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1. Wstęp
Strategia rozwoju gminy Skierniewice jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne
kierunki rozwoju gminy do roku 2030. Jest ona komplementarna z innymi regulacjami planistycznostrategicznymi, obowiązującymi w gminie, w województwie łódzkim. Dokument będzie nadrzędny
względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru gminy Skierniewice, jednocześnie będzie
spójny z dokumentami wyższego rzędu - Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030+, a także
Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Strategia będzie wyznaczała ramy dla planów i
programów powstających w gminie podczas jej obowiązywania. Strategia rozwoju gminy Skierniewice
do roku 2030 została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań
oraz danych statystycznych. Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych
przez mieszkańców. Ważnym źródłem informacji było spotkanie konsultacyjne. Podstawowym
dokumentem prawnym określającym zadania gminy, na którym opierano się podczas przygotowywania
Strategii, jest ustawa z dnia 15 lipca 2020 r o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto, w
trakcie prac nad Strategią przeanalizowano poniższe akty prawne pod kątem powiązania z celami i
kierunkami rozwoju opisanymi w Strategii:
−

ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

−

ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

−

ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

−

ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

−

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

−

ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

−

ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

−

ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

−

ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Prace nad Strategią rozpoczęto w listopadzie 2021 roku, kiedy to Rada Gminy Skierniewice

podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowywania dokumentu. Proces tworzenia Strategii poprzedzono
analizą sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, którą pogłębiano podczas warsztatów strategicznych
oraz badania ankietowego. Na tej podstawie wyznaczono obszary problemowe, z których wynikają cele
strategiczne. Te z kolei zostały podzielone na cele operacyjne, a dla nich wyznaczono zadania
i działania, których realizacja wpłynie na osiągnięcie postawionych celów. Powstały w ten sposób projekt
dokumentu strategicznego udostępniono mieszkańcom z prośbą o zapoznanie się i przekazanie uwag.
Ostateczny dokument uwzględnia opinie mieszkańców gminy.
Prace nad strategią gminy Skierniewice toczyły się z uwzględnieniem następujących zasad:
−

zasada koncentracji na realnych siłach gminy Skierniewice – strategia powinna zmierzać
do wszechstronnego

wykorzystania

unikalnych

zasobów

lokalnych,

w

szczególności

historycznych, przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego oraz cennych odmienności. Dlatego
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zawartość celów strategicznych to przede wszystkim pomysły na wykorzystanie atutów
lokalnych, na które zarówno Urząd Gminy Skierniewice, jak i sami mieszkańcy mają największy
wpływ;
−

zasada koncentracji na zagadnieniach najistotniejszych dla przyszłości – przyjęto, że każdy
potencjalny cel strategiczny powinien być rozpatrywany w kontekście jego doniosłości
dla przyszłości gminy. Dokonano zatem selekcji i wyodrębniono cele o najwyższym priorytecie;

−

zasada koncentracji tematycznej – Strategia rozwoju gminy Skierniewice do roku 2030 będzie
koncentrowała się na niewielu, ale najważniejszych zagadnieniach z punktu widzenia rozwoju
społeczno-gospodarczego. Ta swojego rodzaju wybiórczość zapobiega stworzeniu dokumentu,
który będzie obejmować wszystkie cele, a faktyczna realizacja następuje tylko w niewielu
przypadkach.

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej i
wyznaczona została do roku 2030. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych
rozpoczętych w latach 2018 – 2027 obejmą także następny okres programowania.

2. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze
objętym Strategią
2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru
2.1.1.

Położenie

Gmina Skierniewice jest gminą wiejską położoną w północno-wschodniej części województwa
łódzkiego, w centralnej części powiatu skierniewickiego, wokół miasta na prawach powiatu Skierniewice. Powierzchnia gminy Skierniewice zajmuje 131,3 km2, co czyni ją największą
powierzchniowo jednostką w obrębie powiatu skierniewickiego - zajmuje 17,42% jego powierzchni.
Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 58 osób/km2. Charakterystyczną cechą gminy jest rozbicie układu
przestrzennego na dwie części: południową i północną, pomiędzy którymi leży miasto Skierniewice,
które jest jednocześnie siedzibą władz samorządowych dla gminy.
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Mapa 1 Mapa administracyjna województwa łódzkiego, powiat skierniewicki, gmina Skierniewice

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
Gmina Skierniewice sąsiaduje:
−

od północy z gminami Bolimów (powiat skierniewicki) oraz Nieborów (powiat łowicki),

−

od wschodu z gminami Puszcza Mariańska (powiat żyrardowski) oraz Nowy Kawęczyn
(powiat skierniewicki),

−

od południa z gminami Głuchów (powiat skierniewicki) oraz Rawa Mazowiecka (powiat
rawski),

−

od zachodu z gminami: Godzianów i Maków (powiat skierniewicki) oraz Łyszkowice
(powiat łowicki).

Gmina otacza miasto na prawach powiatu - Skierniewice.
Kierując się położeniem gminy, w analizach porównawczych w kolejnych rozdziałach strategii
uwzględniono ww. gminy ościenne oraz pozostałe gminy powiatu skierniewickiego. Gminy wybrane
do analiz porównawczych zostały wytypowane zarówno ze względu na podobieństwo do gminy
Skierniewice (podobne uwarunkowania rozwoju), jak i ze względu na bliskie położenie w jej
bezpośrednim sąsiedztwie.
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Rysunek 1 Położenie gminy Skierniewice na tle gmin sąsiadujących

Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Skierniewice do roku 2020
Miarą spójności terytorialnej jest między innymi dostępność komunikacyjna obszaru gminy.
Podstawowym elementem systemu transportowego gminy jest układ drogowy, który zapewnia zarówno
powiązania zewnętrzne w skali regionu i kraju, jak i powiązania wewnętrzne gminnej sieci osadniczej.
Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych na opisywanym terenie należą1:
−

droga krajowa nr 70 Łowicz - Skierniewice – Huta Zawadzka (9,0 km),

−

drogi wojewódzkie:

o

Nr 705 Sochaczew – Skierniewice – Jeżów (6,687km);

o

Nr 707 Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto n. Pilicą (ok. 3,7 km).

Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy wynosi 17,2 km.
Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe o łącznej długości 26,6 km oraz gminne. Łączna
długość dróg gminnych będących pod zarządem Gminy wynosi w przybliżeniu 108,5km.

1

Raport o stanie gminy Skierniewice za rok 2020
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Mapa 2 Położenie gminy Skierniewice na mapie drogowej

Źródło: mapa.targeo.pl
Gmina Skierniewice znajduje się w sferze oddziaływania aglomeracji łódzkiej i warszawskiej
oraz miasta Łowicz i miasta Skierniewice. Położenie w strefie oddziaływań ww. miast jest dla gminy
wiejskiej Skierniewice ważnym kontekstem odniesienia. Jednym z kluczowych czynników zewnętrznych
warunkujących rozwój lokalny jest bowiem oddziaływanie, swoiste „promieniowanie” czynników
prorozwojowych z istotnych ośrodków miejskich na otaczające je tereny. Atrakcyjność inwestycyjna
poszczególnych gmin zmienia się z czasem i jest wypadkową oddziaływania na rynek wielu czynników
lokalnych, począwszy od obiektywnych, geograficznych, a skończywszy na jakości zarządzania
lokalnego i wizerunku danego ośrodka.
Z ośrodków wielkomiejskich promieniują nie tylko czynniki pozytywne (koniunktura
i atrakcyjność inwestycyjna), ale także negatywne.
Powyższe uwagi należy interpretować następująco:
−

wpływ dużych ośrodków miejskich (Łódź) przeważnie skutkuje „zapożyczaniem” ich wizerunku,
a w przyszłości może „oddalić” mieszkańców od dorobku kulturalnego gminy,

−

następują migracje, głównie ludzi młodych do większych aglomeracji,

−

z sąsiednich ośrodków będą napływać:
o

klienci usług świadczonych przez podmioty z terenu gminy (w tym – usług obsługi
biznesu),

o

nabywcy nieruchomości mieszkalnych na tym terenie,

o

zewnętrzni usługodawcy na rzecz mieszkańców i podmiotów lokalnych.

Od sytuacji w pobliskich miastach zależy więc w istotnym stopniu koniunktura lokalna. Siła
nabywcza i aktywność inwestycyjna podmiotów z tych ośrodków kształtuje w znacznym stopniu
koniunkturę lokalną w gminie wiejskiej Skierniewice.
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2.1.2.

Powierzchnia

Powierzchnia gminy wynosi 131,3 km2, co stanowi ok. 17,42% powierzchni powiatu
skierniewickiego. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 58 osób na km2.
Administracyjnie gmina podzielona jest na 29 sołectw2: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie,
Dębowa Góra, Dąbrowice, Józefatów, Ludwików, Miedniewice, Topola, Mokra, Mokra Lewa, Mokra
Prawa, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Samice,
Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Stare Rowiska, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska,
Zalesie, Żelazna.

2.1.3.

Ludność

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gminę Skierniewice zamieszkiwało 7 645 osób. Zarejestrowano
3 825 kobiet i 3 820 mężczyzn. Liczba osób zamieszkujących gminę w porównaniu z rokiem 2011
zwiększyła się o 380 osób. W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 60,1%
społeczeństwa, niekorzystnym zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost
udziału osób w wieku poprodukcyjnym osiągający w 2020 roku 19,5% społeczeństwa. Pozytywnym
zjawiskiem zaobserwowanym w roku 2020 jest stopniowy wzrost liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym obejmujący 20,4% ludności.
Największa liczba ludności skupia się w miejscowości Mokra Prawa, o wyraźnie podmiejskim
charakterze.

2.1.4.

Środowisko przyrodnicze

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy Skierniewice położony jest w obrębie
makroregionu Wzniesień Południowo-mazowieckich na granicy dwóch mezoregionów 3:
−

Wzniesień Łódzkich– stanowiących teren wyżynny w stosunku do położonych w centralnej
części kraju nizin. Wzniesienia wznoszą się na około 100 m w stosunku do sąsiadujących
równin (m.in. łowicko-błońskiej), zbudowane są głównie z piasków i glin. Wzniesienia łódzkie
są krainą przeważnie rolniczą.

−

Równiny Łowicko-Błońskiej– z dobrymi na ogół glebami brunatnoziemnymi i czarnymi ziemiami
na pylastej lub piaszczystej pokrywie glin morenowych, także iłów wstęgowych w okolicach
Błonia i Sochaczewa. Zachowały się tu powierzchnie leśne położone między Żyrardowem,
a Skierniewicami –stanowiące pozostałości dawnych puszcz: Mariańskiej i Bolimowskiej.

2
3

Strategia rozwiązywania problemów społecznych - Gmina Skierniewice na lata 2019 - 2029
Program ochrony środowiska dla gminy Skierniewice do roku 2020
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Dzięki dobrym warunkom glebowym, położeniu gminy przy magistralach kolejowych oraz
sąsiedztwie gminy z głównymi ciągami komunikacji samochodowej (autostrady A2, droga ekspresowa
S8), gmina Skierniewice posiada duży potencjał do dalszego rozwoju.
Rysunek 2 Położenie gminy Skierniewice na tle mezoregionów

Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Skierniewice do roku 2020
Obszar gminy reprezentuje typ krajobrazu charakterystyczny dla terenów Polski Środkowej. Pod
względem hydrograficznym należy do zlewni rzeki Bzury, a główną rzeką na terenie gminy jest Rawka
– rzeka, płynąca przez Bolimowski Park Krajobrazowy. Obszar zajmowany przez gminę charakteryzuje
się bardzo specyficznymi warunkami klimatycznymi: dużym nasłonecznieniem i niską sumą opadów
atmosferycznych4.
KLIMAT
Gmina Skierniewice pod względem klimatycznym położona jest we wschodniej części Regionu
Środkowopolskiego. Najcieplejszymi miesiącami regionu są sierpień i wrzesień. Najwyższe wartości
zachmurzenia notuje się od listopada do lutego z maksimum przypadającym w miesiącu grudniu.
W regionie poszczególne parametry klimatyczne przyjmują następujące wartości 5:

4
5

−

średnia temperatura roczna: +7,7oC,

−

średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec): +18oC,

−

średnia temperatura najzimniejszego miesiąca (luty): -3,5oC,

−

długość okresu bezprzymrozkowego wynosi ok. 280 dni w roku,

−

długość okresu wegetacyjnego to średnio 215 dni w roku,

−

średnia długość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi około 50 dni w roku,

−

suma opadów kształtuje się na poziomie 580 mm.

http://www.gminaskierniewice.pl/polozenie/
Program ochrony środowiska dla gminy Skierniewice do roku 2020
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FLORA I FAUNA
Znaczną powierzchnię gminy Skierniewice stanowią użytki rolne (około 64%) oraz lasy i grunty leśne
(około 30,49%).
Lesistość gminy Skierniewice wynosi około 30,49%. Na terenie gminy występują lasy Skarbu
Państwa nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo
Skierniewice oraz lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa (lasy prywatne), nadzorowane przez
Starostę Skierniewickiego. Dominującym typem siedlisk w nadleśnictwie są siedliska: lasów mieszanych
świeżych oraz borów mieszanych świeżych. W drzewostanie dominuje sosna, która zajmuje 76,5%
powierzchni nadleśnictwa. Na terenie nadleśnictwa spotkać można gatunki łowne jak: łosie, jelenie,
daniele, sarny, dziki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest przez: lisy, kuny, borsuki, tchórze, zające,
bażanty i kuropatwy.
Na terenie gminy Skierniewice zlokalizowane są następujące obszarowe formy ochrony przyrody 6:
Rezerwaty przyrody
Kopanicha (pow. 42,53 ha) – rezerwat leśny. Ochroną objęte są typowe zespoły leśne olsu, łęgu
olszowego, boru bagiennego i grądu, z wielogatunkowym runem i drzewostanem pochodzenia
naturalnego.
Ruda Chlebacz (pow. 12,42 ha) – rezerwat leśny. Ochroną objęto obszary występowania łęgu
olszowego i stanowiska widłaka wrońca.
Rawka (o łącznej pow. 487,00 ha - w granicach gminy Skierniewice jego powierzchnia wynosi 49,87 ha).
Rezerwat wodno –krajobrazowy z głównym przedmiotem ochrony: rzeka Rawka od źródeł do ujścia
wraz ze starorzeczami i fragmentami dopływów oraz ciekawa flora i fauna wodna. Celem ochrony jest
zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej średniej wielkości wraz z krajobrazem tej doliny
oraz środowiska życia wielu rzadkich i chronionych zwierząt i roślin (np. bobrów i wydr).
Rezerwaty przyrody występują w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Obszary Natura 2000
Dolina Rawki (kod PLH100015) Rzeka Rawka wraz z doliną i dopływami jest jednym z najcenniejszych
elementów przyrody w tej części Polski. Duże zróżnicowanie siedlisk decyduje o jej bogactwie
i różnorodności flory i fauny. Około 50% obszaru Doliny Rawki znajduje się w granicach Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1986 r. dla ochrony rozległego kompleksu dawnych puszcz
królewskich i doliny Rawki. Obszar chroniony jest ze względu na bogatą różnorodność siedlisk
i związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt. W dolinie występują gleby bagienne, mułowo-bagienne,
torfowe i murszowe. Liczne starorzecza i zagłębienia są miejscem występowania interesującej
roślinności: wodnej, bagiennej, szuwarowej i zaroślowej. Z cennych siedlisk wymienić należy
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska, bory i lasy bagienne oraz liczne łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe. Na terenie ostoi występuje ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, a wśród
nich, co najmniej 27 gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej takich
jak starodub łąkowy, widłak wroniec i wielosił błękitny. Dolina Rawki jest ważnym miejscem lęgu
dla wielu ptaków, obserwować tu można: dudki, błotniaki, muchołówki, jarząbka, zimorodka, bociana

6
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białego i czarnego. Gatunkami ściśle związanymi z podmokłym krajobrazem rzeki są również bóbr i
wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta. W lasach ostoi spotkać można także rysia.
Polany Puszczy Bolimowskiej (kod PLH 100028) Obszar w ponad połowie pokrywają lasy, głównie
mieszane i liściaste. Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 41% obszaru. Obszar składa się z czterech,
starych, śródleśnych polan, z których dwie najcenniejsze mają pochodzenie autogeniczne (Strożyska,
Siwica), a dwie - antropogeniczne (Olszówka, Bielawy). Stosunkowo dobrze zachowane ekosystemy
łąkowe i ziołoroślowe, ustabilizowane wielowiekowym użytkowaniem łąkarskim terenu. Na uwagę
zasługują tu, zanikające w szybkim tempie w całej Europie, łąki trzęślicowe, z zestawem gatunków
charakterystycznych: kosaćca syberyjskiego, goryczki wąskolistnej i goździka pysznego. Na dwóch
polanach (Siwica, Strożyska) stwierdzono występowanie unikalnego w regionie Polski Środkowej
staroduba łąkowego - gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej (na polanie Strożyska znajdują się jedne
z ostatnich w rejonie Puszczy Bolimowskiej stanowiska kosaćca syberyjskiego i goryczki wąskolistnej).
Funkcjonujące tu populacje motyli modraszków: alkona (na polanie Strożyska, dzięki występowaniu
tu goryczki wąskolistnej), telejusa i nausitousa (na polanach Strożyska i Siwica, dzięki występowaniu
krwiściągu lekarskiego) są silne, liczne i niepowtarzalne w skali Polski Środkowej. Stabilna jest również
populacja czerwończyka nieparka. Towarzyszy im szereg innych cennych i ginących owadów, również
tych zapisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i na Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt,
m.in. smukwa kosmata (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt). Ciekawostką związaną
z przyrodą nieożywioną charakteryzowanego obszaru jest obecność w północnej części polany Bielawy,
na powierzchni gleby, różnej wielkości brył rudy darniowej.
Rysunek 3 Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie gminy Skierniewice

Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Skierniewice do roku 2020
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Park krajobrazowy
Bolimowski Park Krajobrazowy
Najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczym tereny gminy Skierniewice objęte są ochroną
w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (BPK). Park leży na pograniczu Wyżyny Łódzkiej
i Niziny

Mazowieckiej,

w

dorzeczu

rzeki

Rawki;

jego

całkowita

powierzchnia

wynosi

23 130 ha. Powierzchnia w granicach gminy wynosi 4021,9 ha.
Bolimowski Park Krajobrazowy chroni dobrze zachowane fragmenty Puszczy Bolimowskiej, Wiskickiej
i Jaktorowskiej. W rzeźbie terenu występują elementy krajobrazu polodowcowego, takie jak falista
wysoczyzna moreny dennej, stożki napływowe, wydmy oraz doliny rzeczne z tarasami. Osią
hydrograficzną BPK a zarazem ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Rawka, której dolina
malowniczo meandruje wśród lasów i łąk Parku. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze
(stanowiska roślin chronionych w dolinie, miejsca lęgowe ptaków) i krajobrazowe, w 1983 r. Rawka
została objęta ochroną jako rezerwat przyrody.7
Największą powierzchnię w Parku zajmują zbiorowiska leśne. Przeważają bory sosnowe i mieszane
z dominującą sosną oraz domieszką dębu, grabu, lipy, klonu w drzewostanie oraz kruszyną, jarzębiną,
leszczyną, dereniem i jałowcem w podszycie. Na żyźniejszych siedliskach występuje grąd typowy,
rzadziej świetlista dąbrowa i grąd wilgotny. Na podmokłych terenach, w dolinie Rawki występują łęgi
jesionowo-olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. Flora naczyniowa jest bardzo bogata i obejmuje około
2200 gatunków roślin – w tym wiele rzadkich i chronionych, jak np. pomocnik baldaszkowaty, widłak
spłaszczony, goździsty i jałowcowaty, lilia złotogłów, listera jajowata, kosaciec żółty, wawrzynek
wilczełyko.
Fauna BPK jest bogata i różnorodna. W Puszczy Bolimowskiej żyje 16 gatunków ssaków łownych,
m.in. łosie, sarny, daniele, jelenie, dziki, lisy i bobry. Na podmokłych łąkach doliny Rawki bytują bociany
czarne i białe, zimorodki, brodźce, derkacze, bekasy, łabędzie nieme, żurawie, kaczki i wiele innych.
Na terenie BPK występuje 6 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów (traszka zwyczajna
i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara i paskówka, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka,
padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata), a w wodach Rawki wiele gatunków ryb,
m.in. szczupak, lin, brzana, leszcz, węgorz, okoń.

Obszar chronionego krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki obejmuje
kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej, które znalazły się poza Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym
wraz z doliną środkowej i dolnej Rawki i jej dopływami. Położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej.
Ma charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury. W części wschodniej chroni kompleksy
leśne dawnych puszcz: Miedniewickiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej.

7

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody crfop.gdos.gov.pl
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Rysunek 4 Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie gminy Skierniewice

Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Skierniewice do roku 2020
Na obszarze przedstawionych form ochrony przyrody obowiązują zapisy znajdujące się m.in. w Planie
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015. Szczególnie ważnym aspektem
jest jakość wód w rzece Rawce, która zanieczyszczana jest przez nieczystości pochodzące z terenów
użytkowanych przez człowieka. Wpływa ona na liczebność i możliwość rozwoju gatunków chronionych
takich jak m.in.: traszka grzebieniasta, głowacz białopłetwy czy minóg strumieniowy. Zagrożeniem
dla chronionych gatunków oraz siedlisk grądowych, łęgowych czy łąk świeżych jest działalność
człowieka, intensywne użytkowanie powierzchni ziemi oraz nielegalne pozbywanie się odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych. Ww. plan ustala działania ochronne mające na celu
utrzymanie przedmiotów ochrony danego obszaru, poprzez m.in. monitoring orz inwentaryzację siedlisk,
czy zrównoważoną gospodarkę.

Indywidualne formy ochrony przyrody
Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (na terenie gminy znajdują się
33 pomniki przyrody - głównie dęby). Oprócz drzew pomnikowych, na terenie gminy znajduje się także
zabytkowa aleja Julków-Dębowa Góra-Ludwików o długości 1900 m, w obrębie której chronionych jest
261 drzew (lipy, robinie akacjowe, graby, klony).
UŻYTKI EKOLOGICZNE
Na terenie Gminy znajduje się 18 użytków ekologicznych o łącznej pow. 20,57 ha, z czego:
−

6 w miejscowości Mokra Prawa, w tym użytek ekologiczny „Strożyska” na terenie
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego;
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−

3 we wsi Pamiętna;

−

6 we wsi Samice;

−

2 we wsi Strobów;

−

1 we wsi Ruda.

Wszystkie użytki należą do Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Skierniewice oraz Radziwiłłów.
W gminie znajdują się również zabytkowe parki dworskie
Na terenie gminy znajduje się 5 parków dworskich wpisanych do rejestru zabytków:
−

Brzozów (o powierzchni 4,5 ha);

−

Dębowa Góra (o powierzchni 2,33 ha);

−

Podębie-Balcerów (o powierzchni 2,5 ha);

−

Strobów (o powierzchni 4,2 ha);

−

Żelazna (o powierzchni 1,4 ha).
STAN JAKOŚCI POWIETRZA8

Na podstawie analizy stanu obecnego gminy Skierniewice należy wskazać obszary problemowe
w kontekście Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które występują na jej terenie, a do których należą:
1. budownictwo i mieszkalnictwo,
2. energetyka i OZE,
3. transport.
Budownictwo i mieszkalnictwo
Problemem występującym na terenie gminy Skierniewice w obszarze budownictwa i mieszkalnictwa jest
wysoka energochłonność budynków prywatnych. Zjawisko związane jest bezpośrednio z zużyciem
energii na cele grzewcze oraz zaopatrywaniem w ciepłą wodę. Zwiększenie energooszczędności będzie
mieć realny wpływ na zmniejszenie poziomu emisji szkodliwych substancji do powietrza. W późniejszej
perspektywie jest to istotne dla długookresowej strategii gospodarki niskoemisyjnej na całym obszarze.
Działania dotyczące termomodernizacji budynków, powinny obejmować:
−

docieplenie podłóg, ścian i dachów, zmiana elewacji,

−

korzystanie z bardziej efektywnego systemu wentylacji,

−

wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,

−

modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania,

−

wprowadzenie instalacji umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Spore możliwości rozwoju stwarza ustawa termomodernizacyjna z dnia 18.12.1998 roku.
Przy spełnieniu określonych warunków energetycznych pozwala na uzyskanie kredytu bankowego,
pokrywającego koszty do 80% inwestycji. W ramach uzyskania finansowania można m.in. ocieplić
ściany zewnętrzne, stropodachy i stropy nad piwnicami, wyremontować okna i drzwi, a także wymienić
okna na energooszczędne czy wymienić kotły i zmodernizować węzeł cieplny.

