i podejmować różnego rodzaju działania w 
sferze publicznej.  
 Społeczeństwo obywatelskie składa się z kilku segmentów, spośród których szczególną 
rolę odgrywają organizacje pozarządowe (często określa się je jako Trzeci Sektor) i samorządy 
lokalne. Do zaistnienia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego niezbędny jest mechanizm 
zapewniający równowagę społeczną. Są to regulacje prawne, instytucje i organizacje uzgadniające 
interesy poszczególnych segmentów społeczeństwa, w tym - roztaczające opiekę nad jednostkami, 
rodzinami, także nad grupami społecznymi, które z rozmaitych przyczyn, nie radzą sobie z 
problemami życia codziennego. Drugi mechanizm równie ważny w tym procesie, to kultura 
obywatelska.  
 Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa opartego na nowoczesnych 
technologiach teleinformatycznych, które służą transferowi wiedzy i informacji, będącymi 
głównym motorem rozwoju ekonomicznego. Podstawowymi warunkami, które muszą być 
spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna 
sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich obywateli oraz 
rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również 
kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pełni 
wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji. 
 
 
 

Kierunki działa ń strategicznych dla obszaru II. 
 

I. Współdziałanie z instytucjami rynku teleinformatycznego w celu zdynamizowania rozwoju 
nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej. 

II. Zbudowanie urzędu on-line - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu do informacji 
publicznej oraz realizowania usług administracyjnych.  

III. Promocja ustawicznego kształcenia dorosłych, aktywnego i zdrowego stylu życia jako 
skutecznej drogi do podnoszenia jakości życia. 

IV. Prowadzenie edukacji obywatelskiej, w szczególności przygotowywanie młodzieży do 
pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym i regionalnym. 

V. Wspieranie działalności istniejących oraz zachęcanie do tworzenia nowych organizacji 
pozarządowych, pracujących na rzecz społeczności lokalnej.  

VI. Udostępnianie gminnej bazy oświatowej i kulturalnej dla działań społecznych, kulturalnych 
i sportowych, aktywizujących społeczeństwo. 
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VII. Współdziałanie z instytucjami rynku pracy, opieki społecznej oraz szkoleniowymi w 
kierunku aktywizacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

VIII. Optymalizacja absorpcji środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez gminę i 
jej mieszkańców.  

 
Główne zadania obszaru II. 

 
1. Wspieranie inwestycji zwiększających dostęp do sieci teleinformatycznej i 

telekomunikacyjnej – zwiększanie dostępu do internetu. 
2. Wdrażanie projektów służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i 

informacyjnego. 
3. Rozwijanie elektronicznych usług administracyjnych dostępnych dla szerokiej liczby 

mieszkańców. 
4. Dystrybucja kompleksowej informacji o możliwościach podjęcia nauki w celu 

podwyższania lub zmiany kwalifikacji.  
5. Organizowanie różnego rodzaju imprez szkoleniowych, rekreacyjnych i sportowych oraz 

spotkań warsztatowych na temat aktywnego i zdrowego stylu życia – pobudzanie 
aktywności sportowej wśród dzieci i dorosłych. 

6. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami 
pozarządowymi w budowaniu partnerstw służących poprawie jakości życia. 

7. Realizowanie programów edukacyjnych przygotowujących dzieci i młodzież do 
funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. 

8. Organizowanie seminariów, szkoleń i warsztatów oraz innych form edukacyjnych 
służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

9. Promowanie czytelnictwa dzieci i dorosłych oraz wzbogacanie zasobów gminnej 
biblioteki. 

10. Stworzenie efektywnych form doradztwa zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji. 
11. Wykorzystywanie innowacyjnych technik nauczania i uczenia się, opartych na 

technologiach informacyjno – komunikacyjnych. 
12. Wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, 

w celu zwiększania dostępności społeczeństwa do źródeł informacji. 
13. Inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wspomaganie działań 

istniejących, realizujących zadania integrujące i aktywizujące społeczność lokalną.  
14. Organizowanie i zachęcanie do organizowania różnorodnych imprez rekreacyjno-

sportowych oraz edukacyjnych dla mieszkańców gminy, z wykorzystaniem gminnej bazy 
oświatowej i kulturalnej. 

15. Współorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla długotrwale bezrobotnych oraz 
szkoleń dla osób bezrobotnych podwyższających ich kwalifikacje, w celu zwiększania 
szans powrotu na rynek pracy. 

16. Powołanie Klubu Integracji Społecznej służącego reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, a także integracji osób niepełnosprawnych. 

17. Współpraca Gminnego Ośrodka Kultury z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 
nieformalnymi grupami mieszkańców, jednostkami samorządu terytorialnego w procesie 
budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

18.  Aplikowanie o dostępne dla gminy i jej mieszkańców finansowe środki pomocowe Unii 
Europejskiej, wspomagające rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. 
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Wskaźniki monitorowania 
 

⇒ liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dost•p do internetu, 

⇒ liczba osób, które nabyły umiej•tno•• korzystania z internetu jako •ródła wiedzy i 
informacji, 

⇒ ilo•• przeprowadzonych szkole• oraz liczba uczestników, 

⇒ liczba osób, która podwy•szyła lub zmieniła kwalifikacje zawodowe, 

⇒ liczba osób korzystaj•cych z elektronicznych usług administracyjnych, 

⇒ ilo•• zorganizowanych imprez rekreacyjnych, sportowych oraz liczba osób 
uczestnicz•cych w tych imprezach, 

⇒ wielko•• nakładów inwestycyjnych gminy na sprz•t komputerowy i 
oprogramowanie, 

⇒ ilo•• nowopowstałych na terenie gminy organizacji pozarz•dowych,  

⇒ ilo•• zorganizowanych szkole• dla bezrobotnych, 

⇒ liczba bezrobotnych uczestnicz•cych w szkoleniach,  

⇒ warto•• •rodków pomocowych Unii Europejskiej pozyskanych na realizacj• 
projektów, 
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OBSZAR III. 

Ochrona środowiska naturalnego oraz edukacja ekologiczna 

społeczeństwa 
 

 
 
 Kierunki działań wytyczone do realizacji w tym obszarze określają niezbędny zestaw 
narzędzi służących ochronie środowiska naturalnego przed zanieczyszczaniem i degradacją. 
Zawarte w Programie Ochrony Środowiska gminy Zgierz cele strategiczne, wpisane zostały w 
kierunki działań i znalazły swoje odzwierciedlenie w poniższych zapisach.  
 Ochrona zasobów naturalnych naszej gminy ma szczególny wymiar. Jej teren to prawie 30 
% zasobów leśnych, w których występują różnorodne obszary chronione i pomniki przyrody. To 
system o wysokiej klasie czystości rzek i cieków wodnych oraz zbiorników naturalnych. To także 
unikatowe rezerwaty, między innymi „Ciosny – rezerwat jałowców” czy  „Grądy na Lindą”, a 
także aleje pomnikowe i zabytkowe parki. Ten przyrodniczy potencjał stanowi wspaniały atut 
sprzyjający rozwojowi rekreacji i turystyki. Już teraz jednak trzeba mieć świadomość podjęcia 
skutecznych działań w kierunku ochrony tak cennych zasobów, uwzględniając jednocześnie 
konieczność zapewniania zrównoważonego rozwoju całego obszaru.  
 

 
 

Kierunki działań strategicznych dla obszaru III. 

 
I. Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska. 

II. Zwiększenie zasobów leśnych. 
III. Dbałość o istniejące twory przyrody (pomniki, rezerwat, aleje) oraz ustanawianie nowych, w 

celu szczególnej ochrony wyjątkowych zasobów naturalnych.   
IV. Ograniczanie uciążliwości szkodliwych dla środowiska naturalnego i bytowego człowieka, 

poprzez obniżanie poziomu hałasu, zanieczyszczenia wody i powietrza. 
V. Optymalizacja absorpcji środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację 

projektów z zakresu infrastruktury ochrony środowiska.  
VI. Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju we wszelkich działaniach rozwojowych 

gminy. 
VII. Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności wykształcenie 

nawyków dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania z jego zasobów. 
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Główne zadania obszaru III. 