8

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Skierniewice
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Wyżej wymienione przedsięwzięcia wpłyną na zwiększenie energooszczędności budynków na terenie
gminy Skierniewice. Konsekwencją wprowadzonych działań będzie zmniejszenie emisji szkodliwych
substancji do powietrza oraz zmniejszenie kosztów wydatkowanych na energię.
Energetyka i OZE
Analiza stanu obecnego gminy Skierniewice pozwoliła na zidentyfikowanie następujących problemów
w zakresie energetyki:
−

niewystarczająca ilość instalacji, które umożliwiłyby wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii,

−

słaby rozwój sieci gazowniczej.

Gmina Skierniewice posiada znaczące predyspozycje do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.
Szczególnie korzystne wydają się być inwestycje dotyczące pozyskiwania energii z promieniowania
słonecznego. Możliwości wykorzystania energii słonecznej są następujące: wytwarzanie ciepłej wody w
kolektorach słonecznych lub energii elektrycznej w fotoogniwach. Energia słoneczna pozyskiwana przez
kolektory może być wykorzystywana do podgrzewania wody technologicznej z których korzystać mogą
gospodarstwa domowe oraz w celu ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i mieszkalnych.
Na terenie gminy Skierniewice występowanie sieci gazowniczej jest znikome. Rozbudowa sieci
na terenie gminy jest uzależniona od różnorodnych czynników, m.in.: warunków technicznych
i ekonomicznych, zachowania odpowiedniej odległości obiektów czy też możliwości postawienia stacji
gazowej z wyłączeniem opracowania zmiany planu miejscowego. Korzyści płynące z rozwoju sieci
gazowniczej to przede wszystkim zwiększenie udziału paliw mniej szkodliwych dla środowiska
w systemie wytwarzania energii.
Żadna z miejscowości w obszarze gminy Skierniewice nie posiada większej, centralnej kotłowni. Energia
cieplna do budynków dostarczana jest z indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem, w mniejszości
gazem, biomasą lub olejem opałowym. Korzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie centralnych
systemów ogrzewania niż indywidualnych, co przekłada się na pozytywne oddziaływanie na środowisko
(choć na obszarach wiejskich jest to rzadka praktyka). Efekt ekologiczny pogłębiają również inwestycje
w modernizacje centralnych systemów grzewczych: zmiana paliwa na ekologiczne, wymiana urządzeń
grzewczych i wymiana lub przebudowa sieci ciepłowniczej.
W dzisiejszych czasach praktycznie na każdym kroku wykorzystywane są nowoczesne technologie,
które korzystają z prądu elektrycznego lub pola magnetycznego. Większość urządzeń, w którym
występuje przepływ prądu jest potencjalnym źródłem promieniowania.
Transport
Kolejnym obszarem problemowym na terenie gminy Skierniewice jest transport. Natężenie ruchu niesie
za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla mieszkańców, gdyż wpływa na natężenie hałasu, emisję
zanieczyszczeń do powietrza oraz ogólną atrakcyjność danego regionu. W gminie Skierniewice
głównym źródłem hałasu jest ruch komunikacyjny. Wpływa na to, nie tylko częstotliwość i powszechność
uczęszczanych dróg, ale i struktura pojazdów, prędkość poruszania się po drogach oraz stan techniczny
nawierzchni. Poziom dźwięku środków komunikacji drogowej na terenie zurbanizowanym dochodzi
do 70-90dB, gdzie dopuszczalna wartość natężenie przy obiektach mieszkalnych wynosi do 50dB
w dzień oraz do 60dB w nocy.
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Głównymi problemami na terenie gminy Skierniewice związanymi z transportem są:
−

zbytnie obciążenie dróg,

−

słabo rozwinięta struktura dróg rowerowych i szlaków pieszych,

−

niedostateczna promocja korzyści płynących z korzystania ze środków transportu zbiorowego
i rowerowego,

−

relatywnie wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych przez
pojazdy transportu prywatnego.

Redukcja emisji zanieczyszczeń i hałasu może zostać zminimalizowana po podjęciu następujących
działań:
−

wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprzez zastosowanie cichych
nawierzchni,

−

powiększenie ilości terenów zieleni przydrożnej (w miejscach gdzie jest to możliwe),

−

wprowadzenie obejść miejscowości gminnych i wiejskich, w konsekwencji przeniesienie ruchu
tranzytowego,

−

poprawa standardów technicznych nawierzchni drogowej,

−

promowanie środków transportu zbiorowego oraz działania edukacyjne mające na celu
kształtowanie zachować proekologicznych.,

−

rozbudowa zintegrowanego systemu kierowania ruchem drogowym, co będzie przekładało się
na przepustowość oraz płynność ruchu drogowego.

Ze względu na prężny rozwój przemysłu motoryzacyjnego wszelkie działania mające na celu
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł mobilnych, nie odnotowuje się tendencji spadkowej
udziału tychże zanieczyszczeń do emisji całkowitej. Sytuację potęguje hałas komunikacyjny, który
na szczęście ma nieduży zasięg i występuje w większości przypadku w okolicach pasów drogowych.

Rys historyczny9

2.1.5.

Historia gminy Skierniewice jest ściśle związana z miastem Skierniewice. W wiekach od XI – XII,
kiedy istnienie wsi Skierniewice nie było jeszcze potwierdzone, tereny w łuku Wisły i Pilicy do linii rzek:
Mrogi i Słudwi, należały do prowincji mazowieckiej, która dzieliła się na kasztelanie. Ponieważ okolice
Skierniewic,

a

zatem

i

dzisiejszej

gminy,

należały

do

arcybiskupstwa

gnieźnieńskiego,

najprawdopodobniej należały do kasztelani łowickiej, której południowa granica przebiegała
w przybliżeniu na linii Słupia – Miedniewice. (…)
W XIV w., gdy coraz częściej osady przenoszono na prawo niemieckie i tym samym wychodziły one
spod władzy kasztelanów (Skierniewice takie prawo otrzymały w 1360 r.), zaczął kształtować się nowy
podział administracyjny na „ziemię” a kasztelanie po prostu zanikały. I tak kasztelania łowicka została
podzielona pomiędzy cztery ziemie: rawską, sochaczewską, gostynińską, łęczycką, a ta cześć w której

9

Na podstawie opracowania p. Andrzeja Krysiaka, oficjalna strona internetowa gminy Skierniewice
http://www.gminaskierniewice.pl/historia
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leżały tereny obecnej gminy Skierniewice, przypadła ziemi rawskiej. Granica ziemi rawskiej
i sochaczewskiej od strony północnej przebiegała pomiędzy wsiami leżącymi w obecnej gminie
skierniewickiej: Mokra, Sierakowice, Borowiny i dalej przez Bełchów, Pszczonów, a Łyszkowicami
i Bobrownikami.
W XV w. ukształtował się podział na powiaty. Ziemia rawska została podzielona na powiaty: rawski
i bialski. Skierniewice i okolice należały więc do ziemi rawskiej i powiatu rawskiego. Trzy ziemie: rawska,
sochaczewska, gostynińska, dzielące się na sześć powiatów: bialski, rawski, mszczonowski,
sochaczewski, gąbiński, gostyniński, składały się na województwo rawskie, utworzone w 1462 r.;
po włączeniu do Korony ziemi rawskiej i gostynińskiej.
Po III rozbiorze Polski w 1795 r. województwo rawskie zostało zlikwidowane. Całe zachodnie Mazowsze
weszło, w skład prowincji Prusy Południowe i Kamery warszawskiej. Kamera warszawska dzieliła się
na powiaty, a Skierniewice i okoliczne wsie znalazły się w południowej części powiatu rawskiego.
Położenie to nie zmieniło się również w okresie Księstwa Warszawskiego.
W okresie Księstwa Łowickiego utworzono po raz pierwszy jako szczeble administracyjne niższe
od powiatów – gminy. Gmin tych utworzono wiele, gdyż każde prywatne dobra ziemskie liczące powyżej
10 domostw, mogły stać się gminą. Utworzona wtedy gmina Skierniewice (po raz pierwszy) była bardzo
duża, gdyż obejmowała część dawnych dóbr arcybiskupich, należących wtedy do cara. Były to wsie
leżące na wschód od Skierniewic: Pamiętna, Samice, Miedniewice; na północ: Budy Grabskie, Mokra,
Ruda, Skierniewka, Sierakowice; oraz na południowy zachód: Maków, Dąbrowice, Godzianów,
Kawęczyn, Zapady. Obszar gminy był zbliżony do ekonomii skierniewickiej. Od 1809 r. siedzibą gminy
wiejskiej były też: Dębowa Góra, Żelazna a nawet Strobów, Brzozów, Rzeczków, jednak na mocy
nakazu cara do roku 1967 gminy te upadły. Pozostała jedynie Dębowa Góra. Przełomowy dla tych
terenów był rok 1867. W czasie kolejnej reformy administracyjnej doszło do zmian granic guberni
i podziału powiatu rawskiego. Południowa część tego powiatu, jako powiat rawski weszła w skład
guberni piotrkowskiej, natomiast miasto Skierniewice i osiem okolicznych gmin (w tym gminy:
Skierniewice i Dębowa Góra) utworzyło nowy powiat skierniewicki, który włączony został do guberni
warszawskiej.
Po utworzeniu powiatu skierniewickiego (w 1867 r.) w skład gminy Dębowa Góra wchodziły wsie:
Dębowa Góra, Brzozów, Balcerów, Dąbrowice (na prawym brzegu rzeki Zwierzyniec), Julków,
Józefatów, Kwasowiec, Ludwików, Ludwików Nowy, Pruszków, Rzędków, Rzeczków, Rowiska,
Strobów, Wólka Strobowska, Wola Wysoka, Zajrzew, Zalesie, Żelazna.
Kształt powiatu skierniewickiego w latach 1870-1917 nie ulegał zmianom. Nadal istniały też gminy
Skierniewice i Dębowa Góra. W tej ostatniej była nawet siedziba sądu gminnego I okręgu powiatu
skierniewickiego, a na terenie wsi funkcjonował młyn i browar (teren majątku). W 1913 r. na terenie
gminy Dębowa Góra funkcjonowały dwie szkoły: w Żelaznej i Starym Rzędkowie. Nie było natomiast
szkoły w siedzibie gminy – Dębowej Górze. Nie było również tu siedziby parafii. Ta znajdowała się
w Żelaznej.
W czasie I wojny światowej w 1917 r. powiat rawski został przez Niemców zniesiony i przyłączony
do powiatu skierniewickiego, natomiast w czasie II wojny światowej w 1941 r. okupanci zlikwidowali
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powiat skierniewicki i przyłączyli do powiatu łowickiego, choć zmiany te przez Polaków nie zostały
uznane. Ten stan rzeczy trwał do zakończenia II wojny światowej.
Po wyzwoleniu w dniu 17 stycznia 1945 r. miasta Skierniewic i okolicznych gmin przystąpiono
do tworzenia powiatowych organów władzy i administracji państwowej. Pierwsze posiedzenie
Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach odbyło się już 21 stycznia 1945 r. na którym funkcję
przewodniczącego powierzono działaczowi PPS A. Sadowskiemu, a starostą mianowano J. Księżaka.
Po przeprowadzeniu w 1950 r. zmiany systemu organów terenowych władzy i administracji państwowej
zniesiono stanowiska starostów i zlikwidowano ich aparat pomocniczy oraz samorząd terytorialny i jego
organa wykonawcze. Kompetencje zlikwidowanych organów przejęły, zarówno na szczeblu powiatów
jak i gmin, rady narodowe i ich prezydia.”
Utworzenie Gminy Skierniewice
W 1972 r. zniesiono podział terenów wiejskich na gromady i ponownie wprowadzono podział na gminy.
Teren powiatu podzielony został na miasto Skierniewice oraz na 7 gmin z siedzibami w: Głuchowie,
Godzianowie, Kowiesach, Makowie, Nowym Kawęczynie, Puszczy Mariańskiej i Skierniewicach.
Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych
(Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314), uchwałą Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dniem 1 stycznia 1973 roku utworzono zatem w powiecie skierniewickim Gminę Skierniewice.
„Z kolei z dniem 1 czerwca 1975 roku, po wdrożeniu w życie dwustopniowego podziału terytorialnego
kraju, powiat skierniewicki został zlikwidowany, a jego obszar w całości włączony w skład nowo
utworzonego województwa skierniewickiego.
Po upływie 23 lat, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej Dom Sejmikowy w Skierniewicach stał się
na powrót siedzibą władz powiatu skierniewickiego – tym razem ziemskiego. Nowy powiat skierniewicki
został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r.”

2.1.6.

Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne

Działalność związana z upowszechnianiem kultury, czytelnictwem i zachowaniem tradycji
prowadzona jest w gminie przez instytucje oświaty, a także Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skierniewicach z siedzibą w Dębowej Górze oraz jej cztery filie biblioteczne:
−

Filia Biblioteczna w Miedniewicach,

−

Filia Biblioteczna w Mokrej Prawej,

−

Filia Biblioteczna w Sierakowicach Prawych,

−

Filia Biblioteczna w Żelaznej.

Biblioteka jest łącznikiem między środowiskiem lokalnym a kulturą, oddziałuje na różne aspekty życia
i aktywizuje społeczność gminną. Biblioteka oferuje:
−

literaturę piękną dla dorosłych,

−

literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,

−

literaturę popularnonaukową,
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−

księgozbiór podręczny,

−

lektury dla szkół,

−

kartotekę regionaliów (wycinków prasowych dotyczących terenu gminy),

−

bezpłatny dostęp do Internetu (głównie w celach edukacyjnych).

Według „Raportu o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020”, stan księgozbioru ogółem wynosi
35244 woluminów. Z usług biblioteki w 2020 roku skorzystało 891 czytelników (więcej o 8 czytelników
w stosunku do roku 2019), którzy wypożyczyli 17 290 książek.
Większość zaplanowanych na 2020 rok spotkań autorskich, konkursów i imprez czytelniczych nie
odbyła się z powodu pandemii COVID 19.
Na terenie gminy Skierniewice działają następujące organizacje pozarządowe:
−

OSP Borowiny,

−

OSP Mokra Prawa,

−

OSP Mokra Lewa,

−

OSP Miedniewice,

−

OSP Sierakowice Lewe,

−

OSP Sierakowice Prawe,

−

OSP Samice,

−

OSP Żelazna.

Na terenie gminy Skierniewice działają następujące stowarzyszenia kobiet 10:
−

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Dębowa Góra,

−

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wsi Sierakowice Lewe,

−

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wsi Sierakowice Prawe,

−

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Żelaznej,

−

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Mokra Lewa,

−

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Mokrej Prawej,

−

Stowarzyszenie Koła Kobiet Wiejskich w Miedniewicach,

−

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Aktywne” w Samicach,

−

Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Rzeczków, Wólka Strobowska i Pruszków.

Stowarzyszenia te są przykładem na to, że można pobudzić aktywność mieszkańców małych
miejscowości oraz że można sięgnąć po pieniądze z UE i mądrze je wydać.
W 2020 roku Stowarzyszenie Kobiet Wsi Dębowa Góra pozyskało środki na realizację projektu
pn.: „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w Dębowej Górze”. Jest to projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach

inicjatywy

LEADER”, objętego programem w

zakresie

rozwoju ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju

10

Raport o stanie gminy Skierniewice za 2020 rok
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Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu w Dębowej Górze przy stawie zamontowano
siłownię plenerową. Koszty operacji wyniosły 34 726,00 zł.
Na terenie gminy z siedzibą w Julkowie funkcjonuje również Stowarzyszenie Przyjazne Środowisko
"Prometeusz".
Ponadto, na terenie gminy funkcjonują następujące kluby sportowe:
−

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sierakowianka” w Sierakowicach Lewych,

−

Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” w Mokrej Prawej,

−

Gminny Ludowy Klub Sportowy „RZD Żelazna” w Żelaznej,

−

Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA” w Żelaznej,

−

Akademia Sportu Miedniewice,

−

Ludowy Klub Jeździecki „Tarant” - Budy Grabskie.

Powiązania funkcjonalne oraz współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Gmina Skierniewice współpracuje z samorządem powiatowym przy realizacji wspólnych
inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. Należy do następujących
stowarzyszeń i związków międzygminnych:
Związek

Gmin

Wiejskich

Rzeczpospolitej

Polskiej

Największa

ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.
Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich
i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania
za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć
o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno
negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami,
jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa
skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Związek tworzy szeroką platformę współpracy
i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza
dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych).
W dniu 22 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich RP zorganizowanym
w formie on-line.
Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”
Głównym celem Grupy jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz działanie
na rzecz

zrównoważonego

rozwoju

obszarów

wiejskich,

aktywizowanie ludności wiejskiej, działanie mające na celu rozwój
turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu
i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, wspieranie
rozwoju

edukacji,

wspieranie

rozwoju

przedsiębiorczości

oraz inicjatyw

lokalnych,

rozwój

społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, działania na rzecz promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
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Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
Stowarzyszenie jest organizacją samorządów związanych z dorzeczem
Bzury mających na celu wspieranie idei samorządności lokalnej, ochrony
naszych wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju
gospodarczego, historycznego i kulturowego tego obszaru. Reprezentuje
interesy zrzeszonych powiatów i gmin. W skład SPiGDB wchodzi 46 JST
z powiatu łowickiego, skierniewickiego, m. na prawach powiatu - Skierniewice, kutnowskiego,
łęczyckiego, zgierskiego, brzezińskiego i rawskiego, a teren działań Stowarzyszenia obejmuje cały
obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest
m.in. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne
rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i ich jednostek
organizacyjnych oraz organizacji z nimi współpracujących, w głównej mierze poprzez organizację
szkoleń, prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, oświatowo
- kulturalnego w życiu społeczności lokalnej i współtworzenie lokalnych grup rozwoju oraz opracowanie
i

wdrażanie

projektów

inwestycyjnych

i

nie

inwestycyjnych

prowadzących

do

rozwoju

przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast.
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2020 roku zorganizowało szkolenia merytoryczne
i spotkania informacyjne m.in. dla pracowników Urzędu Gminy, których celem było podniesienie
sprawności i efektywności działania administracji samorządowej w gminie. Cel ten zrealizowano
poprzez zapewnienie kompetentnej i wyczerpującej informacji o najnowszych aktach legislacyjnych
dotyczących samorządów lokalnych, propagowanie modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania
jednostki administracji samorządowej i tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń.
Od 6 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Skierniewice jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia - Uchwała
Nr XX/8/2019 XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów I Gmin Dorzecza Bzury z dnia
06 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury.

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina otacza miasto powiatowe Skierniewice, które jest również siedzibą Urzędu Gminy.
Miasto Skierniewice, centrum obsługi administracyjnej oraz usługowej mieszkańców gminy, znajduje się
w bliskiej odległości od największych ośrodków miejskich w Polsce, tj. Warszawy (oddalone o około
65 km) oraz Łodzi (w odległości około 53 km). Takie usytuowanie jest ważnym czynnikiem w rozwoju
społeczno-gospodarczym gminy oraz wpływa na rodzaj pełnionych przez nią funkcji.
Usytuowanie poszczególnych miejscowości względem miasta Skierniewice jest dość równomierne,
jednak wsie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem (Mokra Prawa, Mokra Lewa,
Miedniewice, Ludwików) wyróżnia bardziej zwarty obszar zabudowy, co nadaje typowo podmiejski
charakter tej części gminy, szczególnie w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Dla części
miejscowości charakterystyczne stało się pełnienie funkcji tzw. sypialni dla mieszkańców miasta.
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Dobre warunki komunikacyjne oraz bliskie odległości w stosunku do największych aglomeracji
miejskich, ośrodków życia gospodarczego (Warszawa, Łódź), stanowią ważny zewnętrzny czynnik
rozwoju, umożliwiają mieszkańcom znalezienie pracy poza rolnictwem 11.
W użytkowaniu ziemi przeważają użytki rolne, stanowiące 64,84% ogólnej powierzchni gminy.
Lasy występują głównie w północnej i wschodniej części gminy i stanowią 30,49% jej ogólnej
powierzchni, podczas gdy grunty zabudowane i zurbanizowane jedynie 3,72%, a grunty pod wodami
0,44%. Wyraźnie dominujący odsetek powierzchni użytków rolnych i lasów w całkowitej powierzchni
gminy świadczy o znaczącej roli rolnictwa i leśnictwa na jej terenie.
Struktura użytkowania gruntów według stanu na 2020 rok przedstawia się następująco (ostatnie
dostępne dane statystyczne na moment tworzenia strategii):
Tabela 1 Zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów, stan na dzień 1 stycznia 2020 roku
(powierzchnia geodezyjna)
Rodzaj gruntów
Użytki rolne
grunty orne
sady
łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami
grunty pod rowami
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Nieużytki
Grunty leśne
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
tereny rekreacji i wypoczynku
użytki kopalne
drogi
tereny kolejowe
inne tereny komunikacyjne
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii
kolejowych
Grunty pod wodami
morskimi wewnętrznymi
powierzchniowymi płynącymi
powierzchniowymi stojącymi
Użytki ekologiczne
Tereny różne
Razem

Gmina
ogółem [ha]
8513
6589
622
152
377
332
47
31
363
46
4003
4003
0
489
106
45
35
4
24
8
219
47
0

udział % w powierzchni
gminy ogółem
64,84%
50,18%
4,74%
1,16%
2,87%
2,53%
0,36%
0,24%
2,76%
0,35%
30,49%
30,49%
0,00%
3,72%
0,81%
0,34%
0,27%
0,03%
0,18%
0,06%
1,67%
0,36%
0,00%

1

0,01%

58
0
58
0
21
0
13130

0,44%
0,00%
0,44%
0,00%
0,16%
0,00%
100,00%

Źródło: geoportal województwa łódzkiego, https://mapy.lodzkie.pl/mapa/struktura-wladania-gruntow-wwojewodztwie-lodzkim/

11

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Skierniewice
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Użytki rolne stanowią główną formę wykorzystywania ziemi w gminie. Zajmują one łącznie
8 513 ha, co stanowi 64,84% powierzchni ogólnej gminy. Największą powierzchnię w gminie zajmują
grunty orne (50,18%). Drugą pozycję pod względem wielkości powierzchni użytków rolnych zajmują
sady (4,74%). Rolnictwo stanowi zatem główną tradycyjną gałąź gospodarki gminy.
Udział kompleksów leśnych (lasy, grunty leśne) odgrywa znaczną rolę w obrazie gminy,
wzbogacając jej walory krajobrazowe. Lasy zajmują około 30,49% powierzchni gminy. Pod względem
lesistości gmina Skierniewice plasuje się w czołówce wśród gmin powiatu skierniewickiego.
Rysunek 5 Lasy gminy Skierniewice na mapie Nadleśnictwa Skierniewice

Źródło: https://skierniewice.lodz.lasy.gov.pl
Grunty zabudowane i zurbanizowane gminy Skierniewice zajmują 489 ha, co stanowi około
3,72% powierzchni ogólnej. W tej grupie największy obszar zajmują drogi (1,67% gminy), następnie:
tereny mieszkaniowe (0,81%), tereny kolejowe (0,36%), tereny przemysłowe (0,34%), inne tereny
zabudowane (0,27%) oraz tereny rekreacji i wypoczynku (0,18%).
POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE I FUNKCJONALNE
Powiązania funkcjonalno-przestrzenne uwidoczniają się poprzez wzajemne zależności
wynikające ze struktury zarządzania terytorialnego, związków gospodarczych, zasięgu obsługi usług
ponadlokalnych, poprzez zasięg obsługi urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz
powiązań w ramach struktur środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
Gmina Skierniewice położona jest w obszarze ziemskiego powiatu skierniewickiego i posiada liczne
związki funkcjonalne (głównie w zakresie obsługi mieszkańców gminy) i infrastrukturalnie z miastem
Skierniewice, tworząc w promieniu ok. 10,0 m. od miasta, strefę podmiejską. Intensywność
zagospodarowania

tej

strefy

wynika

przede

wszystkim

z

wymogów

ochrony

środowiska

(w szczególności obecności obszarów prawnie chronionych) i jakości powiązań infrastrukturalnych
z miastem. Całość obszaru miasta i gminy Skierniewice znajduje się w strefie wpływów metropolitalnych
Warszawy a także w paśmie przyspieszonego rozwoju na kierunku Warszawa – Łódź. Uruchomienie
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w 2012 r. autostrady A2 i dostępność węzłów autostradowych „Skierniewice” w rejonie Nieborowa
oraz „Łowicz” w rejonie Łyszkowic usprawniło powiązanie gospodarcze i społeczne obszaru gminy
z Aglomeracją Warszawską i Łódzką. W zakresie powiązań gospodarczych i rynku pracy, z uwagi
na dobrą dostępność komunikacyjną obszaru gminy, zaznacza się dążenie ku Warszawie i ośrodkom
miejskim wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego (Błonie, Grodzisk
Mazowiecki, Pruszków, Mszczonów). W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2013
(przyjętej uchwałą nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. – MP z 2012 r. poz. 252) zakłada
się realizację polityki polaryzacji aktywności społeczno-gospodarczej w wybranych węzłach, którymi
w centralnej Polsce są Łódź i Warszawa jako europejskie ośrodki równoważenia rozwoju oraz
Skierniewice – jako regionalny ośrodek równoważenia rozwoju. Pomiędzy tymi ośrodkami kształtować
się mają potencjalne pasma przyspieszonego rozwoju. Politykę kształtowania pasm przyspieszonego
rozwoju oparto na osiach wyznaczonych przez autostrady (w tym rejonie A-1 i A-2) tworzące układ
kręgosłupa transportowego Polski centralnej oraz drogi ekspresowe o znaczeniu europejskim (droga
S8) i ogólnokrajowym (droga krajowa nr 70). W odniesieniu do powiatu skierniewickiego w Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zwrócono szczególną uwagę na funkcje tranzytowe w skali
krajowej i międzynarodowej oraz konieczność rozwoju powiązań wielomodalnych Łodzi i Warszawy.
W otwartym systemie przestrzennym kraju Łódź ma stać się biegunem rozwoju społecznogospodarczego o znaczeniu europejskim. Natomiast Skierniewice mają pełnić rolę regionalnego
ośrodka równoważenia rozwoju w ramach konurbacji Warszawsko–Łódzkiej, w obrębie której
przewidywane jest usytuowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego z rozbudowanym systemem
powiązań funkcjonalnych, które w obszarze gminy Skierniewice wpisywać się będą w sieć istniejących
ponadlokalnych tras komunikacji kołowej oraz kolejowej.
Drogowe powiązania komunikacyjne zapewnia położenie w pobliżu dróg o znaczeniu ponadlokalnym,
tj. drogi krajowej nr 70 (zapewniającej dogodny dojazd do Łowicza, Kutna, autostrady A2 i za jej
pośrednictwem do Warszawy i Łodzi oraz drogi ekspresowej nr 8), drogi wojewódzkiej nr 707
(zapewniającej dojazd do miast: Skierniewice i Rawa Mazowiecka oraz – do drogi ekspresowej S8),
drogi wojewódzkiej nr 705 (zapewniającej dogodny dojazd do: Sochaczewa, Brzezin i Łodzi oraz
ośrodków miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi).
Istotne znaczenie dla rozwoju rynku pracy mają powiązania transportu zbiorowego - głównie
z Warszawą i Łodzią, które zapewniają istniejące linie kolejowe. W obrębie gminy przebiegają główne
linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym objęte umowami AGC i AGTC: Warszawa – Skierniewice
– Łódź, Łowicz – Skierniewice – Biała Podlaska. Istotne znaczenia dla obsługi pasażerskiego ruchu
kolejowego gminy mają Skierniewice jako kolejowa stacja węzłowa oraz przystanek Skierniewice
– Rawka na linii Skierniewice – Warszawa.
Powiązania infrastrukturalne to: istniejąca radiolinia, linia elektroenergetyczna WN 110 kV Skierniewice
– Rawa Mazowiecka. Przewidywana jest gazyfikacja gminy w oparciu o istniejący gazociąg wysokiego
ciśnienia na odcinkach Rawa Mazowiecka - Skierniewice oraz Skierniewice – Łowicz w miarę wzrostu
zapotrzebowania na gaz sieciowy w oparciu o istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe gazu. Przez
obszar gminy Skierniewice przebiegać ma także projektowany gazociąg DN 1000 Gustorzyn- Wronów.
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Powiązania przyrodnicze obszaru gminy wynikają z położenia części północnej w korytarzu
ekologicznym o znaczeniu krajowym, jakim jest dolina rzeki Rawki oraz częściowo – w obszarze
węzłowym, jakim są kompleksy leśne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Korytarzem ekologicznym
o znaczeniu regionalnym jest dolina rzeki Łupii–Skierniewki.12

STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE – STOPIEŃ POKRYCIA OBSZARU GMINY I STRUKTURA
PRZEZNACZENIA TERENÓW
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice.
W

latach

2008

-

2009

Wójt

Gminy

Skierniewice

przeprowadził

analizę

zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym, która pozwoliła Radzie Gminy na sformułowanie oceny,
iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest nieaktualne i wymaga
zmiany w całości, w granicach administracyjnych gminy (uchwała Nr XXXIV/159/09 Rady Gminy
Skierniewice z dnia 24 kwietnia 2009 r.). W celu uaktualnienia polityki przestrzennej gminy, podjęto
uchwałę Nr XVII/78/2012 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 31 sierpnia 2012 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Skierniewice.
W

wyniku

zmiany

granic

administracyjnych

gminy

Skierniewice,

podjęto

uchwałę

Nr XXXVII/210/2014 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 06 listopada 2014 r., w sprawie zmiany
uchwały Nr XVII/78/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., o przystąpieniu do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice 13.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rada Gminy Skierniewice uchwałą Nr XXXIV/160/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie
aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice uznała, iż plan
miejscowy uchwalony uchwałą Nr XIX/126/04 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 października 2004 r.,
ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr VI/29/07 Rady Gminy Skierniewice z dnia 30 marca 2007 r., jest
aktualny. Jednocześnie dopuszczono zmiany planu na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy
Skierniewice, w miarę potrzeb oraz zgłaszanych wniosków, które winny być przed podjęciem prac
planistycznych analizowane pod kątem zgodności

ze studium uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice oraz obowiązujących przepisów prawa.
Około 75,46% terenu gminy Skierniewice pokryte jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Gmina Skierniewice w roku 2020 wydała dwie decyzje administracyjne w sprawie ustalenia
zasad zagospodarowania i zabudowy (decyzje o warunkach zabudowy). W tym okresie wydano jedną
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto na wnioski zainteresowanych
wydano 147 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

12
13

244

zaświadczeń

o

przeznaczeniu

nieruchomości

w

miejscowym

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice
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zagospodarowania przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy,
w bankach, biurach geodezyjnych i biurach projektowych.
Na terenie gminy Skierniewice w roku 2020 nadano 69 numerów porządkowych dla nowo
wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania budynków14.

STRUKTURA OSADNICZA
Sieć osadnicza gminy Skierniewice jest ściśle powiązana z miastem Skierniewice i ma charakter
wielofunkcyjny. Ośrodkiem obsługi północnej i środkowej części gminy Skierniewice jest miasto
Skierniewice. Ponadto, w poszczególnych sołectwach i centrach wsi znajdują się ośrodki obsługi
lokalnej, nie posiadające cech centrotwórczych. Historycznie, wsie: Samice, Miedniewice, Mokra,
Sierakowice, Dąbrowice oraz Pamiętna stanowiły wsie włościańskie należące do klucza dóbr
arcybiskupstwa z siedzibą w Skierniewicach. Natomiast część południowa gminy, z wyjątkiem
miejscowości bezpośrednio przyległych do granic miasta Skierniewice posiada wykształcony
subgminny ośrodek obsługi w miejscowości Żelazna oraz lokalne ośrodki w miejscowościach,
stanowiących historycznie siedziby większych majątków ziemskich jak Strobów i Dębowa Góra.
Na dawnych terenach śródleśnych, stanowiących obszary obecnych wsi o charakterze mieszkanioworekreacyjnym: Borowiny, Ruda i Budy Grabskie, rozwijało się w przeszłości osadnictwo budnickie.
Budnicy byli ludźmi wolnymi. Żyli w lesie i z lasu. Rąbali puszczę i przerabiali drewno na popiół, węgiel
drzewny, potaż, dziegieć, smołę, terpentynę, kalafonię, garbniki i dziesiątki innych produktów.
Po budnictwie nie pozostały żadne zabytki ani trwałe pamiątki oprócz przekształconego krajobrazu.
Zabudowa gminy Skierniewice ma charakter ekstensywny, charakterystyczny dla terenów wiejskich
i podmiejskich miast średnich. Przeważa zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej o zróżnicowanej strukturze przestrzennej, w której zabudowa typu mieszkalnego
jednorodzinnego

lub

mieszkalno-usługowego

przemieszana

jest

z

zabudową

zagrodową.

W miejscowościach takich jak np. Mokra Prawa, Mokra Lewa, Topola czy Miedniewice, które
zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Skierniewice, dominuje zwarta zabudowa
jednorodzinna. Zabudowa ukształtowana jest jako wolnostojąca, rzadziej bliźniacza. Wzdłuż szlaków
komunikacyjnych dominuje zabudowa jedno i dwurzędowa oraz rozprzestrzeniona na gruntach
stopniowo dzielonych na działki budowlane. Pojawiają się także funkcje obsługi miasta, jak zespół
ogrodów działkowych, komunalna oczyszczalnia ścieków.
Obszar gminy Skierniewice stanowi naturalną strefę presji urbanizacyjnej, przy czym osadnictwo
koncentruje się wzdłuż dróg publicznych, z wyjątkiem terenów o charakterze osiedlowym podmiejskim,
które zabudowują się intensywnej w miejscowościach posiadających wystarczające uzbrojenie
w komunalne sieci infrastruktury technicznej i dobrą dostępność komunikacyjną. Ograniczeniami
w rozwoju presji urbanizacyjnej są kompleksy dobrych gleb chronione przed zmianą przeznaczenia
na nierolnicze a także kompleksy leśne.

14
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REWITALIZACJA (OBSZAR ZDEGRADOWANY, OBSZAR REWITALIZACJI, ZAŁOŻENIA I
PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE)
W obrębie gminy Skierniewice nie występują obecnie obszary wymagające przekształceń
i rehabilitacji.
OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM15
Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, służących zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców zaliczają się: realizacja dróg gminnych, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz
oświetlenia dróg, obiekty usług publicznych, których utrzymanie należy do kompetencji gminy (w
szczególności: przedszkola, szkoły podstawowe, gminne ośrodki kultury, gminne obiekty sportu
i rekreacji, OSP, obiekty administracji itd.), a także inwestycje w zakresie lokalnej gospodarki wodnościekowej i utrzymania czystości oraz porządku w gminie.
Potrzeby w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, o ile nie będą ustalone w planach
miejscowych, będą realizowane w sposób określony w przepisach prawa.
Ustala się, że obszary, na których rozmieszczone mogą być inwestycje celu publicznego to:
−

tereny dróg oraz placów o znaczeniu lokalnym (drogi gminne i pasy terenu wzdłuż dróg
publicznych), w którym mogą być prowadzone sieci i realizowane urządzenia służące ochronie
środowiska, urządzenia infrastruktury technicznej – w sposób nie kolidujący z zainwestowaniem
drogowym oraz urządzeniami drogowymi (w terenach zabudowy dopuszcza się inwestycje celu
publicznego w zakresie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, jednak poza koroną
drogi);

−

tereny wzdłuż pasa drogowego dróg, w którym mogą być prowadzone sieci i realizowane
urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym w sposób nie kolidujący z zabudową
i użytkowaniem drogi;

−

drogi pozostałe powszechnego korzystania, ścieżki rowerowe, place, które mogą być
przekształcane na drogi publiczne lub przestrzenie użytkowane publiczne;

−

tereny ujęć wody i SUW oraz sieci i urządzenia wodociągowe – obiekty projektowane w nowych
lokalizacjach (w terenach dopuszczających urządzenia i instalacje infrastruktury technicznej)
oraz istniejące – z dopuszczeniem ich modernizacji i rozbudowy oraz przebudowy w miarę
potrzeb, realizacji inwestycji mających na celu zwiększenie wydajności i niezawodności
działania, dostosowania do sytuacji specjalnych oraz poprawy jakości wody;

−

teren istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków lub dopuszczonych innych lokalnych
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjne wraz z urządzeniami przepompowni
– do budowy, przebudowy lub rozbudowy i modernizacji w miarę potrzeb, realizacji inwestycji
mających na celu zwiększenie niezawodności działania i ograniczenia wpływu na środowisko;

−

tereny oczyszczania i retencjonowania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych
– kanalizacja deszczowa dla nawierzchni utwardzonych, a także sieci i urządzenia wodne oraz
zbiorniki retencyjne i retencyjno-odparowujące wód opadowych;

15
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−

tereny innych funkcji, w których dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury,
w szczególności

infrastruktury

technicznej:

wodociągowych,

kanalizacji

sanitarnej,

po uzyskaniu stosownych pozwoleń, w tym zezwolenia na wejście w teren;
−

tereny obiektów obsługi komunalnej (związanych z utrzymaniem dróg, gospodarką odpadami,
gospodarką wodno-ściekową) w terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych
oraz w obrębie terenów komunalnych, o szczegółowej lokalizacji zgodnej z przepisami
odrębnymi i nie kolidujący z terenami chronionymi z uwagi na walory i zasoby przyrodnicze
i kulturowe;

−

tereny istniejących obiektów służących bezpieczeństwu (w szczególności: istniejące strażnice
OSP, obiekty łączności w sytuacjach specjalnych, obiekty monitoringu stanu środowiska, ujęcia
wody, obiekty służby zdrowia i opieki społecznej) – z uwzględnieniem zapewnienia
ich sprawnego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych i specjalnych;

−

tereny istniejących usług oświaty – dostosowanie do zmieniającej się sytuacji demograficznej
(umożliwienie przekształcenia na inne cele, w tym usług społecznych lub mieszkaniowousługowe), dostosowanie do wymogów szkolnictwa na różnych szczeblach kształcenia, w tym
kształcenia osób dorosłych (w szczególności osób rezygnujących z rolnictwa), edukacji osób
starszych (np. uniwersytet III wieku) i integracji społeczności lokalnej;

−

tereny usług kultury, sportu i rekreacji oraz usługi stanowiące centra informacji, świetlice
wiejskie – służące integracji społeczności lokalnej i jej rozwojowi osobowemu oraz wspierania
lokalnej aktywności społecznej i gospodarczej;

−

tereny innych obiektów usługowych lub usługowo-produkcyjnych – pozyskane dla celów
komunalnych, obiekty użyteczności publicznej, w tym obiekty gminnej administracji publicznej
i bezpieczeństwa publicznego – do zagospodarowania na cele służące realizacji zadań
własnych gminy (w tym mieszkalnictwa socjalnego).

OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 16
Szczegółowy program inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym winien być
zgodny z obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa Łódzkiego oraz
Planem zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi, Strategią
Rozwoju Województwa Łódzkiego (Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030) oraz stosownymi
programami zadań rządowych i samorządowych (w tym wojewódzkich lub powiatowych)
przewidzianymi do realizacji w obszarze gminy Skierniewice.
Potrzeby w zakresie inwestycji celu publicznego lub też pojawienie się nowych potrzeb winno być
realizowane poprzez stosowne plany miejscowe lub w oparciu o rozwiązania określone w przepisach
odrębnych lub przepisach dot. zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem województwa
łódzkiego oraz planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi
(przyjętym Uchwałą nr LV/679/2018 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

16
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– Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4915) określa się następujące obszary rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
−

prace modernizacyjne na linii kolejowej CE20 na odcinku Skierniewice – Pilawa - Łuków,

−

prace modernizacyjne na linii kolejowej CE20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice,

−

zwiększenie dostępności magistrali CE20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii
kolejowych,

−

budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Leśniewice - Rawa Mazowiecka - Wronów,

−

rozbudowa/modernizacja składowisk o statusie regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych „Julków” w gm. Skierniewice (w ramach rezerw zawartych w obszarze
przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego),

−

odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodnicze.

OBSZARY O SZCZEGÓLNYCH PROBLEMACH LUB BARIERACH ROZWOJOWYCH I OBSZARY
O WYJĄTKOWYM POTENCJALE ROZWOJOWYM
Obszarami remediacji w granicach gminy Skierniewice są:
−

teren

istniejącej

w szczególności

oczyszczalni
w

zakresie

ścieków

miasta

zagospodarowania

Skierniewice
osadu

(obręb

czynnego

i

Mokra

Prawa),

przeciwdziałania

niekontrolowanemu zrzutowi ścieków,
−

teren wysypiska odpadów w Julkowie w zakresie kontynuacji proekologicznych działań
przekształcania terenu na cele Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

−

rozproszone obszary istniejących stacji paliw funkcjonujące w systemie otwartym w zakresie
przeciwdziałania rozszczelnienia się zbiornika lub instalacji paliwowej oraz podczas
rozładunków paliw z cystern samochodowych do zbiorników magazynowych.
W obrębie gminy Skierniewice występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią

określone na Mapach zagrożenia powodziowego dla rzek Rawki i Łupii/Skierniewki opracowanym przez
KZGW w latach 2014-2015 i przekazane Wójtowi Gminy Skierniewice w 2015 r. Na mapach
tych określono tereny zagrożenia powodzią, występowania wielkiej wody z prawdopodobieństwem
1%, 5% i 10%. Dla pozostałych cieków, z uwagi na występowanie w obrębie gminy ich odcinków
o małych, stabilnych zasobach i przepływach nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi. Sezonowo, w okresie przedwiosennych roztopów może w otoczeniu wszystkich cieków
w gminie dochodzić do lokalnych podstopień, głównie użytków zielonych i pól w dolinie cieku, jednak
nie stwarzających większego zagrożenia dla ludzi lub mienia. Zagospodarowanie terenów doliny rzeki
Rawki i Łupii/Skierniewki położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią winno
uwzględniać przepisy odrębne, w tym stosowne zakazy uregulowane w Prawie Wodnym, a dotyczące
wznoszenia obiektów budowlanych oraz zmiany ukształtowania terenu i składowania materiałów.
Tereny te winny być uwzględnione w planach miejscowych a także w decyzjach o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, podejmowanych w sytuacji braku planu miejscowego. W obrębie gminy
Skierniewice występują w strefie krawędziowej doliny rzeki Łupii/Skierniewki oraz Rawki tereny
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, co związane jest z występowaniem w sąsiedztwie obszarów
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szczególnego zagrożenia powodzią oraz wahaniami poziomu wód powierzchniowych oraz gruntowych.
Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych występują przede wszystkim na stoku doliny rzeki
Łupii/Skierniewki w obrębie wsi: Rzeczków, Wólka Strobowska, Mokra Lewa i Sierakowice Lewe oraz
na stoku doliny rzeki Rawki w obrębie wsi: Ruda, Budy Grabskie i Samice.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego w gminie Skierniewice17
Na obszarze gminy Skierniewice wskazane są do ochrony:
a) obiekty zabytkowe z ich bezpośrednim otoczeniem,
b) miejsca historyczne obejmujące:

−

zespoły zabudowy dworsko-parkowej z pozostałościami zabudowy folwarcznej,

−

zabudowę sakralną oraz cmentarze,

c) stanowiska archeologiczne,
d) zagospodarowanie terenu, a w tym:

−

układ zabudowy zagrodowej ukształtowanej wzdłuż dróg wymagający ograniczenia możliwości
tworzenia zabudowy rozproszonej - śródpolnej,

−

kompleksy leśne.

Do ważniejszych zasad ochrony krajobrazu kulturowego należą:

−

ograniczanie zmian na cele nierolnicze i nieleśne w krajobrazie rolniczym,

−

zaniechanie wprowadzania i stosowania dużych upraw monokulturowych pozbawiających
krajobraz rolniczy urozmaicenia i zróżnicowania,

−

koncentracja

zabudowy

w

istniejących,

ukształtowanych

jednostkach

osadniczych

przy zachowaniu tradycyjnego układu urbanistycznego i krajobrazu wiejskiego,

−

objęcie ochroną konserwatorską obiektów i zespołów kultury materialnej,

−

harmonijne wkomponowanie w krajobraz naziemnych elementów infrastruktury technicznej,

−

promowanie działalności gospodarczej związanej z lokalnymi tradycjami i dziedzictwem
kulturowym.

Zasadą rozwoju przestrzennego gminy będzie ochrona tych wartości kulturowych, które podnoszą jego
atrakcyjność i promują rozwój funkcji turystyczno-krajoznawczej. Najbardziej cenne elementy
zagospodarowania skupione są w miejscowościach – siedzibach dworów. Obszary te jak i obszary
położone w otoczeniu obiektów zabytkowych podporządkowane są rygorom ochrony konserwatorskiej.
Najważniejsze zabytki zostały wpisane do rejestru zabytków. Pozostałe objęto ochroną przez ujęcie
ich w Gminnej Ewidencji Zabytków.

17

Gminny program opieki nad zabytkami
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2.2.1.

Infrastruktura techniczna

Infrastrukturą techniczną nazywa się zbiór różnego rodzaju urządzeń i obiektów o charakterze
publicznym, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej oraz społeczeństwa
na określonym terytorium18. Stan i poziom nowoczesności infrastruktury warunkują zatem możliwości
rozwoju danego obszaru oraz poziom życia społeczeństwa zamieszkującego go. W ramach
infrastruktury technicznej wyróżnia się infrastrukturę: transportu, energetyczną, wodnokanalizacyjną,
związaną z gospodarką odpadami oraz infrastrukturę łączności.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
Podstawowym elementem systemu transportowego gminy jest układ drogowy, który zapewnia
zarówno powiązania zewnętrzne w skali regionu i kraju, jak i powiązania wewnętrzne gminnej sieci
osadniczej.
Gmina Skierniewice wg stanu na dzień 31.12.2020 r. posiada 44 drogi zakwalifikowane do kategorii
dróg publicznych, resztę dróg stanowią drogi wewnętrzne. Łączna długość dróg gminnych będących
pod zarządem Gminy wynosi w przybliżeniu 108,5 km. Sieć dróg powiatowych łączy obszar gminy
z systemem dróg krajowych, stanowi również korytarze tranzytowe. Drogi gminne umożliwiają z kolei
skomunikowanie poszczególnych miejscowości gminy ze sobą, usprawniając w ten sposób
przemieszczanie się mieszkańców. Stanowią one również połączenia z drogami powiatowymi, czyli
decydują o dostępności gminy względem zewnętrznych jednostek terytorialnych. Nie wszystkie z dróg
gminnych posiadają nawierzchnię utwardzoną. Sieć dróg gminnych uzupełniają drogi lokalne
wewnętrzne i dojazdowe, w tym do gruntów rolnych.
Przez obszar gminy przebiegają następujące połączenia drogowe 19:
•

Droga krajowa

−

Łowicz – Skierniewice – Huta Zawadzka (9,0 km) nr 70

•

Drogi Wojewódzkie

−

Śladów – Sochaczew – Skierniewice – Jeżów (6,687km) nr 705

−

Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto n. Pilicą (ok. 3,7 km) nr 707

•

Drogi powiatowe – o łącznej długości 26,6 km, wszystkie o nawierzchni bitumicznej:

−

Skierniewice – Głuchów – Lubochnia nr 1303E

−

Skierniewice – Wola Makowska – Łyszkowice nr 1304E

−

Maków – Dębowa Góra – Trzcianna – Kamion – Ruda nr 1318E

−

Żelazna – Zalesie nr 1323E

−

Skierniewice – Bartniki nr 1332E

−

Niesułków – Kołacin – Jeżów – Byczki – Maków – Mokra Lewa nr 5103E

„Znaczenie infrastruktury komunalnej dla rozwoju lokalnego i regionalnego – przykład województwa
łódzkiego” Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki,
dr Bartosz Bartosiewicz – prezentacja, www.rpo.lodzkie.pl
19 Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
18
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Wiele dróg na terenie gminy wymaga modernizacji i remontów, których wykonanie należy
do zadań gminy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Gmina Skierniewice stara się na bieżąco
naprawiać poszczególne drogi. Poniżej przedstawiono wykaz dróg publicznych podlegających pod
zarząd Gminy Skierniewice.
Tabela 2 Wykaz dróg gminnych (publicznych)
Nazwa drogi

Relacja drogi

Nazwa obrębu geodezyjnego
oraz nr ewid. działki/działek

Droga gminna Nr 1
(115252E)

(Stachlew) granica gm. Łyszkowice
– Sierakowice Lewe

Sierakowice Lewe: 71, 155

Droga gminna Nr 2
(115351E)

Sierakowice Lewe (granica gm.
Nieborów) – Mokra (granica m.
Skierniewice)

Sierakowice Lewe: 92;
Mokra Lewa: 2

Droga gminna Nr 3
(115352E)

Sierakowice Lewe – Sierakowice
(Zatorze) – Mokra

Sierakowice Lewe: 161, 223;
Mokra Lewa: 3, 278

Droga gminna Nr 4,
5, 7 (115353E)

Borowiny – Sierakowice Prawe –
droga kraj. Nr 70 – Sierakowice
Prawe – Sierakowice Lewe –
Sierakowice (Stara Wieś) –
Sierakowice Lewe przecinak –
granica gm. Nieborów

Sierakowice Lewe: 44/2, 99,
164;
Sierakowice Prawe: 107, 439;
Borowiny: 101;
Sierakowice Prawe: 109, 901/1,
901/3 (przed podziałem)

Droga gminna Nr 6
(115354E)

Sierakowice Prawe – Mokra Prawa

Sierakowice Prawe: 265,709,
902;
Mokra Prawa: 464/1

Droga gminna Nr 8
(115355E)

granica gm. Nieborów – Borowiny
(Serwituty)

Borowiny: 22, 203, 353/1, 555

Droga gminna Nr 9 i
11 (115356E)

(Wola Makowska) granica gm.
Maków - Mokra Lewa – Mokra Mokra Prawa

Mokra Lewa: 99, 100, 333;
Mokra Prawa: 114, 230/4;
Mokra Lewa: 409

Droga gminna Nr 10
(115357E)