 
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, hydroforni i stacji uzdatniania wody w oparciu o 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Zgierz. 
2. Rozwój gospodarki ściekowej w oparciu o opracowaną dla obszaru gminy koncepcję. 
3. Wdrażanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnej 

zbiórki odpadów oraz likwidacji dzikich wysypisk. 
4. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do szerokiego pozyskiwania energii cieplnej.  
5. Realizacja procesu zalesiania najsłabszych gleb, z uwzględnieniem terenów komunalnych oraz 

prywatnych. 
6. Przygotowanie oraz wdrażanie programu ochrony zagrożonego drzewostanu 

(kasztanowców). 
7. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych na istniejących pomnikach i alejach. 
8. Ograniczanie szkodliwego działania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz obniżanie 

poziomu hałasu poprzez ograniczanie ilości lokalnych kotłowni na paliwo stałe i poprawianie 
nawierzchni dróg. 

9. Stworzenie bazy danych oraz monitorowanie oddziaływania obiektów przemysłowych 
stwarzających zagrożenie dla środowiska. 

10. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w Słowiku, Dąbrówce Strumiany, Kotowicach i 
Leonardowie. 

11. Aplikowanie o dostępne dla gminy i jej mieszkańców finansowe środki pomocowe Unii 
Europejskiej, wspomagające ochronę zasobów naturalnych. 

12. Podejmowanie działań związanych z  rozwojem gospodarczym i wzrostem inwestycji z 
uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju terenów. 

13. Opracowanie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej. 
14. Organizowanie spotkań, warsztatów i wycieczek zwiększających świadomość ekologiczną 

oraz potrzebę dbałości i otoczenie. 
15. Włączenie środków przekazu w proces edukacji ekologicznej i propagowania zdrowego stylu 

życia. 
 
 

Wskaźniki monitorowania 
 

⇒ długość wybudowanych sieci wodociągowych,  
⇒ ilość zmodernizowanych lub wybudowanych hydroforni, stacji uzdatniania wody. 
⇒ długość wybudowanych sieci kanalizacyjnych, 
⇒ ilość wybudowanych oczyszczalni ścieków, 
⇒ długość zmodernizowanych nawierzchni dróg,  
⇒ ilość zmodernizowanych lokalnych kotłowni, 
⇒ ilość zagospodarowanych odpadów komunalnych, 
⇒ liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk,  
⇒ wielkość nakładów inwestycyjnych gminy na infrastrukturę ochrony środowiska,  
⇒ ilość energii pozyskiwanej poprzez źródła odnawialne, 
⇒ wielkość nowozalesionej powierzchni,  
⇒ ilość drzew objętych pracami pielęgnacyjnymi i ochronnymi, 
⇒ wielkość powierzchni zrekultywowanych terenów, 
⇒ ilość środków pomocowych UE pozyskanych na realizacje projektów 

środowiskowych, 
⇒ liczba zorganizowanych spotkań, szkoleń i warsztatów, 
⇒ liczba osób, biorących udział w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach,  
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⇒ ilość zorganizowanych imprez promujących ochronę środowiska i zdrowy styl życia.  
 

 

 
OBSZAR IV. 

Rozwój rekreacji i turystki ze szczególnym uwzględnieniem 

alternatywnych źródeł dochodu dla rolników 

 

 
 Kierunki działań wytyczone do realizacji w tym obszarze mają na celu powstanie nowych 
miejsc pracy, poprzez zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej terenów gminy. 
Zapewnią one także alternatywne źródła dochodu dla gospodarstw rolnych, jak również tendencje 
do zmiany orientacji zawodowej z rolniczej na pozarolniczą. Jest to szczególnie istotne ze względu 
na dużą ilość niskodochodowych gospodarstw rolnych na terenie naszej gminy. Mocnym atutem 
sprzyjającym osiągnięciu założonego celu jest szczególnie atrakcyjny przyrodniczo teren, który 
stanowi doskonałą ofertę dla mieszkańców, sąsiadującej z gminą, Aglomeracji Łódzkiej. 
 
 

 
Kierunki działań strategicznych dla obszaru IV. 

 
I. Zwiększanie dostępności atrakcyjnie turystycznych terenów poprzez planowanie 

przestrzenne, budowanie infrastruktury technicznej i drogowej.  
II. Optymalizacja absorpcji środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez gminę i 

jej mieszkańców na projekty związane z rekreacja i turystyką.  
III. Zwiększanie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej gminy. 
IV. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w celu prowadzenia działań 

marketingowych, ułatwiających wejście na rynek odbiorców usług rekreacyjno-
turystycznych.  

V. Współpraca z instytucjami runku pracy i szkoleniowymi, w celu ułatwiania rolnikom 
zmiany kwalifikacji i podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej. 

VI. Wykorzystanie zasobów Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej jako ponadlokalne 
centrum wypoczynku, sportu i rekreacji. 

 
 

Główne zadania obszaru IV. 
 

1. Przeznaczenie terenów pod działki rekreacyjne w miejscowościach Łagiewniki Nowe oraz 
Kwilno. 

2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych, hydroforni i stacji uzdatniania wody w oparciu 
o Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Zgierz. 

3. Rozwój gospodarki ściekowej w oparciu o opracowaną dla obszaru gminy koncepcję. 
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4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz współdziałanie przy uzupełnianiu 
pozostałej infrastruktury technicznej (sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna) 
sprzyjającej wzrostowi dostępności turystycznej terenów.  

5. Aplikowanie o dostępne dla gminy i jej mieszkańców finansowe środki pomocowe Unii 
Europejskiej, wspomagające rozwój turystyki, działalność kulturalną, rekreacyjną i sportową 
oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. 

6. Uczestniczenie w różnego rodzaju targach, wystawach, konferencjach w celu wprowadzania 
na rynek produktów turystycznych gminy. 

7. Współdziałanie z regionalnymi instytucjami turystycznymi w celu tworzenia wspólnych 
programów i systemów informacyjno-promocyjnych. 

8. Rozwój i umacnianie agroturystyki poprzez zwiększanie pozyskiwania środków pomocowych 
UE przez indywidualnych beneficjentów. 

9. Dbanie o istniejące i wyznaczanie nowych szlaków agroturystycznych, turystycznych i 
edukacyjnych z uwzględnieniem miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i historycznie. 

10. Organizowanie miejsc rekreacji, sprzyjających rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej i konnej. 
11. Wykorzystanie naturalnych warunków na skraju Wyżyny Łódzkiej (okolice m. Smardzew), dla 

rozwoju zimowej turystyki i rekreacji. 
12. Organizowanie szkoleń, doradztwa dla rolników i domowników ułatwiających zmianę 

kwalifikacji zawodowych i podejmowanie około rolniczej, usługowej, działalności 
gospodarczej. 

13. Zorganizowanie sieci informacji o możliwościach korzystania z pomocy dla osób 
odchodzących z rolnictwa i podejmujących działalność gospodarczą. 

14. Modernizacja zasobów Gminnego Ośrodka Kultury w celu zwiększanie jego atrakcyjności. 
15. Współpraca GOK z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami 

mieszkańców, jednostkami samorządu terytorialnego w procesie budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. 

16. Aplikowanie o środki pozabudżetowe krajowe i zagraniczne wspierające działalność 
kulturalną, rekreacyjną i sportową.  

 
 

Wskaźniki monitorowania 

 
⇒ powierzchnia gminy przeznaczona pod nowe działki rekreacyjne, 
⇒ długość wybudowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i dróg oraz sieci 

elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych, 
⇒  ilość wybudowanych oczyszczalni ścieków, 
⇒ długość zmodernizowanych nawierzchni dróg,  
⇒ ilość zmodernizowanych stacji wodociągowych 
⇒ wielkość nakładów inwestycyjnych gminy na infrastrukturę techniczną i drogową,  
⇒ wartość środków pomocowych Unii Europejskiej pozyskanych przez gminę i jej 

mieszkańców, 
⇒ ilość targów, wystaw oraz konferencji w których uczestniczyła oferta turystyczna i 

rekreacyjna gminy, 
⇒ liczba nowych gospodarstw agroturystycznych,  
⇒ liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych, 
⇒ liczba osób korzystających z wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych, 
⇒ wielkość  środków pomocowych UE pozyskanych na rozwój agroturystyki, 
⇒ długość szlaków turystycznych na ternie gminy, 
⇒ liczba osób korzystających z wypoczynku na terenach gminy, 
⇒ ilość zorganizowanych szkoleń, kursów i udzielonych porad zawodowych, 
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⇒ liczba osób, które skorzystały ze szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego, 
⇒ liczba osób korzystających z sieci informacyjnej, 
⇒ liczba podmiotów gospodarczych związanych z rekreacją i turystyką,  
⇒ liczba rolników i ich domowników, którzy odeszli ze sfery rolniczej, 
⇒ wielkość nakładów na uatrakcyjnienie Gminnego Ośrodka Kultury, 
⇒ ilość imprez organizowanych na terenie GOK, 
⇒ liczba osób czynnie uczestniczących w zorganizowanych imprezach, 
⇒ liczba współpracujących z GOK instytucji i organizacji.  
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OBSZAR V. 
Wspieranie aktywności inwestycyjnej ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów sąsiadujących z autostradą A2 