Mokra – Mokra Prawa - do drogi
krajowej Nr 70

Mokra Prawa: 228, 230/3,
404/1, 404/2

Droga gminna Nr 12
(115358E)

Skierniewice - Miedniewice (Topola)
– Miedniewice (Jarmużka) - droga
powiatowa Nr 1318E

Miedniewice: 498, 698

Droga gminna Nr 13
(115359E)

Miedniewice (Stare) – granica m.
Skierniewice (ul. Bohaterów
Westerplatte)

Miedniewice: 690

Droga gminna Nr 14
(163095E)

Granica m. Skierniewice (ul.
Miedniewicka) - Miedniewice Nowe

Miedniewice: 133

Droga gminna Nr 15
(115360E)

Pamiętna – Miedniewice (Stare)

Miedniewice: 227, 816

Droga gminna Nr 16
(115361E)

Skierniewice – Miedniewice (Stare)

Miedniewice: 558

Droga gminna Nr 17
(115362E)

Samice – rzeka Rawka

Samice: 154/1, 154/2

Droga gminna Nr 18
(115363E)

Ruda – Budy Grabskie (do mostu)

Ruda: 51;
Budy Grabskie: 228, 319, 390

Droga gminna Nr 19
(115364E)

Od drogi woj. nr 705 – Budy
Grabskie – droga pow. Nr 1332E

Budy Grabskie: 163, 281/2,
282, 530

Droga gminna Nr 20
(115365E)

Ruda – Budy Grabskie

Budy Grabskie: 320

Uwagi

Sierakowice
Prawe (po
podziale):
109/1,
109/2,
109/3,
901/6,
901/7

W ewidencji
gruntów
widnieje nr
drogi
163092E
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Nazwa drogi

Relacja drogi

Nazwa obrębu geodezyjnego
oraz nr ewid. działki/działek

Droga gminna Nr 21
(115366E)

Samice - Pamiętna

Samice: 384;
Pamiętna: 25

Droga gminna nr 22
(163164E)

granica m. Skierniewice – Balcerów
– Dębowa Góra

Balcerów: 278/1, 1011;
Strobów: 595

Droga gminna Nr 23
(115367E)

Balcerów - Strobów (1500m)

Balcerów: 342, 516

Droga gminna Nr 24
(115368E)

Balcerów – Strobów 1100m)

Balcerów: 576

Droga gminna Nr 25 i
27 (115369E)

Podtrzcianna - Strobów – Wólka
Strobowska - Rzeczków

Strobów: 668, 725, 144, 296;
Wólka Strobowska: 62;
Rzeczków: 75

Droga gminna Nr 26
(115370E)

Strobów – Strobów (Parcela)

Strobów: 690/2, 702, 713

Droga gminna Nr 28
(115371E)

Wólka Strobowska – Strobów
(Parcela)

Strobów: 752/1, 753/2

Droga gminna Nr 29
(115372E)

Strobów - Rzymiec

Rzymiec: 25, 44

Droga gminna Nr 30
(115373E)

Dębowa Góra – Rzymiec –
Rzeczków - Żelazna

Dębowa Góra: 132;
Rzymiec: 36;
Rzeczków: 71;
Pruszków: 58/1, 75;
Żelazna: 195;
SGGW Żelazna: 36

Droga gminna Nr 31 i
40 (115381E)

Brzozów – Julków - Józefatów Rzeczków

Józefatów: 117;
Rzeczków: 89;
Brzozów: 25/1

Droga gminna Nr 32
(115374E)

Józefatów - Pruszków

Józefatów: 92;
Pruszków: 58/2

Droga gminna Nr 33
(115375E)

Kolonia Żelazna – Leonów Manowiec

Żelazna: 24/2, 51/1, 137;
SGGW Żelazna: 23/1

Droga gminna Nr 34 i
35 (115376E)

Granica gm. Głuchów – Wola
Wysoka - Zalesie –(granica gm. N.
Kawęczyn)

Wola Wysoka: 103/1, 234/2, 18,
26;
SGGW Żelazna: 53, 50;
Zalesie: 53, 56/1

Droga gminna Nr 36
(115377E)

Zalesie – (Stara Wieś)

Zalesie: 57/2, 64/1

Droga gminna Nr 37
(115378E)

Zalesie (Parcela)

Zalesie: 106, 110, 117

Droga gminna Nr 38
(115379E)

Zalesie – Nowa Wieś – granica gm.
Głuchów

Zalesie: 171

Droga gminna Nr 39
(115380E)

Stare Rowiska – Nowy Ludwików –
Brzozów - Żelazna

Brzozów: 20, 25/2, 136;
Nowy Ludwików: 20/1, 23;
SGGW Żelazna: 8

Droga gminna Nr 41
(115382E)

Nowy Ludwików – Nowe Rowiska

Rowiska: 225/1;
Nowy Ludwików: 20/2

Droga Gminna Nr 42
(115383E)

Nowe Rowiska – (Zapady)

Rowiska: 225/2, 298/2

Droga gminna Nr 43
(115384E)

Nowe Rowiska – Stare Rowiska –
droga woj. Nr 706 (powinien być Nr
705)

Rowiska: 94, 147

Uwagi

W ewidencji
gruntów
widnieje nr
drogi
163161E
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Nazwa drogi

Relacja drogi

Nazwa obrębu geodezyjnego
oraz nr ewid. działki/działek

Droga gminna Nr 44
(115385E)

Ludwików – Dębowa Góra

Dębowa Góra: 21

Uwagi

Źródło: Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
W gminie Skierniewice brak jest infrastruktury sprzyjającej rozwojowi elektromobilności.
Na obszarze Gminy Skierniewice usługi przewozowe w ramach zbiorowego transportu publicznego
świadczy MZK w Skierniewicach Sp. z o.o.
Z uwagi na znaczne oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania uczniowie dowożeni są do szkół
na terenie gminy przez wybraną w drodze przetargu firmę. Opiekę nad dowożonymi uczniami sprawują
zatrudnieni przez Gminę opiekunowie. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni są przez rodziców. Zasady
refundacji kosztu dowozu tych uczniów zostały określone w umowach zawartych między Wójtem Gminy
i rodzicami.20
Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
Według danych na portalu swaid.stat.gov.pl, długość ścieżek rowerowych w gminie
Skierniewice w 2020 roku wynosiła 9,7 km, w tym będących pod zarządem starostwa 5,4 km,
a pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego 4,3 km. Ruch rowerowy w większości jednak odbywa się
na ogólnodostępnych jezdniach dróg publicznych. Brak wyznaczonych ścieżek jest bardzo odczuwalny
dla mieszkańców gminy, poruszających się jednośladami, ale również dla kierowców, którzy muszą
zachowywać jeszcze większą czujność na drogach. Ścieżki w gminie są niezbędne.

Kolej
Przez teren gminy Skierniewice przebiegają również linie kolejowe relacji21:
−

Warszawa - Skierniewice - Łódź;

−

Skierniewice – Łowicz;

−

Skierniewice – Łuków.

W miejscu tym należy wspomnieć o Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – jest to system kolei aglomeracyjnej
w aglomeracji łódzkiej obejmującej linie kolejowe w województwie łódzkim należące do sieci PKP.
Operatorem systemu jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Działalność ŁKA skupia się na liniach
łączących miasta satelickie z Łodzią.
ŁKA obsługuje połączenie przebiegające przez gminę Skierniewice na trasach:
−

Łódź – Skierniewice – Warszawa, z przystankiem m.in. w Dąbrowicach Skierniewickich (obszar
Gminy Skierniewice);

−

Kutno – Łowicz – Skierniewice, z przystankami m.in. w Sierakowicach Skierniewickich oraz
w Mokrej.

Aktualna mapa połączeń ŁKA przedstawia się następująco:

20
21

Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
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Rysunek 6 Aktualna mapa połączeń ŁKA (wrzesień 2021 r.)

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Podstawowym zadaniem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest ułatwienie mieszkańcom województwa
poruszanie się po obszarze aglomeracji, dlatego też integracja biletowa pełni dużą rolę w działalności
ŁKA. Podstawą oferty są standardowe odcinkowe bilety kolejowe (od stacji do stacji), wzajemnie
honorowane w pociągach marki PolRegio. Można również zakupić okresowe bilety odcinkowe.
Oferowane są też bilety łączone w ramach Wspólnego Biletu Samorządowego oraz Pakietu Podróżnika
pozwalające na podróżowanie pociągami wielu przewoźników na jednym bilecie.
Ofertę uzupełniają bilety strefowe jednorazowe i okresowe ważne na obszarze Łodzi, Zgierza i Pabianic.
W ramach Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej, na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego, w 2020 r. zostało
utworzonych 36 autobusowych linii komunikacyjnych, w tym m.in.
−

Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska,

−

Skierniewice – Łyszkowice – Łowicz,

−

Skierniewice – Łowicz – Kiernozia,

−

Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Czerniewice.

W ramach nowych połączeń autobusowych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna przedstawiła ofertę
podniesienia atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, która poprzez integrację taryfową
spowoduje zwiększenie efektywności całego systemu transportu zbiorowego w województwie łódzkim.
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Oferta skierowana jest do osób wykluczonych komunikacyjnie, nie posiadających własnego środka
transportu. Ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej czy instytucji publicznych, poprzez
zintegrowanie rozkładów jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych oraz wprowadzenie jednego
zintegrowanego biletu na przejazd. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłata za przejazd jest o około
20% tańsza od opłaty za bilety zakupione oddzielnie u każdego z przewoźników.22
Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała siatkę połączeń uwzględniającą tunel średnicowy
w Łodzi, który ma powstać za trzy lata (w 2024 roku). Trzy trasy kolejowe w regionie zostaną wydłużone.
Wybudowanie tunelu średnicowego w Łodzi zmieni układ połączeń kolejowych w Łodzi, regionie
i w kraju. Składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogły kursować „łódzkim metrem” z większą
częstotliwością, nawet co 4 minuty.
Tunel średnicowy połączy nowy Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska na południu,
a od północy ze stacją Łódź Żabieniec. Pozwoli to na trasowanie pociągów przez ścisłe centrum miasta
Łódź, ale wpłynie też na układ połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Połączenia te są niezwykle
ważne dla mieszkańców gminy Skierniewice. Ułatwi to komunikację i upowszechni ten środek
transportu.
Rysunek 7 Nowa mapa połączeń ŁKA z uwzględnieniem tunelu średnicowego - projekt

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna

22

Lka.lodzkie.pl
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INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
Energia elektryczna
Dostawcą energii elektrycznej na terenie gminy Skierniewice jest przedsiębiorstwo
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, wchodzące w skład Grupy energetycznej – PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. Przedsiębiorstwo pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
Istniejący system składa się z następujących sieci elektroenergetycznych:
−

sieć wysokiego napięcia (WN) 110kV;

−

sieć średniego napięcia (SN) 15kV;

−

sieć niskiego napięcia (nn) 400/230V.

Gmina zasilana jest dwustronnie z systemu sieci 110kV. Głównym punktem zasilania (tzw. GPZ) gminy
Skierniewice

jest

stacja

elektroenergetyczna

110/15kV

„Skierniewice”,

zlokalizowana

przy

ul. Sobieskiego w Skierniewicach. Część gminy zasilana jest za pośrednictwem stacji 110/15kV
„Widok”, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej w Skierniewicach. Stacje 110/15 kV „Skierniewice” oraz
„Widok” połączone są z systemem elektroenergetycznym 110kV liniami 110kV „Skierniewice – Widok”,
„Widok – Boryszew (Sochaczew)” oraz „Skierniewice – Odlewnia (Koluszki)”. Lokalną sieć rozdzielczą
średniego napięcia 15kV zasilającą odbiorców komunalnych i przemysłowych na terenie gminy
stanowią magistralne linie napowietrzne biegnące w ciągach: Skierniewice – Rawa Mazowiecka;
Skierniewice – Łyszkowice; Skierniewice – Rawka; Skierniewice – Biała Rawska; Skierniewice – Rawent
(wyprowadzone ze stacji110/15kV „Skierniewice”) oraz Widok – Łowicz (wyprowadzone ze stacji
110/15kV „Widok”). Stopień zelektryfikowania gminy określa się na poziomie 100% - dostęp do energii
elektrycznej jest powszechny dla każdego mieszkańca23.
Lokalizacja

stacji

oraz

moc

znamionowa

transformatorów

jest

ściśle

powiązana

z zapotrzebowaniem energii elektrycznej na danym obszarze. Lokalną sieć rozdzielczą średniego
napięcia 15kV zasilającą odbiorców komunalnych i przemysłowych na terenie gminy Skierniewice
stanowią magistralne linie napowietrzne. Infrastruktura przesyłowa na napięciu 15 kV zrealizowana jest
przeważnie w technologii napowietrznej. Przy modernizacjach i rozbudowie sieci średniego napięcia
standardem staje się stosowanie sieci napowietrznej izolowanej, której zaletą jest mniejsza podatność
na zwarcia, co ma znaczenie w terenach zalesionych. Sieć terenowa 15 kV wyposażona jest w lokalne
stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Ze stacji tych energia doprowadzana jest dalej liniami średniego
napięcia. Poza nielicznymi wyjątkami na terenie gminy dominuje sieć napowietrzna nieizolowana.
Łączna ilość stacji transformatorowych zasilających bezpośrednio sieć rozdzielczą niskiego napięcia
wynosi 82 sztuki. Całkowita moc znamionowa stacji 15/0,4 kV wynosi około 7,5 MVA z przewagą
jednostek o mocy 63 kVA. Sieci transformatorowe są w większości stacjami wolnostojącymi,
zamontowane na żerdziach betonowych – stacje słupowe. Aktualnie nowe stacji zgodnie
z obowiązującymi standardami montowane są na żerdziach wirowanych. Moc znamionowa
transformatorów

zainstalowanych

w

poszczególnych

stacjach

jest

na

ogół

dostosowana

do występujących potrzeb. Rozmieszczenie stacji w poszczególnych miejscowościach zależne jest
od potrzeb energetycznych, które warunkuje wielkość ośrodków osadniczych oraz rodzaj odbiorców.

23
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Największe zagęszczenie urządzeń sieciowych występuje w miejscowościach: Balcerów, Miedniewice,
Mokra Lewa, Sierakowice Lewe, Strobów oraz Żelazna24.
Ciepłownictwo25
Na obszarze gminy Skierniewice nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania (nie
istnieją zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące się dystrybucją ciepła). Wszystkie budynki
zarówno mieszkalne, użyteczności publicznej jak i sfery gospodarczej zasilane są ze źródeł
indywidualnych różnej postaci. Poszczególne miejscowości wyróżnia niska gęstość cieplna, co wynika
z charakteru zainwestowania - przeważają zabudowania mieszkaniowe, głównie jako zabudowa
zagrodowa oraz zabudowa jednorodzinna (domy wolnostojące prywatne, łączenie starej i nowej
zabudowy). Budynki zamieszkania wielorodzinnego są nieliczne, rozproszone w kilku miejscowościach
i dysponują własnymi źródłami ciepła. Taki charakter zainwestowania terenu gminy, typowy dla gmin
wiejskich, stanowi o braku technicznych i ekonomicznych przesłanek do budowy systemów
ciepłowniczych - gmina nie przewiduje scentralizowanego systemu dostaw ciepła na swoim terenie.
Zaopatrzenie w gaz26
Gmina Skierniewice leży w zasięgu terytorialnym działania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, jednak w stanie obecnym jest to obszar niezgazyfikowany
- brak przyłączy, a tym samym odbiorców gazu ziemnego. Przez teren gminy przebiega magistrala gazu
wysokiego ciśnienia (odgałęzienie z Babska do Skierniewic z gazociągu przesyłowego Mory – Rawa
Mazowiecka – Piotrków Trybunalski – Radomsko – Częstochowa) oraz gazociąg średniego ciśnienia
o łącznej długości ponad 10 km. W miejscowości Mokra Lewa zlokalizowana jest również stacja
redukcyjno – pomiarowa I – go stopnia.
Obecnie do celów socjalno-bytowych (głównie do przygotowywania posiłków oraz ciepłej wody
użytkowej) powszechnie stosuje się gaz ciekły propan-butan. Dystrybucja gazu bezprzewodowego
prowadzona jest przez kilku prywatnych pośredników i obejmuje wszystkie sołectwa.
Potencjalne miejsca (jednostki administracyjne) na obszarze województwa łódzkiego, gdzie
mógłby nastąpić rozwój gazyfikacji gazem sieciowym określone zostały w ramach opracowania
„Koncepcja systemu gazyfikacji województwa łódzkiego” (czerwiec 2007 rok). Według zapisów
koncepcji podstawowymi kryteriami wyboru gmin do gazyfikacji są:
−

możliwości techniczne wykonania gazociągu;

−

zachowana opłacalność finansowa budowy gazociągu przesyłowego i sieci dystrybucyjnej oraz
stacji redukcyjno-pomiarowych;

−

sprzyjające uwarunkowania takie jak:
o

duża gęstość ludności na danym obszarze (za granicę gęstości, która warunkuje
opłacalność gazyfikacji przyjęto 70 osób/1km2);

o

duże zakłady produkcyjne zainteresowane paliwem gazowym,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020. Gmina Skierniewice
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Skierniewice
26 Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Skierniewice
24
25
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o

dogodne warunki do rozwoju firm np. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Do gazyfikacji zakwalifikowano te gminy województwa łódzkiego, które spełniają chociażby jedno
z powyższych kryteriów. Według w/w analizy kryterialnej gmina Skierniewice nie została zaliczona
do obszarów proponowanych do gazyfikacji. Biorąc jednak pod uwagę, możliwość zgazyfikowania
gminy Skierniewice siecią średniego ciśnienia z istniejących stacji redukcyjno-pomiarowych
zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice (2 stacje), jak i na terenie miejscowości Mokra Prawa
(1 stacja), rozwój gazyfikacji przy odpowiednio dużym zapotrzebowaniu może wykazać opłacalność
finansową. Optymalne strefy do zasilania gazem średniego ciśnienia to:
−

15 km strefa wokół stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia;

−

blisko 80 km strefa, jeśli istnieje możliwość dwustronnego zasilania z dwóch stacji
redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia.

Gmina Skierniewice przy obecnym zainwestowaniu w sieć wysokiego ciśnienia może być zasilana
gazem średnim, pod warunkiem, że odbiór nie wymaga zasilania gazem o wysokim ciśnieniu. Wskazany
w dokumencie kierunek gazyfikacji gazociągami średniego ciśnienia dotyczy głównie średniej wielkości
zakładów produkcyjnych, gospodarstw domowych oraz innych drobnych odbiorców.
Dokument planistyczny pod nazwą „Koncepcja Programowa Gazyfikacji Miasta Skierniewice
i miejscowości satelitarnych”, określa możliwości rozbudowy sieci gazowej i dostaw gazu dla wszystkich
miejscowości na obszarze powiatu skierniewickiego. Na terenie gminy Skierniewice zakłada się budowę
sieci rozdzielczej średniego ciśnienia i obsługę gazem przewodowym poprzez:
1. stację PR 01 zasięg miejscowości: Strobów, Dębowa Góra, Balcerów, Ludwików;
2. stację PR 02 zasięg miejscowości: Rowiska Stare;
3. stację PR 03 zasięg miejscowości: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Mokra, Sierakowice Lewe,
Sierakowice Prawe;
4. stację PR 04 zasięg miejscowości: Miedniewice, Pamiętna, Samice, Ruda, Budy Grabskie.
Podjęto działania zmierzające do gazyfikacji gminy. Ponieważ doprowadzenie gazu wiąże się
z wysokimi kosztami, inwestycja przy braku wystarczająco dużego zapotrzebowania ze strony
potencjalnych odbiorców, może okazać się dla dystrybutora nieopłacalna.
Podstawą do zdefiniowania inwestycji jest dokładne rozeznanie wielkości zapotrzebowania na gaz
sieciowy występującego po stronie sektora komunalno-bytowego oraz energochłonności zakładów
o profilu wytwórczym. Brak postępu w precyzowaniu przez gminę Skierniewice planów dotyczących
gazyfikacji wynika z małego zainteresowania mieszkańców inwestycją, które kształtują m.in.: relacje
cenowe gazu wobec paliw tradycyjnych, niska dochodowość działalności rolniczej, ewentualne potrzeby
inwestycyjne indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie wymiany wewnętrznych systemów
grzewczych.
W przypadku braku możliwości budowy odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt 1Ustawy prawo
energetyczne, gazyfikacja obszarów może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych
umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a gminą bądź odbiorcą.
Rozwój sieci gazowej na obszarze działania spółki odbywa się w sposób naturalny, w zależności
od: wpływających wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz pozytywnego wyniku analizy
technicznej i ekonomicznej przedmiotowej inwestycji. Finansowanie inwestycji (budowa gazociągów
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i przyłącza) odbywa się w całości ze środków własnych operatora systemu dystrybucyjnego, odbiorca
wnosi jedynie opłatę przyłączeniową określoną w obowiązującej Taryfie dla Paliw Gazowych PGNiG
S.A. Proces inwestycyjny, począwszy od złożenia wniosku trwa, w przypadku dużych inwestycji,
min. 12 m-cy.
Zadaniem dla gminy Skierniewice jest:
−

Opracowanie

koncepcji

gazyfikacji

gminy

(realizacja

zadania

przy

pojawieniu

się

wystarczającego zapotrzebowania ze strony mieszkańców Gminy) – Jednostka odpowiedzialna
to Wójt Gminy
−

Rozpoczęcie

gazyfikacji

i ekonomicznych

gminy

przedsiębiorstwa

(w

przypadku

spełnienia

energetycznego)

–

warunków

Jednostka

technicznych
odpowiedzialna

to Przedsiębiorstwo gazownicze i Wójt Gminy /Odbiorca
Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych i nieodnawialnych jej
nośników, czyli paliw kopalnych. OZE są zasobami niewyczerpalnymi. Energia odnawialna pochodzi
bowiem z powtarzających się procesów przyrodniczych.
W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje:
−

energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (uzyskiwana jest
energia elektryczna bądź cieplna),

−

wiatr,

−

zasoby geotermalne (z wnętrza Ziemi) - na terenie gminy Skierniewice nie występują
udokumentowane zasoby złóż wód termalnych nadających się do wykorzystania jako nośnik
energii dla celów energetyki cieplnej,

−

wodę,

−

biomasę,

−

biogaz,

−

biopaliwa ciekłe.