 

 
 Kierunki działań wytyczone do realizacji w tym obszarze mają na celu powstanie nowych 
miejsc pracy, poprzez powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Należy tu wykorzystać 
przebiegającą przez teren gminy na długości 13 km autostradę A2, jak również oddalone od jej 
granicy, zaledwie o kilka kilometrów skrzyżowanie autostrad A2 i A1. Tereny w pobliżu autostrad 
są doskonałym miejscem do rozwijania się na przykład branży logistycznej i transportowej, jak 
również wszelkich usług związanych z podróżowaniem. Szczególnie ważny jest fakt bardzo 
dobrego skomunikowania terenów gminy poprzez dwa zjazdy z autostrad. Dodatkowym atutem 
jest lokalizacja przy jednym ze zjazdów tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych, który będzie 
stymulował rozwój gospodarczy tego obszaru.  
 
 
 

Kierunki działa ń strategicznych dla obszaru V. 
 

I. Planowanie przestrzenne sprzyjające pozyskiwaniu inwestorów. 
II. Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej zwiększający inwestycyjną dostępność 

terenów. 
III. Prowadzenie działań marketingowych w celu pozyskiwania inwestorów. 
IV. Współdziałanie z instytucjami rynku finansowego w celu zwiększania poziomu 

inwestowania przez podmioty funkcjonujące na terenie gminy. 
V. Prowadzenie przyjaznej dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji polityki gminnej. 

VI. Optymalizacja absorpcji środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez gminę i 
jej mieszkańców.  

 
 

Główne zadania obszaru V. 
 

1. Opracowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
sąsiadujących z autostradą przeznaczonych pod działalność gospodarczą ( np. Emilia – 
Wschód, Słowik – Zachód, Lućmierz, Dąbrówka Wielka). 

2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych, hydroforni i stacji uzdatniania wody w oparciu 
o Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Zgierz. 

3. Rozwój gospodarki ściekowej w oparciu o opracowaną dla obszaru gminy koncepcję. 
4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz współdziałanie przy uzupełnianiu 

pozostałej infrastruktury technicznej (sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna) 
zwiększającej dostępność inwestycyjną i gospodarczą. 

5. Przygotowanie konkretnych ofert inwestycyjnych. 
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6. Prowadzenie spotkań, rozmów oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi 
inwestorami. 

7. Uczestniczenie w targach, wystawach i konferencjach z konkretnymi ofertami inwestycyjnymi 
gminy. 

8. Tworzenie sprzyjających warunków dla pozyskiwania inwestorów i powstawania nowych 
podmiotów gospodarczych – preferencje podatkowe, wytyczanie atrakcyjnych gospodarczo 
terenów, promowanie produktów i podmiotów aktywnych gospodarczo, zwiększających 
zatrudnienie, sprawna obsługa administracyjna. 

9. Zorganizowanie sieci informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych 
(pożyczki, kredyty, dotacje) wspomagających procesy inwestycyjne oraz działalność 
gospodarczą. 

10. Aplikowanie o dostępne dla gminy i beneficjentów indywidualnych, finansowe środki 
pomocowe Unii Europejskiej, wspomagające wzrost poziomu inwestycji oraz aktywności 
gospodarczej. 

11. Organizowanie szkoleń i konsultacji w celu zwiększania umiejętności w pozyskiwaniu 
wszelkich środków finansowych wspierających rozwój gospodarczy. 