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych nośników energii, takich jak np. węgiel;
zasoby te odnawiają się poprzez zachodzące naturalnie procesy, dzięki czemu mówi się o nich, że są
niewyczerpalne. Gmina od lat dba również o środowisko naturalne, prowadzi projekty zmierzające
do wymiany konwencjonalnych źródeł ciepła, energii w domach prywatnych oraz w budynkach
użyteczności publicznej.
Energia słoneczna wykorzystana została m.in. na budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego w Budach Grabskich, gdzie zainstalowano kolektory słoneczne.
Gmina zrealizowała projekt pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Skierniewice”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem
projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności
energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na
terenie gminy Skierniewice. Projekt jest realizowany w miejscowościach: Balcerów, Borowiny, Brzozów,
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Budy Grabskie, Dąbrowice, Dębowa Góra, Julków, Ludwików, Miedniewice, Mokra, Mokra Lewa, Mokra
Prawa, Nowe Rowiska, Pamiętna, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice
Prawe, Stare Rowiska, Strobów, Topola, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna.
Dodatkowo, projekt pn.: „Ekologiczna Gmina Skierniewice” został wybrany do dofinansowania
w ramach konkursu zamkniętego dla kolejnego naboru w ramach Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła
energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W powiecie skierniewickim na rzece Rawce
funkcjonują dwie małe elektrownie wodne w Suliszewie (gmina Nowy Kawęczyn) i w Bolimowskiej Wsi
(gmina Bolimów), co wskazuje na możliwość budowy kolejnych małych elektrowni wodnych także
na terenie gminy Skierniewice w miejscowościach: Budy Grabskie i Ruda - w chwili obecnej brak jest
jednak zainteresowania tego typu inwestycjami. Na terenie gminy nie występują obiekty, w których
wykorzystywana jest biomasa. Biogaz wykorzystywany jest na składowisku w Julkowie (moc instalacji
wynosi 400 kW) i w oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokra Prawa (moc 200 kW).
INFRASTRUKTURA WODNOKANALIZACYJNA27
Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest zadaniem własnym gminy. Gmina
Skierniewice na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkuje wodę oraz kupuje od Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Mokrej Prawej i od Gminy Maków. Stacje uzdatniania wody
zlokalizowane są w miejscowościach: Józefatów i Dębowa Góra. Stanowią one podstawowe źródło
wody dla południowej części gminy. Pobór wód podziemnych ze wszystkich eksploatowanych przez
gminę ujęć został prawnie dopuszczony na mocy pozwoleń wodnoprawnych, prowadzona przez gminę
działalność odbywa się zgodnie z warunkami w nich określonymi. Na potrzeby północnej części gminy
woda jest kupowana.
Stacje uzdatniania wody
Stacja Uzdatniania wody w Józefatowie zaopatruje w wodę miejscowości: Józefatów, Wólka
Strobowska, Pruszków, Julków, Rzeczków, Stare Rowiska, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Żelazna,
Zalesie, Wola Wysoka, Brzozów. Stacja wybudowana została w 1971 r. Ujęcie wody stanowią dwie
studnie: studnia Nr 1 i studnia Nr 2, przy czym studnia nr 2 jest jedynym źródłem wody dla istniejącego
ujęcia. Studnia nr 1 – wyłączona jest z eksploatacji. Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody na stacji
przeprowadzane są bieżące prace modernizacyjne i eksploatacyjne.
W związku z brakiem alternatywnego źródła wody na SUW Józefatów rozpoczęto działania zmierzające
do wybudowania nowej studni głębinowej, w nowej lokalizacji. Na ten cel zakupiono działkę i rozpoczęto
budowę studni głębinowej. W kolejnym etapie planuje się modernizację (rozbudowę) stacji uzdatniania
wody.
Stacja Uzdatniania wody w Dębowej Górze zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Dębowa
Góra, Ludwików, Balcerów, Strobów i Rzymiec. Stacja wybudowana została w 1988 r. Ujęcie wody
stanowią dwie studnie: studnia Nr 1 i studnia Nr 2, pracujące naprzemiennie. Dla zapewnienia ciągłości
dostaw wody na stacji przeprowadzane są bieżące prace modernizacyjne i eksploatacyjne.
Przyłącza wodociągowe
27
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W 2020 roku na terenie gminy Skierniewice przybyło 60 nowych przyłączy wodociągowych z czego
41 do budynków mieszkalnych, 4 do budynków gospodarczych i usługowych, pozostałe 15 do studni
wodomierzowych. Pięć przyłączy zostało rozbudowanych, cztery do budynków mieszkalnych, jedno
do studni wodomierzowej. Łącznie do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 154 budynków
mieszkalnych, wszystkich przyłączy zaewidencjonowanych jest 2 733 (budynki mieszkalne, budynki
zbiorowego zamieszkania, budynki gospodarcze, studnie wodomierzowe i inne).
Ze względu na fakt, że w gminie Skierniewice brakuje sieci kanalizacyjnej, ścieki są
odprowadzane do przydomowych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na koniec 2020 r. w ewidencji zbiorników bezodpływowych było 2 109 obiektów, a w ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków 388 obiektów 28.
Ponadto w gminie przewiduje się inwestycje mające na celu zwiększenie liczby przydomowych
oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków
o maksymalnej przepustowości 14 725 m3/d odbierająca ścieki z miasta Skierniewice oraz ścieki
dowożone z terenu innych gmin. Oczyszczalnia zarządzana jest przez Urząd Miasta w Skierniewicach
przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN", znajduje się w miejscowości Mokra Prawa.
INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI29
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
a w szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości
i porządku na terenie gminy, obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Skierniewice określa Regulamin utrzymania czystości
i porządku Gminy Skierniewice uchwalony Uchwałą Rady Gminy Skierniewice Nr XIII/103/2019 z dnia
29 listopada 2019 roku oraz zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice
zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Natomiast od 08.10.2020 roku weszła
w życie Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 22 września 2020 r., w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice.
Regulamin zawiera wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości do użytku
publicznego, rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych, wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, obowiązki osób
utrzymujących zwierzęta domowe.
W dniu 22 września 2020 roku Rada Gminy Skierniewice Uchwałą Nr XXIII/180/2020 określiła
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

28
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od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W dniu 22 września 2020 r., Rada Gminy Skierniewice Uchwałą Nr XXIII/179/2020 określiła wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który obowiązuje
od 05 listopada 2020 roku. W kolejnej Uchwale Rady Gminy Skierniewice Nr XXIII/178/2020 z dnia
22 września 2020 roku zatwierdziła stawki za pojemnik ustalane dla nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, które obowiązują od 01 stycznia 2021 roku oraz ustaliła stawkę częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych.
W dniu 22 września 2020 roku podjęta została Uchwała Nr XXIII/181/2020 w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
Uchwałą Nr XXVI/214/2020 z dnia 29.12.2020 r. Rada Gminy Skierniewice zatwierdziła nową stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującą daną nieruchomość, która
obowiązuje od 01 lutego 2021 roku.
W gminie Skierniewice, w miejscowości Julków funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości mogą dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki następujące odpady komunalne:
−

papier i tekturę;

−

metale;

−

tworzywa sztuczne;

−

szkło;

−

odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

−

bioodpady;

−

popiół z palenisk domowych;

−

odpady niebezpieczne;

−

przeterminowane leki;

−

chemikalia;

−

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

−

zużyte baterie i akumulatory;

−

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

−

meble i inne odpady wielkogabarytowe;

−

odpady budowlane i rozbiórkowe;

−

zużyte opony;

−

odpady tekstyliów i odzieży
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W 2020 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Julkowie zostały dostarczone niżej wymienione
rodzaje odpadów:
Tabela 3 Zestawienie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Skierniewice w 2020 roku
KOD ODPADU
15 01 01
15 01 02
16 01 03
17 01 07
20 02 01
20 03 07
SUMA

RODZAJ
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe

ILOŚĆ (Mg)
0,42
2,08
0,02
0,82
1,78
5,48
10,6

Źródło: Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
W 2020 roku na podstawie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właściciel nieruchomości zostały odebrane następujące masy odpadów:
Tabela 4 Zestawienie odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Skierniewice w 2020 roku
KOD
ODPADU
15 01 01
15 01 06
15 01 07
16 01 03
17 01 07
17 06 04
17 09 04
20 01 99
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 07
20 03 99
SUMA

RODZAJ

ILOŚĆ (Mg)

Opakowania z papieru i tektury
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Odpady ulegające biodegradacji
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

20,04
392,616
188,7
10,32
16,94
2,68
6,3
244,98
370,62
30,76
954,124
263,26
2,32
2503,66

Źródło: Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
W 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych z terenu
Gminy Skierniewice zajmowała się firma „Eko-Region” Sp. z o.o. Bełchatów 18, 97-400 Bełchatów.
Obowiązująca od 16 października 2020 r. umowa, zawarta również z firmą „Eko- Region”, będzie
obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku.
Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych,
mogilnika, jak również nie są zlokalizowane składowiska odpadów przemysłowych. Dla gminy
opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”. Wszystkie odpady zawierające
azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.
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INFRASTRUKTURA ŁĄCZNOŚCI
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną. Wraz z rozwojem technologicznym, sieć
telefonii stacjonarnej traci na znaczeniu na rzecz łączności bezprzewodowej oraz Internetu. Zakłada
się, że w najbliższych latach proces ten będzie ulegał pogłębieniu.

2.2.2.

Własność nieruchomości

Gmina Skierniewice jest właścicielem wszystkich obiektów użyteczności publicznej, gdzie
prowadzi działalność publiczną. Na dzień 31 grudnia 2020 r., gmina Skierniewice była właścicielem
gruntów o powierzchni 2 359 248 m2 o łącznej wartości 12 684 349,36 zł, a także budynków i lokali
o łącznej wartości 26 382 155,48 zł30.

2.2.3.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia,
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową (art. 3 pkt. 1).
Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego
lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być
również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a także jego nazwa geograficzna,
historyczna lub tradycyjna (art. 8, 9 pkt. 1, 2).
Poniżej przedstawiono zestawienie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
na terenie gminy Skierniewice, zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2021 roku:

30

•

Brzozów

−

park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 575 z 20.06.1981

•

Dębowa Góra

−

zespół dworski, 2 poł. XVIII, XX:
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- dwór, nr rej.: 611 z 27.08.1983

Źródło: Gminny program opieki nad zabytkami
- park, nr rej.: 525 z 5.05.1980
•

Julków

−

aleja lipowa Julków - Dębowa Góra - Ludwików, nr rej.: 536 z 5.05.1980

•

Pamiętna

−

dwór, pocz. XX, nr rej.: 618 z 28.07.1983

Źródło: Gminny program opieki nad zabytkami

•

Podębie - Balcerów

−

park dworski Stefana Celichowskiego, 1907, nr rej.: 583 z 19.05.1982

•

Strobów

−

zespół dworski, 1907:
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- dwór, nr rej.: 600 z 28.07.1983

Źródło: Gminny program opieki nad zabytkami
- park, nr rej.: 913 z 29.12.1967 oraz 281/913 z 5.05.1980
•
−

Żelazna
zespół kościoła par. p.w. Wszystkich Świętych, XVIII, XIX:

-

kościół, nr rej.: 534-XII-19 z 29.04.1950 oraz 289 z 29.12.1967

-

dzwonnica, nr rej.: 534-XII-19 z 29.04.1950 oraz 919 z 29.12.1967

-

cmentarz kościelny, nr rej.: 918 z 21.12.1992

−

cmentarz rzym.-kat., XIX, nr rej.: 879 A z 10.04.1992

−

zespół dworski, XIX/XX:
- dwór, nr rej.: 596 z 28.07.1983

Źródło: Gminny program opieki nad zabytkami
-

park, nr rej.: 530 z 5.05.1980

Do zabytków ruchomych znalezionych w gminie Skierniewice zaliczają się natomiast:
•

Dąbrowice

−

skarb: 500 monet i złoty medalion cesarza rzymskiego Wespazjana z II w. n.e.;

−

fragmenty naczyń glinianych kultury łużyckiej (IV – V w.) i kultury polskiej (XIV – XV w.).
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•

Mokra Lewa i Mokra Prawa

−

stanowiska kultury polskiej (XII – XV w.) z fragmentami naczyń glinianych obtaczanych
i toczonych na kole garncarskim.

•

Grabina (obecnie obszar częściowo wsi Budy Grabskie)

−

stanowiska z fragmentami naczyń glinianych ręcznie lepionych z kultury polskiej z V w.,
kultury polskiej z XV – XVII w.;

•

−

naczynia gliniane toczone na kole garncarskim, kultury przeworskiej;

−

okres rzymski – 32 fragmenty naczyń glinianych toczonych na kole garncarskim.

Miedniewice

−
•

Borowiny

−
•

kultura polska XIV – XVI w. - fragmenty naczyń glinianych toczonych na kole garncarskim.

stanowisko z kultury łużyckiej – epoka brązu, kultura anfor kul. – naolit.

Sierakowice Prawe i Lewe

−

kultura łużycka (V w.), przeworska – wczesny okres rzymski, prapolska (X – XII w.) ceramika - fragmenty, kultura pomorska, okres halst/laten - fragmenty ceramiki.

•

Strobów

−

kultura polska XIV – XVI w. – fragmenty naczyń glinianych wykonanych na kole
garncarskim.

−

stanowiska z okresu kultury polskiej (XIV – XVI w.) – fragmenty naczyń glinianych
toczonych na kole garncarskim.

•

Ruda

−

grób ciałopalny, kopce zmienne (Kurhany), z wpływów rzymskich, ślady osady
wczesnośredniowiecznej w postaci kamienia żarnowego.

•

Samice

−

cmentarzysko ciałopalne z okresu lateńskiego, cmentarzysko kultury łużyckiej.

Obiekty są w różnym stanie technicznym. Stosunkowo w najlepszym stanie są obiekty wpisane
do rejestru zabytków w tym dwory i kościoły. W dobrym stanie są również kapliczki. Oceniając otoczenie
obiektów zabytkowych należy stwierdzić31:

−

są zachowane strefy ekspozycji na obiekty zabytkowe z przylegających dróg,

−

nie występują dominanty konkurujące z budynkami zabytkowymi.

Oceniając stan parków i alei należy stwierdzić:

−

występuje znaczny udział starodrzewu z dużym prześwietleniem zadrzewień,

−

brak istotnych działań odtwarzających (odmładzających drzewostan),

−

ograniczone zabiegi dla utrzymania pierwszego poziomu roślinności (dzikie zakrzaczenia) oraz
przebiegu alei i osi widokowych.

31Gminny

program opieki nad zabytkami

51

Strategia rozwoju gminy Skierniewice do roku 2030

Uporządkowania terenu

wymagają cmentarze: ewangelicki w

Borowinach oraz mariawicki

w Sierakowicach Prawych. W miejscowości Mokra Prawa zachowały się pozostałości założenia
ruralistycznego z początku XX w. Kilka drewnianych domów ustawionych kalenicą prostopadle do drogi.
Obiekty wymienione wskazane są do ochrony lub odtworzenia w celu zachowania walorów
krajobrazowych, a w szczególności formy i skali zabudowy wiejskiej i podworskiej.
W otoczeniu i w samych obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków
ochronie podlegają między innymi:

−

gabaryty i detal architektoniczny obiektów,

−

obszary ekspozycji od strony terenów przyległych,

−

zgrupowania starodrzewu,

−

funkcje użytkowe budynków nawiązujące do funkcji pierwotnych lub funkcji zbliżonych,

−

obszary występowania stanowisk archeologicznych,

−

obszary ochrony stanowisk archeologicznych.

Na obszarze gminy występują stanowiska archeologiczne. Koncentrują się w sąsiedztwie rzek:
Skierniewki (Pisi), Łupii i Rawki oraz ich dopływów. Wiele stanowisk ma charakter wielokulturowy (ten
sam teren zamieszkiwała ludność w różnych okresach). Zewidencjonowano 157 stanowisk
archeologicznych. 14,6% związanych jest z epoką kamienia i kulturami: strefy leśnej i pucharów
lejkowatych. 24,2% to stanowiska z epoki brązu związane z kulturą trzciniecką i kulturą łużycką.
Ludność kultury łużyckiej zasiedlała ten teren również w epoce żelaza, na którą datowanych jest 17,2%
osad. Na okres średniowiecza datowanych jest 38,2% stanowisk, a na nowożytność 44,6%.

2.2.4.

Uwarunkowania ochrony środowiska

W aktach prawa miejscowego są umieszczane zapisy mające na celu ochronę środowiska.
Przykładem takich dokumentów są Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczane w nich
kierunki zagospodarowania terenu oraz uwarunkowania, mające wpływ na ochronę środowiska to m.in.:
−

zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów uciążliwych, tj. powodujących
przekroczenia ustalonych przepisami odrębnymi standardów jakości środowiska ograniczanie
rozpraszania zabudowy poprzez wskazanie terenów jej rozwoju, w pierwszej kolejności
w granicach wykształconych już pasów i skupisk zabudowy lub w ich sąsiedztwie,

−

wypełnianie wolnych enklaw w pasmach istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej w celu odpowiedniego wykorzystania terenów już zurbanizowanych i stworzenia
większej ich zwartości przestrzennej,

−

wyposażanie terenów zabudowy mieszkaniowej co najmniej w sieci elektroenergetyczne
i wodociągowe, a strefy koncentracji zabudowy mieszkaniowej - także w sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,

−

propagowanie odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem energii produkowanej z wiatru,
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−

rekomendowanie stopniowego ograniczania wykorzystywania węgla kamiennego jako
głównego nośnika energii cieplnej stosowanego do ogrzewania budynków mieszkalnych.

2.3. Sfera społeczna

2.3.1.

Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze

Gmina Skierniewice należy do województwa łódzkiego, powiatu skierniewickiego, zamieszkuje
ją 20,0% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 58 osób/km2.
Zgodnie z danymi GUS, na dzień 31.12.2021 r. liczba ludności faktycznie zamieszkałej
na obszarze gminy wiejskiej Skierniewice wyniosła 7 645 osób. Zarejestrowano 3 825 kobiet i 3 820
mężczyzn. Na przestrzeni badanych lat liczba osób zamieszkujących gminę zwiększyła się o 380.
Wśród kobiet odnotowujemy wzrost o 176 osób, natomiast wśród mężczyzn o 204 osoby. W roku 2021
kobiety stanowiły 50,03% ogółu ludności.
Tabela 5 Ludność faktycznie zamieszkała na obszarze gminy Skierniewice w latach 2011 – 2021
ogółem
kobiety
mężczyźni

2011
7265
3649
3616

2012
7290
3685
3605

2013
7305
3696
3609

2014
7324
3701
3623

2015
7392
3716
3676

2016
7484
3766
3718

2017
7506
3770
3736

2018
7574
3797
3777

2019
7609
3813
3796

2020
7 635
3819
3816

2021
7 645
3 825
3 820

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W analizowanych latach zauważalny jest stały równomierny wzrost liczby mieszkańców gminy. W roku
2021 liczba mieszkańców była najwyższa i wyniosła 7 645 osób.
Wykres 1 Liczba mieszkańców w gminie Skierniewice w latach 2011 – 2021
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Gmina Skierniewice to jedna z większych gmin wiejskich wśród analizowanych JST, pod względem
liczby ludności (7 635) zaraz po gminach wiejskich: Nieborów (9 357), Rawa Mazowiecka (8 793),
Puszcza Mariańska (8 673).
Tabela 6 Dynamika liczby ludności w latach 2011 - 2020 - analiza porównawcza
Jednostka
terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa
Mazowiecka
Powiat
skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce
Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
gmina wiejska
Słupia
Skierniewice
(miasto)
Puszcza
Mariańska
województwo
łódzkie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6 803
9 373

6 791
9 389

6 767
9 398

6 751
9 418

6 727
9 448

6 705
9 401

6 690
9 390

6 693
9 396

6 693
9 321

6 631
9 357

8 685

8 622

8 671

8 666

8 696

8 707

8 750

8 747

8 788

8 793

38 234
4 091
5 926
2 636
2 984

38 313
4 114
5 921
2 625
2 993

38 292
4 044
5 910
2 613
3 012

38 198
4 042
5 875
2 616
2 983

38 177
4 045
5 842
2 595
2 937

38 198
4 064
5 829
2 611
2 900

38 224
4 054
5 813
2 631
2 908

38 195
4 031
5 760
2 654
2 914

38 174
4 021
5 724
2 644
2 909

38 173
4 026
5 701
2 665
2 880

3 327
5 975
3 336

3 303
6 010
3 340

3 289
6 053
3 354

3 285
6 014
3 364

3 293
5 996
3 375

3 295
5 988
3 369

3 298
5 981
3 382

3 294
5 956
3 383

3 301
5 983
3 370

3 279
6 005
3 373

7 265
2 694

7 290
2 717

7 305
2 712

7 324
2 695

7 392
2 702

7 484
2 658

7 506
2 651

7 574
2 629

7 609
2 613

7 635
2 609

48 658

48 695

48 634

48 660

48 388

48 327

48 308

48 178

48 089

47 655

8 416
2 533
681

8 469
2 524
651

8 456
2 513
093

8 484
2 504
136

8 545
2 493
603

8 601
2 485
323

8 630
2 476
315

8 630
2 466
322

8 661
2 454
779

8 673
2 437
970

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W większości analizowanych jednostek terytorialnych odnotowano zmniejszenie się liczby ludności
w roku 2020 w stosunku do roku 2011. Spadek ten w poszczególnych gminach wynosi:
−

gmina Łyszkowice (minus) – 172 osoby (zmniejszenie o 2,53%);

−

gmina Nieborów (minus) – 16 osób (zmniejszenie o 0,17%);

−

gmina Bolimów (minus) – 65 osób (zmniejszenie o 1,59%);

−

gmina Głuchów (minus) - 225 osób (zmniejszenie o 3,80%);

−

gmina Kowiesy (minus) - 104 osoby (zmniejszenie o 3,49%);

−

gmina Lipce Reymontowskie (minus) - 48 osób (zmniejszenie o 1,44%);

−

gmina Słupia (minus) - 85 osób (zmniejszenie o 3,16%);

−

miasto Skierniewice (minus) - 1 003 osób (zmniejszenie o 2,06%);

−

gmina (minus) - 85 osób (zmniejszenie o 3,16%);

Natomiast wzrost liczby mieszkańców odnotowały gminy:
−

gmina Rawa Mazowiecka (plus) – 108 osób (wzrost o 1,24%);

−

gmina Godzianów (plus) – 29 osób (wzrost o 1,10%);

−

gmina Maków (plus) – 30 osób (wzrost o 0,50%);

−

gmina Nowy Kawęczyn (plus) – 37 osób (wzrost o 1,11%);

−

gmina Skierniewice (plus) – 370 osób (wzrost o 5,09%);

−

gmina Puszcza Mariańska (plus) – 257 osób (wzrost o 3,05%);
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W tym samym czasie w powiecie skierniewickim liczba mieszkańców zmniejszyła się o 61 osób
(-0,16%), a w województwie łódzkim o 95 711osób (- 3,78%).
Na zmianę liczby mieszkańców wpływ mają wysokość przyrostu naturalnego (różnica między
liczbą urodzeń i zgonów) oraz saldo migracji (różnica między napływem ludności na dany teren
i odpływem z niego). W latach poddanych analizie, przyrost naturalny w gminie Skierniewice był
przeważnie ujemny. Najniższą wartość ujemną odnotowano w roku 2020 (-6,03). Dodatni wskaźnik
odnotowano w roku 2011 (+0,28) oraz w roku 2015 (+0,41).
Tabela 7 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na terenie gminy Skierniewice (stan w dniu 31XII) w
latach 2011 - 2020
Na 1000 ludności:
urodzenia żywe
zgony
przyrost naturalny

2011
11,32
11,04
0,28

2012
10,18
12,65
-2,48

2013
10,94
11,21
-0,27

2014
10,81
12,32
-1,51

2015
7,87
7,46
0,41

2016
10,06
11,41
-1,34

2017
10,17
11,11
-0,94

2018
9,31
11,97
-2,66

2019
8,97
10,68
-1,71

2020
9,17
15,20
-6,03

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wykres 2 Przyrost naturalny ludności w gminie Skierniewice w latach 2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W analizie porównawczej w latach 2011 – 2020 przyrost naturalny, w prawie wszystkich analizowanych
JST był przeważnie ujemny. Na tle gmin wyraźnie wyróżnia się gmina Godzianów, w której to badana
cecha przyjmuje wartości naprzemiennie od ujemnych do dodatnich. W analizowanych latach wskaźnik
przyjmował wartości dodatnie aż 5 razy. Rosnący ujemny przyrost naturalny w województwie łódzkim
na przestrzeni badanych lat pokazuje skalę problemu w regionie. W tabeli poniżej kolorem oznaczono
wartości dodatnie przyrostu naturalnego, poza gminą Godzianów są to sporadyczne przypadki. Ujemny
przyrost naturalny w gminie Skierniewice nie jest zatem cechą wyjątkową gminy i dotyczy całego
powiatu skierniewickiego, jest również charakterystyczny dla całego województwa łódzkiego.
Tabela 8 Przyrost naturalny w gminach ościennych, powiecie skierniewickim oraz województwie
łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki
Bolimów

2011
-2,50
-4,89
0,12
-2,28
-0,24

2012
-1,47
-2,56
-3,58
-0,76
-1,95

2013
-1,03
-1,71
0,58
-2,61
-9,07

2014
-3,25
-1,91
-3,00
-1,46
0,49

2015
-2,08
-0,53
-3,69
-2,20
-1,98

2016
-3,42
-1,91
-1,38
-2,91
-1,49

2017
-2,99
-1,49
-2,53
-1,31
-1,48

2018
-2,69
-2,99
-3,32
-2,38
-4,46

2019
-2,70
-2,88
-1,83
-1,18
-3,73

2020
-5,41
-5,03
-4,32
-4,35
-1,99
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Jednostka terytorialna
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo łódzkie

2011
-1,35
-3,78
-6,37
-0,60
-0,84
-11,06
0,28
-2,61
-1,53
-1,79
-2,70

2012
0,51
2,28
0,00
-1,21
-0,33
-3,89
-2,48
2,60
-1,40
-1,19
-2,97

2013
-3,55
-4,59
-2,66
0,00
-1,33
-2,98
-0,27
-0,74
-1,58
-2,00
-3,51

2014
-2,54
0,77
-0,33
-3,04
-2,15
-4,46
-1,51
1,85
-0,66
-1,30
-2,80

2015
-0,51
-1,53
-9,12
-0,61
-2,84
-4,16
0,41
-4,45
-3,40
-1,29
-3,61

2016
-3,26
-0,38
-6,51
0,00
-2,18
-7,10
-1,34
-7,06
-3,30
-1,98
-2,98

2017
-4,12
2,67
-0,34
-1,52
-1,67
-2,07
-0,94
1,13
-3,09
-0,81
-2,98

2018
-2,76
2,66
-4,47
-5,17
-2,17
-0,89
-2,66
0,76
-4,27
-4,28
-3,47

2019
-4,18
-0,38
-1,03
4,53
2,51
-3,84
-1,71
-2,30
-4,81
-3,01
-3,64

2020
-4,74
2,26
-9,36
-3,65
-2,34
-7,41
-6,03
-4,99
-7,63
-3,69
-6,09

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Czułym miernikiem zmian sytuacji społeczno-gospodarczej jest migracja. Ludzie osiedlają się
na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna
emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową.
Migracje ludności są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności
danego regionu. „Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przemieszczeń
prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się
za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności”. 32
Tabela 9 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminie Skierniewice w latach 2011 - 2020
Migracje na pobyt stały
Zameldowania w ruchu wew. ogółem
Zameldowania z zagranicy ogółem
Zameldowania ogółem
Wymeldowania w ruchu wew.
Wymeldowania za granicę
Wymeldowania ogółem
Saldo migracji ogółem
Saldo migracji wewnętrznych
Saldo migracji zagranicznych

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
105
104
139
114
135
132
118
142
139
146
1
1
0
0
0
0
1
0
2
0
106
105
139
114
0
132
119
142
141
146
86
89
110
95
72
62
83
78
81
69
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
86
89
110
96
0
62
83
78
81
69
20
16
29
18
0
70
36
64
60
77
19
15
29
19
63
70
35
64
58
77
1
1
0
-1
0
0
1
0
2
0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W gminie Skierniewice w 2020 roku saldo migracji (ogółem) odnotowujemy na poziomie +77 osób.
Liczba osób zameldowanych w roku 2020 ogółem to 146 osób, natomiast wymeldowanych to 69 osób.
Zmiany miejsca zamieszkania występują głównie w obrębie kraju, regionu. Najwięcej osób
wyprowadziło się z terenu gminy w roku 2012, aż 110 osób. Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
w gminie w ostatnich latach, występują na podobnym poziomie. Według danych GUS wymeldowania
za granicę w prawie całym badanym okresie są na poziomie 0, tylko w 2013 roku 1 osoba zdecydowała
się na wymeldowanie za granicę.

Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ”
www.demografia.uni.lodz.pl
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Wykres 3 Saldo migracji w gminie Skierniewice w latach 2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wartość salda migracji wewnętrznych w analizowanych latach przyjmowała wartości dodatnie,
co oznacza, że w ciągu ostatnich lat więcej ludzi zdecydowało się na zamieszkanie w gminie
Skierniewice. Oznacza to również, iż warunki zamieszkania w gminie raczej należą do atrakcyjnych
i mieszkańcy wybierają właśnie tę gminę, jako miejsca do zamieszkania.
Tabela 10 Saldo migracji ogółem w gminach ościennych, powiecie skierniewickim oraz województwie
łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo łódzkie

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13
-12
-2
-3
bd*
1
3
22
-3
-25
4
24
12
26
bd*
-18
7
5
-22
51
26
4
42
35
bd*
28
40
23
54
26
45
40
41
-20
bd*
46
44
24
30
81
3
2
-21
2
bd*
12
-4
-7
-3
14
-12
-20
-12
-21
bd*
-26
-11
-34
-13
-20
2
-29
-5
-13
bd*
15
8
7
-10
6
25
9
18
-16
bd*
-14
6
16
7
-12
6
-11
-9
7
bd*
-6
-7
2
-6
-1
-11
54
30
-9
bd*
-4
-4
-4
12
6
10
14
9
36
bd*
20
27
2
4
10
20
16
29
18
bd*
70
36
64
60
77
2
5
2
-24
bd*
-21
-7
-22
-21
1
-67
-94
-159
-41
bd*
-104
-144
-96
-146
-218
49
51
47
44
bd*
45
59
36
69
39
-1 891 -1 828 -2 678 -2 045 bd* -1 417 -1 789 -1 859 -2 510 -1 672

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne), bd* – brak danych
Wskaźnik salda migracji dla miasta Skierniewice oraz województwa łódzkiego, a także gminy
wiejskiej Głuchów nie napawa optymizmem, gdyż w latach poddanych analizie przyjmuje wyłącznie
wartości ujemne. Wśród pozostałych gmin wiejskich kształtuje się różnie, przyjmując wartości od (-34)
do (+77). Gminami, w których wskaźnik salda migracji w latach poddanych analizie jest co roku dodatni
są: Rawa Mazowiecka, Nowy Kawęczyn, Skierniewice oraz Puszcza Mariańska. Powiat Skierniewicki
poza rokiem 2014 odnotowuje dodatnie salda migracji w pozostałych latach.
W roku 2020 wartość wskaźnika salda migracji ogółem w otoczeniu gminy Skierniewice kształtowała
się następująco:
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Wykres 4 Saldo migracji ogółem w 2020 roku – analiza porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Saldo migracji dla gminy Skierniewice, w roku 2020 wyniosło (+77) osób i jest to najwyższy
dodatni wynik spośród badanych JST. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Skierniewice, gdzie od lat
wskaźnik przyjmuje wartości ujemne, w roku 2020 (-218), a w ciągu analizowanych lat z miasta
wyemigrowało 1 069 osób, które zapewne wybierają inne ościenne gminy do zamieszkania.
W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne
z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej:
−

ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku od 0 do 17 lat,

−

ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 15 do 64 lat,

−

ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety od 60 lat i więcej, a mężczyźni od 65 lat
i więcej.

Tabela 11 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie
Skierniewice w latach 2011 – 2020
W % ogółem ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym

2011
20,3
61,9
17,9

2012
19,8
62,5
17,7

2013
19,7
62,6
17,6

2014
19,6
62,4
18,0

2015
19,5
61,8
18,7

2016
19,9
61,2
18,9

2017
19,7
61,0
19,3

2018
19,9
60,6
19,4

2019
20,1
60,3
19,6

2020
20,4
60,1
19,5

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 60,1% społeczeństwa, niekorzystnym
zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym osiągając 19,5% społeczeństwa. Pozytywnym zjawiskiem jest stopniowy wzrost liczby
osób w wieku przedprodukcyjnym osiągając w roku 2020 (20,4%). Zmiany w strukturze wieku ludności
(niewielki wzrost liczby dzieci i młodzieży od 2017 roku) dają podstawy do twierdzenia, że proces ten
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w gminie będzie się utrzymywał. Proporcje ekonomicznych grup wieku w gminach ościennych, powiecie
i województwie kształtują się następująco:
Tabela 12 Ludność w podziale na lata produkcyjne w 2020 roku – analiza porównawcza
Jednostka
terytorialna

ogółem

Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat
skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce
Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina
wiejska
Słupia
Skierniewice
(miasto)
Puszcza Mariańska
województwo
łódzkie

6 631
9 357
8 793
38 173
4 026
5 701
2 665
2 880
3 279
6 005
3 373
7 635
2 609
47 655
8 673
2 437
970

w wieku
przedprodukcyjnym
liczba
udział %
1 245
18,8
1 747
18,7
1 668
19,0

w wieku
produkcyjnym
liczba
udział %
4 042
61,0
5 595
59,8
5 374
61,1

w wieku
poprodukcyjnym
Liczba
udział %
1 344
20,3
2 015
21,5
1 751
19,9

7 385

19,3

22 747

59,6

8 041

21,1

773
1 100
540
524

19,2
19,3
20,3
18,2

2 354
3 381
1 580
1 709

58,5
59,3
59,3
59,3

899
1 220
545
647

22,3
21,4
20,5
22,5

628

19,2

1 906

58,1

745

22,7

1 146
604

19,1
17,9

3 627
2 062

60,4
61,1

1 232
707

20,5
21,0

1 554

20,4

4 589

60,1

1 492

19,5

516

19,8

1 539

59,0

554

21,2

8 855

18,6

27 202

57,1

11 598

24,3

1 679

19,4

5 110

58,9

1 884

21,7

416 152

17,1

1 420 323

58,3

601 495

24,7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W tabeli powyżej kolorem żółtym zaznaczono wskaźniki o najwyższych, zaś kolorem niebieskim
o najniższych wartościach udziału % ludności w danej grupie wieku.
Najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w gminie wiejskiej Skierniewice
tj. 20,4%, natomiast najniższy w gminie wiejskiej Nowy Kawęczyn 17,9%.
Najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym przypada na gminę Rawa Mazowiecka, tj. 61,1% ogółu
ludności w gminie, natomiast najniższy na gminę Lipce Reymontowskie tj. 58,1% ogółu ludności,
w której to wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy bo o 1,0% od najniższego wskaźnika przypadającego
na miasto Skierniewice 57,1%.
Największy udział % osób w wieku poprodukcyjnym wśród jednostek samorządu terytorialnego
zaobserwowano w gminie Lipce Reymontowskie 22,7%, natomiast najniższy przypada na gminę
Skierniewice tj. 19,5%.
W gminie Skierniewice udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2020 roku przestawiał się
następująco:
−

ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 20,4% ogółu ludności w gminie,

−

ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 60,1% ogółu ludności w gminie,

−

ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 19,5% ogółu ludności w gminie.

Wskaźniki w gminie były wyższe od średniej dla powiatu skierniewickiego oraz województwa łódzkiego
w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Natomiast wartość wskaźnika dla grupy
osób w wieku poprodukcyjnym w gminie jest najniższa.
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Wykres 5 Struktura ekonomiczna ludności (udział % ludności ogółem) – analiza porównawcza
120,0
100,0
20,3 21,5 19,9 21,1 22,3 21,4 20,5 22,5 22,7 20,5 21,0 19,5 21,2 24,3 21,7 24,7
80,0
60,0
40,0

61,0 59,8 61,1 59,6 58,5 59,3 59,3 59,3 58,1 60,4 61,1 60,1 59,0 57,1 58,9 58,3

20,0
18,8 18,7 19,0 19,3 19,2 19,3 20,3 18,2 19,2 19,1 17,9 20,4 19,8 18,6 19,4 17,1

w wieku przedprodukcyjnym udział %

województwo łódzkie

Puszcza Mariańska

Skierniewice (miasto)

Słupia

Skierniewice gmina wiejska

Nowy Kawęczyn

Maków

Lipce Reymontowskie

Kowiesy

Godzianów

Głuchów

Bolimów

Powiat skierniewicki

Rawa Mazowiecka

Nieborów

0,0

Łyszkowice

59

w wieku produkcyjnym udział %

w wieku poprodukcyjnym udział %

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Analizując wskaźnik liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w poszczególnych jednostkach
należy zauważyć, iż w gminie wiejskiej Skierniewice jest on najwyższy, co daje powody do zadowolenia.
Pod względem liczby ludności w wieku produkcyjnym, w poszczególnych jednostkach gmina wiejska
Skierniewice nie odbiega znacząco od gmin sąsiednich, a wynik 60,1% klasyfikuje ją w czołówce
analizowanych gmin. Natomiast wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym na poziomie 19,5% jest
najniższym wynikiem spośród jednostek poddanych analizie.

Podsumowanie:
Stan i struktura ludności w obrębie gminy Skierniewice są korzystne. O sytuacji w gminie dobrze
świadczy wzrastające saldo migracji, większy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku
do osób w wieku poprodukcyjnym oraz stosunkowo niewielki ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego.
Polityka społeczna powinna zatem wspierać młodych rodziców, dawać możliwości rozwoju oraz
stanowić wsparcie dla potrzebujących.
Wzrost liczby mieszkańców i osadnictwa na terenie gminy powodują konieczność zapewnienia
podstawowej infrastruktury gminnej dla wszystkich mieszkańców. Presja ze strony społeczeństwa
oczekującego m.in. nowych dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ale również lepszej edukacji
będzie rosła.
Sytuacja demograficzna w gminie Skierniewice poza ujemnym przyrostem naturalnym nie
powinna niepokoić, chociaż może się to zmienić w związku z sytuacją związana z obecną sytuacją
epidemiologiczną w Polsce i na świecie. W roku 2020 zanotowano dużą umieralność ludzi z powodu
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wirusa SARS - Covid 19, przy jednoczesnym spadku ilości porodów. Problem dotyczy ogólnie całej
Polski.
Prognoza liczby ludności
Prognozy GUS33 wykonane w 2017 roku (na podstawie danych z lat 2013 – 2014) wskazują,
iż liczba ludności zamieszkująca gminę Skierniewice będzie stopniowo wzrastać w kolejnych latach,
aż do roku 2030. Są to jednak pewne przypuszczenia, które nie muszą się sprawdzić, w szczególności
ze względu na rozpoczętą w 2020 roku pandemię koronawirusa Covid -19. Dane zaprognozowane
na rok 2020 dla gminy są niedoszacowane w prognozie o 78 osób.
Poniżej zaprezentowano prognozę na lata 2019 – 2030, czyli w czasie obejmującym ostatnie
dane dostępne statystyczne, czas obowiązywania przedmiotowej Strategii oraz kilka kolejnych lat.
Tabela 13 Prognoza liczby ludności w gminie Skierniewice
ogółem
mężczyźni
kobiety

2019
7 537
3 783
3 774

2020
7 557
3 804
3 780

2021
7 584
3 822
3 790

2022
7 612
3 843
3 803

2023
7 646
3 857
3 818

2024
7 675
3 876
3 832

2025
7 708
3 893
3 846

2026
7 739
3 908
3 862

2027
7 770
3 921
3 878

2028
7 799
3 930
3 896

2029
7 826
3 936
3 919

2030
7 855
3 783
3 774

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wykres 6 Liczba mieszkańców w gminie Skierniewice w latach 2019 - 2030 – prognoza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Dokonano analizy porównawczej prognozowanej liczby mieszkańców w latach 2019 - 2030.
W żadnej z gmin nie prognozuje się drastycznych zmian w liczbie mieszkańców. Jednak przedstawione
prognozy nie napawają optymizmem, gdyż w aż 8 z 14 analizowanych JST według prognoz zmaleje
liczba ludności. Największy spadek spodziewany jest w mieście Skierniewice (-5,02%), następnie
w gminach: Godzianów (-4,80%), Głuchów (-4,16%), Kowiesy (-3,60%), Słupia (-2,66%), Lipce
Reymontowskie (-2,04%), Łyszkowice (-1,70%) oraz Bolimów (-1,26%). Niewielki wzrost liczby

„Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030”. Prognoza ta została opracowana w oparciu o
długoterminowe założenia „Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050” oraz „Prognozy dla powiatów
i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050.”
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mieszkańców spodziewany jest w gminach: Maków (+0,17%), Nieborów (+0,64), Puszcza Mariańska
(+2,44), Rawa Mazowiecka (+3,31), Nowy Kawęczyn (+3,32) oraz w gminie Skierniewice (+4,22).
Tabela 14 Prognoza liczby ludności na lata 2019 – 2030 – analiza porównawcza
Łyszkowice
Nieborów
Rawa
Mazowiecka
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce
Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Skierniewice
(miasto)
Puszcza
Mariańska

2019
6 657
9 421

2020
6 644
9 430

2021
6 631
9 438

2022
6 620
9 449

2023
6 608
9 458

2024
6 599
9 467

2025
6 590
9 472

2026
6 576
9 481

2027
6 568
9 485

2028
6 560
9 486

2029
6 552
9 484

2030
6 544
9 481

8 761

8 784

8 806

8 829

8 857

8 883

8 909

8 936

8 963

8 995

9 026

9 051

4 049
5 727
2 581
2 860

4 044
5 696
2 571
2 848

4 042
5 666
2 560
2 837

4 038
5 639
2 548
2 828

4 032
5 616
2 537
2 819

4 024
5 595
2 526
2 811

4 016
5 572
2 515
2 804

4 010
5 550
2 504
2 797

4 007
5 532
2 493
2 790

4 003
5 517
2 482
2 779

4 001
5 504
2 469
2 767

3 998
5 489
2 457
2 757

3 278

3 272

3 266

3 262

3 258

3 254

3 250

3 244

3 237

3 230

3 222

3 211

5 981
3 390
7 537
2 634
47
971

5 982
3 398
7 557
2 627
47
821

5 979
3 407
7 584
2 621
47
648

5 979
3 416
7 612
2 616
47
463

5 979
3 426
7 646
2 612
47
266

5 979
3 439
7 675
2 606
47
053

5 982
3 451
7 708
2 600
46
827

5 982
3 464
7 739
2 595
46
590

5 982
3 474
7 770
2 589
46
342

5 984
3 481
7 799
2 581
46
090

5 985
3 490
7 826
2 575
45
829

5 991
3 499
7 855
2 564
45
562

8 674

8 697

8 718

8 742

8 763

8 785

8 808

8 828

8 845

8 862

8 876

8 886

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Dokonano analizy porównawczej dla roku 2020 - stan faktyczny i roku 2030 - stan prognozowany.
Porównanie pokazuje, iż ilość gmin w których prognozowany jest spadek liczby ludności zwiększy się
do 10. Zauważalne są także zmiany procentowe wynikające z porównania ilości mieszkańców
prognozowanych ze stanem faktycznym w roku 2020. Według tego porównania liczba mieszkańców
gminy Rawa Mazowiecka z (+3,31) zmniejszy się do (-2,93), a liczba mieszkańców gminy Godzianów
w 2030 roku zmniejszy się o (-7,80%). Pozostałe wskaźniki nie odbiegają znacząco od przedstawionych
powyżej.

47 655
45 562

Wykres 7 Liczba ludności – analiza porównawcza wg stanu faktycznego na rok 2020 oraz prognozy
na rok 2030
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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2.3.2.

Warunki i jakość życia mieszkańców

Instytucje sprawujące funkcje administracji samorządowej szczebla powiatowego oraz
administracji specjalnych dla obszaru gminy Skierniewice znajdują się w mieście Skierniewice.
Podobnie odnosi się to do innych obiektów o funkcjach użyteczności publicznej, w szczególności
specjalistycznej służby zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury.
Zabudowa, charakterystyka zasobów mieszkaniowych
Obszar gminy Skierniewice pokrywa głównie zabudowa zagrodowa składająca się z zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej wraz z zabudową zagrodową, która związana jest z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Jest to zabudowa charakterystyczna dla osadnictwa wiejskiego. Wzdłuż
szlaków komunikacyjnych dominuje zabudowa jedno i dwurzędowa oraz rozprzestrzeniona na gruntach
stopniowo dzielonych na działki budowlane. W miejscowościach takich jak np. Mokra Prawa, Mokra
Lewa czy Miedniewice, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem Skierniewice,
dominuje zwarta zabudowa jednorodzinna. W większości miejscowości występuje jednak luźna
zabudowa zagrodowa lub zróżnicowana struktura przestrzenna,

w której zabudowa typu

jednorodzinnego przemieszana jest z zabudową zagrodową.
W 2019 roku w gminie znajdowały się 2 554 budynki mieszkalne. W gminach ościennych porównywalna
ilość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana była w gminie Rawa Mazowiecka (2 705).
Wykres 8 Budynki mieszkalne w 2019 roku w gminach – analiza porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W 2019 roku w gminie Skierniewice przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła
93,7 m2, natomiast na 1 osobę przypadło 31,5 m2. Dla porównania – w powiecie skierniewickim
powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 92,3 m2, a na 1 osobę przypadało 30,5 m2, zatem wartości
wskaźników dla gminy Skierniewice są bardziej korzystne, niż w powiecie ogółem. Liczba mieszkań
na 1000 mieszkańców w gminie wynosi 336,6 - jest to średnia wartość wskaźnika spośród
analizowanych gmin, w powiecie skierniewickim wynosi 330,0 i jest o 6,6 pkt. niższy od wskaźnika
dla gminy Skierniewice.
W powiecie skierniewickim w porównaniu do danych dla województwa łódzkiego odnotowano:
−

większą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+22,6 m2);
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−

większą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (+1,2 m2);

−

mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (-90,5).

Tabela 15 Zasoby mieszkaniowe w 2019 roku – analiza porównawcza
Gmina

Mieszkania

Mieszkania
na 1000
mieszkańców

Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina
wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo
łódzkie

2 154
3 122
2 774
12 597
1 408
1 627
744
1 251
1 039
1 804
1 406

321,8
334,9
315,7
330,0
350,2
284,2
281,4
430,0
314,8
301,5
417,2

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
mieszkania w
m2
94,7
94,3
89,4
92,3
86,3
103,6
99,7
84,8
96,2
94,9
80,1

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
mieszkania
na osobę
30,5
31,6
28,2
30,5
30,2
29,5
28,1
36,5
30,3
28,6
33,4

2 561

336,6

93,7

31,5

4,31

2,97

2 554

757
20 092
3 402

289,7
417,8
392,8

91,3
67,8
82,0

26,5
28,3
32,2

4,29
3,76
3,91

3,45
2,39
2,55

759
6 712
3 224

1 032 240

420,5

69,7

29,3

3,61

2,38

462 648

Przeciętna
liczba izb w
mieszkaniu

Przeciętna
liczba osób
na
mieszkanie

Budynki
mieszkalne

4,24
4,46
3,99
4,27
4,08
4,45
4,53
3,90
4,54
4,57
3,78

3,11
2,99
3,17
3,03
2,86
3,52
3,55
2,33
3,18
3,32
2,40

1 946
3 053
2 705
12 360
1 401
1 588
742
1 210
997
1 798
1 311

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W zasobach mieszkaniowych w gminie Skierniewice przeciętna powierzchnia użytkowa
jednego mieszkania w 2019 roku była stosunkowo duża i wynosiła 93,7 m2. W porównaniu do innych
JST była to jedna z wyższych wartości wskaźnika. Wysoka przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania charakterystyczna jest dla obszarów wiejskich. Im bardziej zurbanizowany teren, tym
wskaźnik ten maleje. Według Raportu o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020, w roku 2020 gmina
dysponowała następującymi budynkami i lokalami:
−

Lokale socjalne: liczba – 13, o pow. 471 m2;

−

Lokale mieszkalne: liczba – 6, o pow. 314 m2;

−

Kontenery socjalne: liczba – 3, o pow. 41 m2;

−

Lokale użytkowe (przeznaczone do wynajęcia innym podmiotom):

a) budynek ośrodka zdrowia w Żelaznej – 3 lok. o pow. 290 m2;
b) budynek urzędu gminy – 10 lok. o pow. 543 m2;
c) świetlica w Dębowej Górze – 3 lok. o pow. 91 m2;
d) Mokra Prawa – 1 lok. o pow. 19 m2.
Pozostałe budynki stanowiące własność gminy:
a) świetlice z OSP: 2 budynki (Borowiny, Żelazna);
b) OSP: 6 budynków;
c) świetlice: 2 budynki;
d) szkoły: 6 budynków.
Gmina Skierniewice posiada opracowany Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr XIII/98/2019 r., z dnia 29 listopada 2019 r.
W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się 13 lokali socjalnych, 6 lokali mieszkalnych oraz
3 kontenery socjalne. Gmina nie posiada lokali zamiennych ani pomieszczeń tymczasowych. Lokale
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mieszkalne wynajmowane są na czas nieoznaczony, natomiast lokale socjalne na czas oznaczony,
który określa umowa z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy przeznaczone są dwa lokale mieszkalne.
W gminie z roku na rok powoli, ale systematycznie przybywa mieszkań, zwiększa się przeciętna
powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oraz powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę. Coraz więcej
jest również mieszkań wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne. Wskazują na to dane zawarte
w poniższej tabeli.
Tabela 16 Zasoby mieszkaniowe w gminie Skierniewice w latach 2011 – 2019
lata
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mieszkania
mieszk.
2258 2284 2330 2361 2404 2441
Przeciętna powierzchnia użytkowa:
1 mieszkania
m2
86,3
87,0
88,3
89,2
90,4
91,3
na 1 osobę
m2
26,8
27,3
28,2
28,8
29,4
29,8
Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:
wodociąg
mieszk.
1920 1948 1994 2025 2070 2109
ustęp spłukiwany
mieszk.
1805 1833 1879 1910 1955 1994
łazienka
mieszk.
1689 1717 1763 1794 1840 1879
centralne ogrzewanie
1610 1638 1684 1717 1764 1803
gaz sieciowy
mieszk.
2
2
2
0
0
0
ZASOBY MIESZKANIOWE

2017
2464

2018
2513

2019
2561

91,8
30,1

92,7
30,8

93,7
31,5

2132
2017
1902
1826
1

2181
2067
1952
1876
14

2229
2115
2000
1924
71

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Warunki życia mieszkańców w gminie są dobre, większość mieszkań jest wyposażonych
we wskazane instalacje techniczno-sanitarne, dostrzegalne są jednak braki w sieci kanalizacyjnej.
Z „Raportu o stanie gminy Skierniewice za rok 2020” wynika, iż ze względu na fakt, że w gminie
Skierniewice brakuje sieci kanalizacyjnej, ścieki są odprowadzane do przydomowych zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec 2020 r. w ewidencji zbiorników
bezodpływowych było 2 109 obiektów, a w ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 388
obiektów.
Z roku na rok przybywa mieszkań wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne, oprócz
sieci kanalizacyjnej. W 2019 roku w gminie Skierniewice:
−

87,0% mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej,

−

78,1% mieszkań było wyposażonych w łazienkę,

−

75,1% mieszkań miało podłączone centralne ogrzewanie.

Analiza porównawcza wskazuje, że najwięcej mieszkań w gminach wiejskich wyposażonych w:
−

wodociąg jest w gminie Lipce Reymontowskie (94,5%);

−

łazienki jest w gminie Nieborów (84,0%),

−

centralne ogrzewanie w gminie Maków (78,1%).