     
   

 
Wskaźniki monitorowania 

 
⇒ powierzchnia gminy przeznaczona pod działalność gospodarczą, 
⇒ długość wybudowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i dróg oraz sieci 

elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych, 
⇒  ilość wybudowanych stacji wodociągowych, oczyszczalni ścieków,  
⇒ długość zmodernizowanych nawierzchni dróg,  
⇒ ilość zmodernizowanych stacji wodociągowych, 
⇒ wielkość nakładów inwestycyjnych gminy na infrastrukturę techniczną i drogową,  
⇒ wartość środków pomocowych Unii Europejskiej pozyskanych przez gminę i 

beneficjentów indywidualnych, 
⇒ ilość  targów, wystaw oraz konferencji w których uczestniczyła oferta inwestycyjna i 

gospodarcza gminy, 
⇒ wielkość nakładów na nowe inwestycje, 
⇒ liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych, 
⇒ ilość nowych miejsc pracy, 
⇒ ilość podmiotów gospodarczych korzystających z sieci informacyjnej, 
⇒ wielkość pożyczek, kredytów i dotacji udzielonych podmiotom gospodarczym, 
⇒ ilość zorganizowanych szkoleń i kursów, 
⇒ liczba osób, które skorzystały ze szkoleń i kursów. 
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3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZGIERZ A STRATEGIA ROZWOJU  
             WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

 
 
 Wyznaczone w czasie pracy zespołu obszary strategiczne dla rozwoju gminy Zgierz w 
sposób zdecydowany wpisują się w aktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego, 
stanowiąc uzupełniające kierunki działania jednoznacznie dążące do osiągnięcia określonych w 
niej celów strategicznych. Misją Województwa Łódzkiego jest:  
 
PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W STRUKTURZE 
REGIONALNEJ POLSKI I EUROPY JAKO REGIONU SPRZYJAJ ĄCEGO ZAMIESZKANIU I 
GOSPODARCE PRZY DĄŻENIU DO BUDOWY WEWN ĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI I ZACHOWANIU 
RÓŻNORODNOŚCI JEGO MIEJSC. 
 
 Natomiast cele strategiczne określone są w trzech sferach i przyporządkowanych do nich 
obszarach priorytetowych: 

1. Sfera społeczna - Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa. 
       Określona poprzez następujące obszary priorytetowe: wiedza i kompetencje, jakość 
       życia, polityka społeczna, społeczeństwo obywatelskie. 
 
2. Sfera ekonomiczna - Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki 

województwa 
      Określona poprzez następujące obszary priorytetowe: dostępność, baza 
gospodarcza,  
        społeczeństwo informacyjne, obszary wiejskie, rynek pracy, wizerunek. 
 
3. Sfera funkcjonalno–przestrzenna - Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno 

– ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową i 
gospodarczą 

        Określona poprzez następujące obszary priorytetowe: przemiany (system 
osadniczy),  
       ład przestrzenny, tożsamość regionalna, ochrona środowiska. 

 
 Obszar strategiczny I.  strategii rozwoju gminy „Rozwój dochodowego rolnictwa oraz 
mikro, małej i średniej przedsiębiorczości” wpisuje się w strategię województwa w sferę 
społeczną i gospodarczą, nawiązując do priorytetów takich jak: jakości życia, obszary wiejskie, 
baza gospodarcza czy rynek pracy.  
 Obszar strategiczny II.  strategii rozwoju gminy „Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i obywatelskiego” wpisuje się w strategię województwa w sferę społeczną i 
ekonomiczną, nawiązując do priorytetów takich jak: wiedza i kompetencje, polityka społeczna, 
społeczeństwo obywatelskie, dostępność, społeczeństwo informacyjne, obszary wiejskie, rynek 
pracy.  
 Obszar strategiczny III.  strategii rozwoju gminy „Ochrona środowiska naturalnego i 
edukacja ekologiczna społeczeństwa” wpisuje się w strategię województwa w sferę ekonomiczną 
oraz funkcjonalno-przestrzenną, nawiązując do priorytetów takich jak: obszary wiejskie, 
wizerunek oraz ochrona środowiska. 
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 Obszar strategiczny IV.  strategii rozwoju gminy „Rozwój rekreacji i turystki ze 
szczególnym uwzględnieniem alternatywnych źródeł dochodu dla rolników” społeczną i 
ekonomiczną, nawiązując do priorytetów takich jak: jakość życia, dostępność, obszary wiejskie, 
rynek pracy, baza gospodarcza. 
 Obszar strategiczny V. strategii rozwoju gminy „Wspieranie aktywności 
inwestycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem terenów sąsiadujących z autostradą A2” wpisuje 
się w strategię województwa w sferę ekonomiczną i funkcjonalno-przestrzenną, nawiązując do 
priorytetów takich jak: dostępność , baza gospodarcza, obszary wiejskie, rynek pracy, ład 
przestrzenny.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