Warunki życia mieszkańców są dobre, w porównaniu do wymienionych gmin, mieszkania są
wyposażone ponad przeciętną we wskazane instalacje techniczno-sanitarne.
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Tabela 17 Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań w 2019 roku w gminie
Skierniewice oraz gminach ościennych – analiza porównawcza
w mieście
Jednostka terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina
wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo łódzkie

na wsi

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

centralne
ogrzewanie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
97,2
0,0
97,2

0,0
95,0
0,0
90,5

wodociąg łazienka

88,5
92,1
89,3
87,4
88,8
91,0
92,5
76,2
94,5
91,7
76,5

75,2
84,0
72,5
75,6
72,3
81,6
81,9
68,7
75,0
81,3
62,8

centralne
ogrzewanie
65,3
74,6
63,3
68,4
57,5
72,6
75,5
54,7
70,5
78,1
52,7

0,0

87,0

78,1

75,1

0,0
91,8
0,0
83,0

91,8
0,0
86,3
89,4

76,6
0,0
78,6
75,2

76,2
0,0
71,1
65,6

wodociąg łazienka

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Sytuacja mieszkaniowa w gminie Skierniewice systematycznie się polepsza. Liczba mieszkań
w gminie przez ostatnie 9 lat wzrosła o 303. W 2020 roku na terenie gminy Skierniewice nadano 69
numerów porządkowych dla nowo wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania budynków.
Średnio corocznie jest wydawanych ok. 33 pozwoleń na budowę dotyczących budynków mieszkalnych.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania również wzrasta, w 2011 r. wynosiła 86,3 m2, natomiast
w 2019 r. – 93,7 m2. Mieszkania w gminie Skierniewice zazwyczaj mają ponad 4 pokoje, przeciętna
liczba izb w 1 mieszkaniu w 2019 r. wyniosła 4,31. W jednym mieszkaniu w 2019 r. średnio mieszkało
2,97 osoby, na 1 osobę przypadało 31,5 m2 powierzchni użytkowej.
Podsumowując, warunki mieszkaniowe w gminie Skierniewice są dobre, mieszkania są ponad
przeciętnie wyposażone w instalacje w porównaniu z pozostałymi gminami wiejskimi powiatu
skierniewickiego. Mankamentem jest brak sieci kanalizacyjnej oraz brak dostępu do sieci gazowej,
co ma znaczny wpływ na jakość życia mieszkańców, ale także na stan środowiska przyrodniczego.
Rozwój zabudowy mieszkaniowej w gminie Skierniewice jest dynamiczny i kształtuje się
na poziomie kilkudziesięciu mieszkań na rok.

Sport i rekreacja
Jakość życia mieszkańców uzależniona jest również od infrastruktury sportu i rekreacji. Mogą
one bowiem służyć wypełnieniu czasu wolnego mieszkańców, w tym głównie dzieci i młodzieży.
W ostatnich latach władzom gminy udało się zainwestować w miejsca, które integrują lokalną
społeczność i pozwalają, by aktywność mieszkańców kwitła w ich miejscu zamieszkania. Ostatnie lata
to intensywny rozwój infrastruktury służącej społecznym potrzebom mieszkańców. Zaczęły powstawać
świetlice i inne miejsca, w których ludzie mogą się spotykać, organizować zebrania czy okolicznościowe
imprezy i wydarzenia. Nadrobiono zaległości, niemal w każdej wsi jest nowa, wyremontowana świetlica.
Gmina zmodernizowała obiekty łącznie ze strażnicami OSP. Rozbudowano budynek w Dębowej Górze,
przebudowana została cała infrastruktura w budynku OSP w Miedniewicach. Nowy budynek otrzymała
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najstarsza w gminie, ponad stupiętnastoletnia OSP w Żelaznej. Nowa strażnica służy też miejscowym
stowarzyszeniom i klubowi sportowemu. Powstała świetlica w Borowinach 34.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują następujące kluby sportowe:
−

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sierakowianka” w Sierakowicach Lewych,

−

Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” w Mokrej Prawej,

−

Gminny Ludowy Klub Sportowy „RZD Żelazna” w Żelaznej,

−

Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA” w Żelaznej,

−

Akademia Sportu Miedniewice,

−

Ludowy Klub Jeździecki „Tarant” - Budy Grabskie.

Boiska sportowe służące rozgrywaniu lokalnych zawodów sportowych i strażackich to: boisko
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Miedniewiczanka – Miedniewice, boisko w Mokrej Prawej
(Ludowego Klubu Sportowego Jutrzenka) i Sierakowicach Prawych (boisko Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego „Sierakowianka” Sierakowice) oraz boisko sportowe w Mokrej Lewej.
Gmina nieustanie podejmuje działania, których celem jest poprawa infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, w tym celu skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację różnych inwestycji np. 35:
−

„Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych” - projekt
zrealizowany, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV,
Działanie 4.3 Ochrona Powietrza. Wartość projektu: 7 808 084,03 zł, w tym: wkład Funduszy
Europejskich w kwocie nieprzekraczającej 4 856 464,54 zł, wkład własny w kwocie
2 951 619,49 zł. Celem projektu jest: Poprawa jakości powietrza w gminie Skierniewice poprzez
realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku
użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska,
przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów
eksploatacyjnych. Obiekt niewątpliwie wpływa na poprawę komfortu życia mieszkańców,
a także rozwijania sportowych uzdolnień dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

34

https://infoskierniewice.pl/skierniewice-nie-tylko-mieszkac-w-gminie-ale-w-gminie-zyc/
http://www.gminaskierniewice.pl/2019/04/02/budowa-hali-sportowej-wraz-z-zapleczem-technicznymw-sierakowicach-prawych/
35
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Fotografia 1 Budynek hali sportowej w Sierakowicach Prawych

Źródło: Fotografia własna

−

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sierakowicach Lewych” projekt zrealizowany, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu wynosi 513 896,15 zł, dofinansowanie ze środków UE 213 609,27 zł.

Bezpieczeństwo publiczne
Na jakość życia mieszkańców wpływa również poziom bezpieczeństwa publicznego.
W powiecie skierniewickim działają Centra Reagowania Kryzysowego, które powołane są do zbierania
informacji o zagrożeniach, ich przetwarzania i reagowania na występujące zagrożenia, co pozwala
na racjonalizację wykorzystania wszystkich podmiotów działających w sferze ładu, porządku
i bezpieczeństwa oraz prowadzenia akcji ratunkowych.
Bezpieczeństwo publiczne rozumiemy jako ogół warunków i instytucji chroniących obywateli oraz
majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego,
głównie w stanach nadzwyczajnych.
W gminie Skierniewice nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Policja (Dzielnicowi) oraz
Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie Gminy Skierniewice działa osiem jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych36:

36

−

OSP Borowiny,

−

OSP Mokra Prawa,

−

OSP Mokra Lewa,

−

OSP Miedniewice,

−

OSP Sierakowice Lewe,

−

OSP Sierakowice Prawe,

Raport o stanie gminy Skierniewice za rok 2020
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−

OSP Samice,

−

OSP Żelazna.

OSP w Mokrej Prawej i OSP w Mokrej Lewej swoim zasięgiem obejmują także Powiat Skierniewicki,
a w przypadku zdarzeń kryzysowych obszar Województwa Łódzkiego. Obydwie jednostki są włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Wszystkie jednostki OSP posiadają warunki lokalowe do prowadzenia swojej działalności.

2.3.3.

Oświata i edukacja

Według „Raportu o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020”, gmina była organem prowadzącym
dla sześciu ośmioklasowych szkół podstawowych i organem rejestrowym dla siedmiu niepublicznych
punktów przedszkolnych, które zaspokajają edukacyjne potrzeby mieszkańców na poziomie
przedszkolnym i podstawowym. Na terenie gminy nie ma infrastruktury w postaci żłobków oraz nie
występują placówki szkolnictwa na poziomie szkoły średniej.
Placówki oświatowe to:
1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze;
2. Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach;
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej;
4. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej;
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych;
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej (do września 2017 r. gimnazjum);
7. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Nr 1 w Miedniewicach;
8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Nr 2 w Miedniewicach;
9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
w Mokrej Lewej;
10. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
w Mokrej Prawej;
11. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
w Sierakowicach Prawych;
12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
w Żelaznej;
13. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
w Dębowej Górze.
Przy każdej ze szkół podstawowych funkcjonuje oddział przedszkolny. W dniu 31.12.2014 r.
zakończona została realizacja projektu „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów
przedszkolnych w szkołach w Gminie Skierniewice” w wyniku którego powstało 5 placów zabaw dla 5
oddziałów przedszkolnych.
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Szkoły biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, programach i akcjach, organizują koła
zainteresowań, a uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach. Poniżej zaprezentowane przykładowe:
Programy:
−

"Program dla szkół" - "Owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne dla szkół podstawowych".

−

Program edukacyjny - "Żyj smacznie i zdrowo", „Zachowaj trzeźwy umysł”

−

Promocja zdrowego żywienia „ Dzień zdrowej żywności”

Akcje:
−

Sprzątanie Świata

−

„Cała Polska czyta dzieciom”

−

Góra Grosza

−

„Liga klas", „Mała Liga Klas”

−

„Samorządy mają głos”

−

Zbiórka baterii i zużytych telefonów

Wolontariat
−

„Wkręć się w pomaganie” - zbiórka plastikowych nakrętek

−

Opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza i miejscem upamiętniającym patronkę szkoły

−

„Pomagamy czworonogom ze schroniska w Skierniewicach”

−

„Szlachetna paczka”

Koła zainteresowań:
−

Koło teatralne FART

−

Zajęcia sportowe - „Dzień Dziecka - Dzień Sportu”
W zakresie placówek edukacyjno-naukowych na poziomie wyższym, na terenie Gminy mają

swoje siedziby 2 zakłady naukowe:
−

Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Dąbrowicach Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,

−

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
Akademia Rolnicza w Warszawie.
Zauważa się tendencję do wzrostu (z niewielkimi wahaniami w roku 2016 i 2019) poziomu liczby

dzieci w wieku szkolnym oraz od roku 2017 spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym.
Tabela 18 Uczniowie w placówkach oświatowych w gminie Skierniewice w latach 2011 – 2019
Lata

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

szkoły podstawowe ogółem

339

330

351

398

452

417

448

495

490

gimnazja dla dzieci i młodzieży
bez specjalnych

61

60

52

55

50

48

20

10

_

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W gminie Skierniewice funkcjonuje 6 szkół podstawowych, liczba uczniów w latach 2011 - 2019
wzrosła o 151 osób. Najmniej uczniów odnotowujemy w roku 2012 tj. 330 osób. Dane GUS z ostatnich
lat pokazują wzrost liczby uczniów.
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W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie nowej reformy oświaty, a wraz z nim
proces wygaszania gimnazjów. W związku z tym dane dotyczące liczby dzieci uczęszczających
do gimnazjum dostępne są do 2018 roku.
Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób
świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się
według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby
kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju psychicznego. Wiek
przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, a zarazem największych zmian w jego
dotychczasowym życiu, gdyż w okresie tym możliwości rozwojowe dzieci są największe. Działania
edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty
właśnie w okresie przedszkolnym. Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich warunków
do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych czy odkrywania nowych zdolności
ma decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Jest to również najlepszy okres na zapobieganie
ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań
środowiskowych. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we wspomaganiu rozwoju
dziecka.
Tabela 19 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w gminie Skierniewice w latach
2011 - 2019
Placówki wychowania
przedszkolnego
oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych
punkty przedszkolne bez
specjalnych
Ogółem dzieci w placówkach
wychowania przedszkolnego

Lata
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

119

111

140

133

83

88

95

86

76

76

99

88

60

92

100

94

85

91

195

210

228

193

175

188

189

171

167

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Najwięcej dzieci uczęszczających do przedszkoli (bez specjalnych) odnotowano w roku 2016
tj. 100 osób. Ilość dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych
przez 9 lat maleje, na przestrzeni badanych lat ubyło 28 przedszkolaków.
Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych. Prowadzenie
szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są częścią oświatową subwencji.
Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były z subwencji oświatowej, dotacji oraz
środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba
uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie
uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek
oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba
urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym
i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów
wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy
są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla
poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek
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rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć
dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zmiany
zasad odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
czy też na dokształcanie nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić finansowanie zadań
oświatowych, gmina pozyskuje na ten cel środki z zewnątrz 37.
Gmina Skierniewice od lat podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnej oświaty oraz
dba o poprawę i unowocześnienie gminnej bazy oświatowej. Liczne inwestycje w tym zakresie
realizowane są zarówno ze środków własnych gminy (wydatki na oświatę stanowią około 32% ogółu
wydatków budżetowych), subwencji jak i zewnętrznych źródeł finansowania.
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez gminę na działania edukacyjne, w ciągu roku
budżetowego 202038.
1. Projekt: Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”.
W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji projektami „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła
+” Gmina Skierniewice zakupiła 39 sztuk nowych laptopów dla uczniów i nauczycieli. Na ten cel gmina
otrzymała 114 910,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu

Działanie

do szerokopasmowego

1.1

Wyeliminowanie

Internetu

o

terytorialnych

wysokich

różnic

przepustowościach.

w

możliwości

Laptopy

dostępu

przekazane

były

potrzebującym uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zdalne nauczanie).
2. Projekt: „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych”
Gmina Skierniewice pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 688/EE/D/2020 z dnia
17.12.2020 r. Zakres projektu obejmował utworzenie w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Sierakowicach Prawych pracowni edukacyjnej, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą
na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć. Wartość ogólna zadania wynosi: 49 445,00 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie do kwoty 44 245,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu
całkowitego zadania.
Środki rezerwy części oświatowej.
Gmina Skierniewice na podstawie złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% uzyskała dodatkowe środki na rok 2020. Wniosek dotyczył Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej. Kwota w wysokości 75 000,00 zł przeznaczona
została na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

37
38

Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
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2.3.4.

Opieka zdrowotna

Obsługę Gminy w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia
„Judyta Żelazna” w Żelaznej 3A, działająca jako filia NEUCA MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Zapewnia on również kompleksową obsługę mieszkańców gminy Skierniewice w zakresie ochrony
zdrowia. Leczenie szpitalne mieszkańców odbywa się natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Skierniewicach przy ulicy Rybickiego 1.
Liczba osób przypadających w 2019 roku na 1 przychodnię kształtuje się na poziomie 7609 i jest
wyższa, niż dane dla powiatu skierniewickiego (3181), co uznać można za tendencje negatywną.
Jednocześnie porady podstawowej opieki zdrowotnej udzielone na jednego mieszkańca w gminie
Skierniewice ukształtowały się na poziomie 0,7. Na poziomie powiatowym 2,6 porad przypadło
na jednego mieszkańca39.

2.3.5.

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania
oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. Usługi
społeczne w gminie Skierniewice przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości
płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu
społecznym.
Na terenie gminy Skierniewice pomoc społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który
jest jednostką organizacyjną gminy Skierniewice. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
zadania pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.). Poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe, rzeczowe,
usługowe pomoc społeczna umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Podstawowe zadania pomocy społecznej to przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą
świadczeń, praca socjalna, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy. Pomocy udziela
się osobom i rodzinom m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa.
W 2019 roku w gminie Skierniewice 222 gospodarstwa domowe korzystały ze środowiskowej
pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z tego rodzaju wsparcia wyniosła 471 osób,
stanowiących 6,2% ludności gminy ogółem.

39https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/skierniewicki/gmina_skiernie

wice.pdf
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Tabela 20 Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie
Skierniewice w latach 2011 – 2019
Gospodarstwa domowe korzystające ze
środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium
dochodowego
ogółem
poniżej kryterium dochodowego
powyżej kryterium dochodowego

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
231
146
85

235
179
56

267
214
53

265
199
66

249
185
64

239
175
64

222
125
97

202
133
69

222
132
90

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Tabela 21 Ilość osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Skierniewice w
latach 2011 – 2019
Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy
społecznej wg kryterium dochodowego
ogółem
poniżej kryterium dochodowego
powyżej kryterium dochodowego

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
650
380
270

626
463
163

662
514
148

621
463
158

554
399
156

517
354
163

493
272
221

454
278
176

471
268
203

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Na przestrzeni badanych lat w gminie Skierniewice zauważalny jest stały spadek liczby
gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. W 2019 roku wskaźnik
ten kształtował się na poziomie 222 gospodarstw i był niższy w stosunku do roku 2011 o 9 gospodarstw.
Nastąpił więc niewielki spadek wartości wskaźnika o 3,9%. Maleje również liczba osób korzystających
ze wsparcia w stosunku do roku 2011, wskaźnik ten zmniejszył się o 179 osób – czyli około 27,5%.
W 2019 roku zauważalny jest jednak nieznaczny wzrost obu wskaźników w porównaniu do roku 2018.
Wykres 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminie Skierniewice w latach 2011 – 2019
700
600
500
400
300
200
100
0
gospodarstwa
osoby

2011
231
650

2012
235
626

2013
267
662

2014
265
621

2015
249
554

2016
239
517

2017
222
493

2018
202
454

2019
222
471

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W gminach poddanych analizie, gminą w której wskaźnik - udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w % - był najwyższy
jest gmina Bolimów (6,9%). Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w gminie Nieborów (1,9%).
W porównaniu z pozostałymi jednostkami, w gminie Skierniewice wskaźnik na poziomie (6,2%) jest
wysoki - jest to druga najwyższa wartość zaraz po gminie Bolimów.
Tabela 22 Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki

gospodarstwa domowe
udział osób w gospodarstwach
osoby korzystające
korzystające
domowych korzystających
ze środowiskowej
ze środowiskowej
ze środowiskowej pomocy
pomocy społecznej
pomocy społecznej
społecznej w ludności ogółem w %
99
217
3,2
87
179
1,9
184
407
4,6
682
1 616
4,2
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Jednostka terytorialna
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina
wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo łódzkie

gospodarstwa domowe
udział osób w gospodarstwach
osoby korzystające
korzystające
domowych korzystających
ze środowiskowej
ze środowiskowej
ze środowiskowej pomocy
pomocy społecznej
pomocy społecznej
społecznej w ludności ogółem w %
88
276
6,9
97
286
5
24
90
3,4
59
125
4,3
36
83
2,5
70
142
2,4
51
79
2,3
222

471

6,2

35
863
200
56 867

64
1 623
413
111 199

2,4
3,4
4,8
4,5

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W ramach wydatków z budżetu gminy poniżej przedstawiono te, na które przeznaczany jest
największy budżet. Dominuje tutaj oświata i wychowanie (ok.32,55%), następnie gospodarka
komunalna i ochrona środowiska ok. (17,90%), kolejno administracja publiczna (ok. 8,17%), pomoc
społeczna (ok. 3,79%) oraz transport i łączność (ok. 1,98%).
Tabela 23 Wydatki z budżetu gminy Skierniewice w roku 2020 (w zł)
wydatki z budżetu gminy ogółem
48 046 824,02
administracja publiczna
3 923 035,10
oświata i wychowanie
15 641 267,69
pomoc społeczna
1 819 805,05
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 598 219,54
transport i łączność
950 619,22

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się wydatków ponoszonych na pomoc społeczną,
począwszy od 2013 roku. Kwota ta generalnie ulega zmniejszeniu, poza rokiem 2016, w którym to udział
wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem wyniósł aż 29,71%. W 2020 roku na pomoc
społeczną przeznaczono 3,79% wydatków z budżetu gminy. Dane te świadczą o polepszającej się
sytuacji na gruncie społecznym.
Tabela 24 Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem w gminie Skierniewice w latach
2013 – 2020
rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

wydatki z budżetu Gminy
ogółem
17 692 855,86
20 180 217,93
22 462 110,98
27 076 957,66
27 767 648,73
33 061 933,14
40 438 272,18
48 046 824,02

wydatki na pomoc
społeczną
3 420 663,95
3 429 998,06
3 451 032,60
8 044 320,02
1 700 180,31
1 801 363,92
1 797 331,82
1 819 805,05

udział wydatków na pomoc społeczną w
wydatkach ogółem
19,33%
17,00%
15,36%
29,71%
6,12%
5,45%
4,44%
3,79%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Poniżej zaprezentowano dane służące do wykonania analizy porównawczej za rok 2020. W tym celu
zaprezentowano jak wyżej: wydatki ogółem, wydatki na pomoc społeczną oraz udział wydatków
na pomoc społeczną w wydatkach ogółem [%]. Ostatni wskaźnik pokazuje zróżnicowanie
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w realizowanych wydatków wśród JST. Kolorem żółtym oznaczono wartość najniższą (1,53% gmina
Nieborów) zaś niebieskim najwyższą (5,19% województwo łódzkie, wśród analizowanych gmin
najwyższą wartość odnotowano w gminie Rawa Mazowiecka 4,86%) – co oznacza, iż wydatki na opiekę
społeczną są znacznym obciążeniem dla budżetu gminy, a mieszkańcy borykają się z problemami życia
społecznego. Wartość wskaźnika w gminie Skierniewice jest niższa od wskaźnika dla województwa, ale
wyższa od wskaźnika dla powiatu skierniewickiego. W pozostałych analizowanych jednostkach JST,
oprócz miasta Skierniewice, wartości te są niższe, co oznacza iż gmina musi podjąć działania
ukierunkowane na wzrost zamożności mieszkańców.
Tabela 25 Wydatki ogółem oraz na pomoc społeczną, udział wydatków na pomoc społeczną
w wydatkach ogółem – analiza porównawcza w 2020 roku
Jednostka terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo łódzkie

Wydatki ogółem

wydatki na pomoc społeczną

35 356 891,72
43 814 744,03
45 602 360,28
237 947 391,05
23 053 999,54
31 449 622,75
17 529 855,45
17 737 886,41
21 127 415,40
47 738 064,37
18 166 727,17
48 046 824,02
13 096 995,94
332 016 540,09
46 885 704,12
15 240 149 674,54

915 095,24
671 590,01
2 218 420,02
6 057 154,11
637 261,06
634 939,29
366 225,98
505 533,25
503 102,30
922 474,64
339 403,99
1 819 805,05
328 408,55
14 544 116,20
1 625 101,51
784 126 393,58

udział wydatków na
pomoc społeczną w
wydatkach ogółem
2,59
1,53
4,86
2,55
2,76
2,02
2,09
2,85
2,38
1,93
1,87
3,79
2,51
4,38
3,47
5,15

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Grupami

wymagającymi

największego

wsparcia

w

gminie

są

osoby

bezrobotne

i niepełnosprawne. Chociaż liczba osób bezrobotnych w gminie w badanym okresie przejawia tendencję
malejącą, to analizując jednak dane dla powiatu skierniewickiego należy wyciągnąć wnioski, iż problem
ten występuje również w gminie Skierniewice. W powiecie największy odsetek osób bezrobotnych
w ogóle zarejestrowanych - według danych z 2020 roku - stanowią osoby w przedziale wiekowym: 45 lat
i więcej – 31,5%, a znaczącym problemem powiatu jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 46,2%.
Odnosząc ten wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 1,9%. Niepokojący jest
wskaźnik - bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok
w bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem, który wynosi 58,6%. Należy więc zaktywizować osoby
bezrobotne zwłaszcza powyżej 45 roku życia, długotrwale bezrobotne, organizować szkolenia oraz
kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikujące. Osoby długotrwale bezrobotne należy
dodatkowo wspierać poprzez rozmowę np. z psychologiem, czy doradcą zawodowym. Jest to grupa,
której szczególnie trudno odnaleźć się na rynku pracy – właśnie ze względu na bardzo długą przerwę
w jej wykonywaniu. Do osób długotrwale bezrobotnych zaliczają się również te, które po prostu nie chcą
pracować, przywykły do sytuacji, nie chcą zmian, nie oczekują od życia niczego więcej.
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Kolejną grupą wymagającą wsparcia są osoby niepełnosprawne, którym chyba najtrudniej
odnaleźć się w rzeczywistości i którym najtrudniej znaleźć pracę. Pracodawcy wolą przyjąć osobę
pełnosprawną, z którą wg. nich łatwiej będzie im współpracować.
Według danych GUS dla powiatu skierniewickiego w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych
było w 2020 roku 40 osób niepełnosprawnych z czego 7 osób miało prawo do zasiłku. Do osób
niepełnosprawnych skierowanych było 10 ofert pracy. Niełatwo jest przedsiębiorcom przekonać się
do osób niepełnosprawnych, wiążą z tym utrudnienia w pracy, konieczność wprowadzania zmian.
Bardzo często jest to problem bardziej natury psychologicznej, niż technicznej. Obserwując statystyki
można zauważyć, że osoby niepełnosprawne dłużej poszukują pracy, co wynika m.in. z zapisów
powyżej. Jednak nie tylko kwestia aktywności na rynku pracy jest problemem, osobom
niepełnosprawnym bardzo trudno jest funkcjonować w świecie, który nie jest przystosowany
do ich potrzeb, w otoczeniu, które utrudnia im wykonywanie podstawowych, najprostszych wydawałoby
się czynności. Konieczne jest zatem wyrównywanie szans tych osób w życiu codziennym,
wprowadzanie rozwiązań technologicznych i technicznych, które ułatwią im chociażby przemieszczanie
się, czy też możliwość korzystania z dostępnych miejsc rekreacji i kultury. Należy pamiętać,
że niepełnosprawność nie jest problemem tylko i wyłącznie osób dotkniętych nią bezpośrednio. Bardzo
często jest to obciążenie dla całej rodziny, ponieważ wiąże się z ograniczeniem dochodów, a także
opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

2.3.6.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec miesiąca czerwca 2021 roku wyniosła:
−

powiat skierniewicki 3,8%,

−

województwo łódzkie 6,1%,

−

Polska 5,9%.
Bezrobocie to zjawisko społeczne, na rozmiar bezrobocia mają wpływ czynniki społeczne, gdyż

jest to zjawisko powstałe w społeczeństwie. Rozmiar zjawiska bezrobocia zależy od systemu
gospodarczego oraz aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Związane jest to zwykle
z poziomem prowadzonych nowych inwestycji oraz trwałym zatrudnianiem pracowników w nowo
powstałych podmiotach sektora publicznego oraz prywatnego.
Poniżej przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Skierniewice.
Analizę

rozpoczęto

od

przedstawienia

danych

statystycznych

dotyczących

liczby

zarejestrowanych osób bezrobotnych.
Tabela 26 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Skierniewice w latach 2011 – 2020
lata
ogółem
mężczyźni
kobiety

2011
308
137
171

2012
337
162
175

2013
381
187
194

2014
279
145
134

2015
248
136
112

2016
219
112
107

2017
197
93
104

2018
168
78
90

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)

2019
172
70
102

2020
186
76
110
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W gminie Skierniewice w 2020 roku odnotowano 186 osób bezrobotnych, w tym 76 mężczyzn oraz
110 kobiet. Kobiety stanowiły 59,14% ogółu bezrobotnych w gminie. W badanym okresie zauważalny
jest wyższy wskaźnik bezrobocia wśród kobiet niż mężczyzn. W 2020 roku bezrobotni z gminy
Skierniewice stanowili 28,62 ogółu bezrobotnych powiatu skierniewickiego.
Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Skierniewice z podziałem na płeć w latach
2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Rok 2013 stał się rokiem przełomowym, od tego momentu liczba bezrobotnych w gminie Skierniewice
zaczęła się zmniejszać. 2020 rok pokazuje spadek bezrobocia w gminie do 186 zarejestrowanych
bezrobotnych, czyli o 122 osoby mniej niż w roku 2011. Niepokojący jest wzrost liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych w 2020 r. w stosunku do roku 2018 o 18 osób. Zauważalny jest także wyższy
wskaźnik bezrobocia wśród kobiet niż mężczyzn, który od 2018 roku ponownie przyjmuje tendencję
wzrostową.
Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy to efekt pandemii koronawirusa Covid-19. Pandemia mocno
zmieniła rynek pracy nie tylko pod względem liczby ofert pracy, ale także pod względem najbardziej
poszukiwanych zawodów. Rok 2020 był początkiem pandemii, która dotknęła całą Polskę. W pierwszej
kolejności firmy likwidowały plany zwiększenia zatrudnienia, a nie faktyczne zatrudnienie.
W najtrudniejszym okresie pandemii próbowano na wszystkie możliwe sposoby utrzymać zatrudnienie
korzystając np. z urlopów, przerw eksploatacyjnych. Wsparcie dla firm ze strony państwa, było często
uzależnione od utrzymania zatrudnienia. Szacuje się, że większe zwolnienia pracowników mogą być
odłożone w czasie. Będzie to związane z terminem zobowiązań, na bazie których firmy dostały pomoc.
W 2013 roku odnotowano najwięcej bezrobotnych w gminie - 381 osób. Przekłada się
to na poziom wskaźnika - udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, który
w tymże roku również jest najwyższy i wynosi (8,3%). W 2020 roku udział ten jest prawie połowę
mniejszy i wynosi 4,1%. Podobnie sytuacja wyglądała w podziale na płeć.
Tabela 27 Udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Skierniewice
lata
ogółem
mężczyźni
kobiety

2011
6,9
5,6
8,4

2012
7,4
6,5
8,4

2013
8,3
7,5
9,3

2014
6,1
5,9
6,4

2015
5,4
5,5
5,4

2016
4,8
4,5
5,1

2017
4,3
3,7
5,0

2018
3,7
3,1
4,3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)

2019
3,7
2,8
4,9

2020
4,1
3,1
5,2
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Przedstawione poniżej dane ukazują udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w porównaniu z innymi gminami z mikrootoczenia gminy Skierniewice.
Tabela 28 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %)
w latach 2011 -2020 – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo łódzkie

2011
6,1
5,5
5,7
5,4
4,7
3,7
4,9
3,7
4,9
6,5
5,5
6,9
6,1
6,4
7,4
8,6

Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8,0
7,6
6,0
5,5
4,5
3,8
3,6
3,1
7,5
7,0
5,7
5,3
5,0
3,9
3,4
3,0
7,0
6,8
5,4
4,5
4,2
3,3
2,8
2,3
6,1
6,0
4,9
4,3
3,3
2,9
2,7
2,6
5,1
5,3
4,2
3,1
2,9
2,2
2,1
2,2
4,1
3,8
3,5
2,7
1,8
2,0
2,0
1,9
6,8
5,0
3,0
2,8
2,2
1,7
2,0
1,9
5,3
5,3
5,1
5,1
3,7
3,1
2,8
2,7
5,9
5,3
4,2
4,2
2,6
2,2
2,4
2,1
6,7
6,3
5,7
5,8
3,8
3,5
3,2
2,9
6,1
6,1
5,6
4,6
3,5
2,8
2,4
2,2
7,4
8,3
6,1
5,4
4,8
4,3
3,7
3,7
7,0
6,5
4,9
3,8
2,9
2,1
2,0
2,2
7,6
7,3
6,0
5,6
4,7
3,8
3,5
3,4
8,7
9,5
8,5
8,4
8,4
6,7
6,4
6,1
9,5
9,7
8,1
7,2
6,0
4,9
4,5
4,1

2020
3,5
3,4
2,8
2,9
2,6
2,2
2,7
2,8
2,6
3,0
2,4
4,1
2,2
4,1
6,7
4,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W zestawieniu gminy Skierniewice z pobliskimi jej gminami widzimy, że wartości obrazujące
udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym dla gminy są
wartościami jednymi z wyższych względem pozostałych JST. W tabeli powyżej kolorem niebieskim
zaznaczono wartości najwyższe, a kolorem pomarańczowym wartości najniższe w poszczególnych
latach. W gminie Skierniewice wskaźnik ten przyjmuje najwyższe wartości w roku 2013 (8,3%).
Najwyższe wartości badanego wskaźnika w latach 2011- 2013 odnotowano w województwie
łódzkim. Od roku 2014 niezmiennie najwyższą wartość odnotowano w gminie Puszcza Mariańska.
Natomiast najniższe wartości analizowanego wskaźnika wśród badanych JST na przestrzeni badanych
lat odnotowano w gminach: Głuchów, Godzianów. Do gmin z najlepszymi wskaźnikami dołączały
sporadycznie, gmina Kowiesy w 2011 roku oraz gmina Słupia w roku 2018 i 2020. Najniższy wskaźnik
w 2020 roku odnotowano w gminach Głuchów i Słupia, gdzie – udział bezrobotnych w ludności w wieku
produkcyjnym w 2020 roku wynosi 2,2%.
Poziom bezrobocia w gminie wiejskiej Skierniewice w roku 2020 jest wyższy od średniej
dla powiatu skierniewickiego oraz znacznie odbiega od sytuacji w pobliskich gminach.
Generalnie, we wszystkich gminach kształtowanie się wartości wskaźnika w latach podanych
analizie przebiegało podobnie: do 2019 roku z niewielkimi wahaniami ulegał zmniejszeniu,
a w 2020 roku we wszystkich gminach zauważalny jest wzrost wskaźnika. Tendencja ta może się
pogłębiać ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany epidemią wirusa COVID-19.
Wśród bezrobotnych w powiecie skierniewickim przeważają bezrobotni z wykształceniem
policealnym, średnim zawodowym (26,8 – 25,8) oraz gimnazjalnym i poniżej (26,4% - 24,6%). Najmniej
bezrobotnych w powiecie odnotowuje się z wykształceniem wyższym (9,8% - 13,2%) oraz średnim
ogólnokształcącym (11,7% - 12,6%). Podobne tendencje obserwujemy w całym kraju.
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Tabela 29 Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia (%) w powiecie
skierniewickim w latach 2011 – 2020
Poziom wykształcenia
Wyższe
policealne, średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe/branżowe
gimnazjalne i poniżej

2011
9,8
26,8
11,7
25,4
26,4

2012
11,3
27,0
11,1
24,6
26,0

2013
11,8
24,5
9,9
27,0
26,8

2014
11,1
26,6
10,3
24,6
27,4

lata
2015 2016
11,5 13,9
22,3 21,2
11,7 10,1
28,2 25,7
26,3 29,2

2017
13,0
21,8
11,5
25,7
28,0

2018
12,6
22,8
12,3
24,4
27,9

2019
12,9
26,5
11,5
22,9
26,1

2020
13,2
25,8
12,6
23,7
24,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Znacznym problemem powiatu skierniewickiego

jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu

zarejestrowanych bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 46,2%
(2020 rok). Odnosząc ten wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 1,9%.
Niepokojący jest wskaźnik bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż
1 rok w bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem, który wynosi 58,6% (2020 rok) oraz wzrost ilości osób
długotrwale bezrobotnych ogółem w roku 2020, w porównaniu do roku 2019.
Tabela 30 Bezrobocie rejestrowane w powiecie skierniewickim w latach 2011 – 2020
Bezrobotni zarejestrowani pozostający
bez pracy dłużej niż 1 rok
2011 2012 2013
Ogółem (osoba)
364 360 430
ogółem w % bezrobotnych ogółem
29,1 25,4 30,8
w % ludności aktywnej zawodowo
2,4
2,3
2,8
bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający
bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w
50,8 46,7 50,3
bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem
(%)
Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu
1252 1420 1397
ogółem (osoba)

lata
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
358 334 312 294 268 252 300
31,6 33,1 40,8 44,5 43,9 42,8 46,2
2,3
2,2
2,0
1,9
1,7
1,6
1,9
45,2

59,6

56,1

65,1

56,5

57,7

58,6

1133 1009

764

661

610

589

650

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Należy zwrócić uwagę na bezrobocie wśród kobiet, ponieważ jest to grupa bardziej podatna
na bezrobocie długotrwałe. Swoją specyfikę bezrobocie kobiet zawdzięcza silnemu oddziaływaniu
przesłanek natury społeczno-kulturowej, związanych z istnieniem zestawów ról społecznych tradycyjnie
przypisywanych poszczególnym płciom. Wspomniane zestawy ról determinują sfery aktywności,
w jakich określone osoby mogą się realizować bez narażania się na przejawy społecznej dezaprobaty.
Patrząc z perspektywy historycznej możemy zauważyć, że ta tendencja w kierunku podziału pracy
względem płci okazuje się niezmiernie trwała i pomimo proegalitarnych działań współczesnych
społeczeństw we wszystkich niemal wymiarach społecznej aktywności - nadal ma wpływ na dystrybucję
zatrudnienia.
Pracujący
Rynek pracy tworzony jest przez następujące elementy:
−

zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie,

−

podział pracowników wg pracujących, w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej,

−

wielkość i strukturę bezrobocia.

Rynek pracy pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy
stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem
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tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymywane ze sprzedaży pracy stanowią źródło
utrzymania dla ogromnej większości ludzi.
Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek pracy jest poziom zatrudnienia.
Poniżej przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Skierniewice.
Tabela 31 Pracujący z terenu gminy Skierniewice w latach 2011 – 2020
ogółem
mężczyźni
kobiety

2011
1 432
948
484

2012
1 396
890
506

2013
1 117
700
417

2014
989
547
442

2015
1 004
580
424

2016
1 113
651
462

2017
1 313
798
515

2018
1 315
760
555

2019
1 459
818
641

2020
1 499
890
609

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne);
W 2020 roku liczba osób pracujących z obszaru gminy Skierniewice wyniosła 1 499 osób, w tym
890 mężczyzn i 609 kobiet. Na przestrzeni badanych lat liczba pracujących zwiększyła się o 67 osób.
Wśród osób aktywnych zawodowo dominują zdecydowanie mężczyźni. W 2020 roku mężczyźni
stanowili 59,37% ogółu zatrudnionych osób.
Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w badanych okresach kształtował się na poziomie
od 135 osób w roku 2014 do 197 osób w roku 2011. W 2019 roku współczynnik osiągnął wartość
192 i była to druga najwyższa wartość wskaźnika na przestrzeni badanych lat.
Wykres 11 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Skierniewice
197

191
153

ogółem
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197
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191

2013
153
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2014
135
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192

175

174
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175
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174

149

2016
149
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192

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Przedstawione dane dla gminy i jej mieszkańców, świadczą o coraz lepszym wykorzystaniu zasobów
pracy w gminie. Potwierdzeniem tego trendu jest rosnąca od 2014 liczba zatrudnionych osób. Tendencja
ta może jednak ulec zmianie ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wirusa
COVID-19.
Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Skierniewice w roku 2019 osiągnął poziom
192, w tym samym okresie dla powiatu skierniewickiego kształtował się na poziomie 123, co oznacza
że był wyższy o 69 osób.
Według informacji podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik ten opracowywany jest bez
uwzględniania osób pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony
narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
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Tabela 32 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2011 – 2019 – analiza
porównawcza
Jednostka terytorialna
Łyszkowice
Nieborów
Rawa Mazowiecka
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice gmina wiejska
Słupia
Skierniewice (miasto)
Puszcza Mariańska
województwo łódzkie

2011
149
68
95
103
93
73
81
39
79
76
150
197
55
247
53
222

2012
128
66
86
102
92
71
81
40
88
75
140
191
57
240
59
220

2013
111
63
87
101
93
77
85
59
93
78
168
153
69
239
64
223

2014
143
81
98
101
92
82
90
80
100
81
156
135
71
238
58
228

2015
147
78
111
103
93
81
97
82
98
78
185
136
65
242
70
230

2016
163
81
104
107
88
82
82
85
123
84
184
149
62
236
71
237

2017
172
87
109
121
94
89
110
113
129
92
189
175
74
237
61
244

2018
162
96
111
129
90
86
124
136
124
118
203
174
81
239
56
250

2019
159
88
114
123
83
79
104
134
83
102
199
192
94
234
51
253

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne),
W tabeli powyżej oznaczono kolorem niebieskim wartości najwyższe wśród analizowanych gmin,
a kolorem żółtym wartości najniższe.
Z dostępnych danych wynika, iż najwięcej osób pracujących przypada na rok 2018 – są to 203 osoby
pracujące na 1000 ludności w gminie Nowy Kawęczyn. W gminie Skierniewice było to 197 osób na 1000
ludności w 2011 roku. Natomiast w powiecie skierniewickim ogółem najwięcej osób zatrudniono w roku
2018 - 129 osób na 1000 ludności.
Najniższy wskaźnik wśród badanych JST przypada na rok 2011 w gminie Kowiesy - 39 pracujących
na 1000 mieszkańców. W gminie Skierniewice było to 135 osób na 1000 ludności w roku 2014.
W powiecie skierniewickim najmniej zatrudnionych na 1000 osób występuje w latach 2013 i 2014 z taką
samą liczbą 101 pracujących.
Wykres 12 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców - analiza porównawcza, rok 2019
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Z danych wynika, że wartości obrazujące współczynnik pracujących na 1000 ludności są dla gminy
Skierniewice wartościami jednymi z wyższych. Wyższy wskaźnik jest w województwie łódzkim (253),
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mieście Skierniewice (234), a także gminie wiejskiej Nowy Kawęczyn (199). Należy jednak zauważyć,
iż miasto Skierniewice charakteryzują się skoncentrowaniem większej liczby podmiotów gospodarczych
oraz różnego typu instytucji.
Wnioski z analizy społecznej
Gmina Skierniewice to gmina wiejska, o charakterze typowo rolniczym. Przeprowadzone
analizy wykazały, że w gminie są dobre warunki do zamieszkania. Warunki mieszkaniowe w gminie
Skierniewice systematycznie się poprawiają, średnia wielkość mieszkania w 2019 roku wynosiła
93,7 m2, a średnia powierzchnia przypadająca na 1 osobę to prawie 31,5 m2. Na przestrzeni ostatnich
10 lat poprawił się dostęp do infrastruktury technicznej, prawie 78,3% mieszkańców posiada dostęp
do sieci wodociągowej. Gmina charakteryzuje się średnim bezrobociem rejestrowym, wynoszącym
w 2020 roku 5,7%, stopa bezrobocia w powiecie skierniewickim na koniec czerwca 2021 roku wynosi
3,8%, a w województwie łódzkim 6,1%, w Polsce 5,9%. Należy zauważyć, że na terenie gminy
występuje bezrobocie tzw. „ukryte”, związane z niezarejestrowaniem części bezrobotnych mieszkający
na wsiach jako bezrobotnych.
Gmina Skierniewice 26 czerwca 2019 roku uchwałą numer IX/67/2019 Rady Gminy
Skierniewice, przyjęła „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 –
2029”, w której to zapisano, iż zakłada się, że realizacja Strategii przyniesie:
−

stałą i pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych
potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem;

−

wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych podmiotów, niż
jednostki pomocy społecznej, oraz poprawę przepływu i wymiany informacji między tymi
podmiotami;

−

poprawę dostępu do informacji i stałą aktualizację wiedzy o oferowanych usługach społecznych,
w tym o charakterze specjalistycznym dla rozmaitych grup adresatów w formie dla nich
przyjaznej z wykorzystaniem elektronicznego dostępu do informacji;

−

zwiększenie udziału obywateli, wspólnot mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu
lokalnych rozwiązań poprawiających jakość życia;

− wzrost atrakcyjności gminy Skierniewice jako przyjaznego dla rodzin z dziećmi i seniorów
miejsca życia;

− opracowanie i wdrożenie programów rewitalizacji w tym społecznej szczególnie zaniedbanych
rejonów gminy z udziałem samych mieszkańców i podmiotów ich reprezentujących;
−

wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin na rzecz najbliższego otoczenia lokalnego;

−

wzrost liczby osób objętych instrumentami aktywizacji zawodowej w podmiotach ekonomii
społecznej;

−

poprawę dostępu do takich ofert dla osób ze szczególnymi ograniczeniami z racji wieku,
niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia i niskich kwalifikacji zawodowych.

Gmina

Skierniewice

posiada

również

przyjęty

przez

Radę

Gminy

Skierniewice,

uchwałą

Nr XXVIII/230/2021 z dnia 30 marca 2021 roku „Gminny program wspierania rodziny w gminie
Skierniewice na lata 2021-2023”.
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2.4. Sfera gospodarcza
2.4.1.

Gospodarka

W badanym okresie 10 lat liczba podmiotów gospodarczych w gminie Skierniewice zwiększyła
się o 189. W 2020 roku zarejestrowano w gminie 725 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych
do rejestru Regon. Stanowiły one 24,34% ogółu podmiotów w powiecie skierniewickim.
Tabela 33 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Skierniewice w latach
2011 – 2020
rok

liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

536
551
568
583
592
601
598
656
687
725

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W badanym okresie czasu liczba podmiotów gospodarczych w gminie zwiększała się z roku na rok,
za wyjątkiem roku 2017, w którym odnotowano o 3 podmioty miej, niż w roku 2016. Z kolei w roku 2018
nastąpiło znaczne zwiększenie liczby podmiotów – o 58 jednostek w stosunku do roku 2017.
Wykres 13 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Skierniewice
w latach 2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W latach 2015 – 2020 zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON
wg Sekcji PKD 2007, w poszczególnych sekcjach, kształtowały się łagodnie, nie odnotowano
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spektakularnych wzrostów oraz spadków, za wyjątkiem branży budowlanej oraz działalności
profesjonalnej, naukowej i technicznej. Największy wzrost liczby podmiotów wystąpił w sekcjach:
−

sekcja F- Budownictwo: +46 podmiotów;

−

sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: +33 podmioty.

Natomiast zmniejszenie liczby podmiotów, w tym największy spadek przez 6 lat zanotowała sekcja
G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – ubyły
22 podmioty.
Tabela 34 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Skierniewice wpisane do rejestru Regon
wg sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31.XII)
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do
rejestru Regon wg sekcji PKD 2007
(stan w dniu 31.XII)
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
1.
rybactwo
2.
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
Sekcja P – Edukacja

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wartości w latach
2015
16
5

17.

18

2017

15
4

2018

18
5

2019

20
5

20
5

2020
20
3

53

53

50

51

56

60

4

5

5

5

5

4

103

109

113

129

134

149

173

165

160

162

155

151

45

48

48

49

54

57

20

21

16

20

18

17

9

11

14

15

19

23

16

18

18

19

20

22

9

8

9

8

9

10

35

41

40

51

57

68

17

17

17

22

24

26

8

8

8

8

8

8

23

21

20

23

28

25

13

15

15

20

24

26

10

11

9

11

13

14

33

31

33

38

38

41

592

601

598

656

687

725

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R – Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T – Pozostała działalność usługowa
oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

16.

2016

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Najliczniejszy

udział

w

całkowitym

zestawieniu

podmiotów

gospodarczych

mają

podmioty

zaklasyfikowane do Sekcji:
−

G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 151 podmiotów
(20,83% ogółu),

−

F: Budownictwo – 149 podmiotów (20,55% ogółu).
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Tak jak w całym kraju, w strukturze podmiotów dominuje sektor prywatny – w 2020 roku odnotowano
712 podmiotów gospodarczych, w tym 592 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Udział
sektora prywatnego wynosi zatem 98,2%.
Tabela 35 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Skierniewice w latach 2019 - 2020 wg rejestru
REGON
Podmioty wg sektorów własnościowych
1. podmioty gospodarki narodowej ogółem
2. sektor publiczny – ogółem
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
Spółki handlowe
3. sektor prywatny – ogółem
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
fundacje
spółdzielnie
stowarzyszenia i organizacje społeczne

2019
687
11

2020
725
11
9
1

9
1

674
554
30
4
1
1
31

712
592
31
3
1
1
31

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Większość przedsiębiorstw działających na terenie gminy Skierniewice zajmuje się sprzedażą
detaliczną i hurtową, naprawą pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Branża budowlana
to druga po handlu dominująca branża na obszarze gminy. Znaczącą pozycję zajmuje również
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przetwórstwo przemysłowe oraz transport
i gospodarka magazynowa.
Spośród wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy,
najwięcej zatrudniało od 1 do 9 osób. Na koniec 2020 roku było 698 takich jednostek. Drugą pod
względem liczebności grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Na koniec 2020 roku
było 26 takich podmiotów. Kolejną grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników.
Na koniec 2020 roku na terenie gminy funkcjonował 1 taki podmiot.
Należy liczyć się ze spadkiem liczby firm w roku 2021 ze względu na kryzys gospodarczy
spowodowany pandemią wirusa COVID-19.
Tabela 36 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon – analiza porównawcza
w latach 2011 - 2020
Jednostka terytorialna
ŁÓDZKIE
powiat łowicki
Łyszkowice
Nieborów
powiat rawski
Rawa Mazowiecka
powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia

2011
228
537
324
531
595
2 239
238
321
162
183
191
275
170
536
163

2012
234
079
331
529
617
2 307
251
328
161
185
196
289
178
551
168

2013
237
915
346
555
617
2 376
262
338
158
187
201
307
182
568
173

2014
239
578
353
565
611
2 385
261
342
169
186
195
303
175
583
171

2015
241
462
357
581
611
2 419
256
342
175
181
199
317
180
592
177

2016
243
280
366
605
607
2 468
261
346
179
178
208
328
186
601
181

2017
245
855
376
614
631
2 514
258
346
181
197
208
343
206
598
177

2018
247
502
381
637
650
2 693
276
360
192
209
225
366
220
656
189

2019
254
322
403
650
684
2 851
293
379
200
217
249
387
241
687
198

2020
261
498
424
670
723
2 978
303
390
216
231
255
402
249
725
207
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Jednostka terytorialna
Skierniewice – miasto
MAZOWIECKIE – powiat
żyrardowski
Puszcza Mariańska

2011
4 968
-

2012
5 091
-

2013
5 103
-

2014
5 038
-

2015
4 995
-

2016
4 946
-

2017
4 972
-

2018
4 895
-

2019
4 951
-

2020
5 169
-

646

665

704

715

732

715

716

736

769

809

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W tabeli powyżej zaprezentowano analizę porównawczą liczby podmiotów gospodarczych wpisanych
do rejestru REGON. W badanym przedziale czasowym odnotowujemy wzrost ilości podmiotów
gospodarczych we wszystkich JST. Największy przyrost wystąpił w

mieście Skierniewice

(201 podmiotów). Obszary zaliczane do gmin miejsko-wiejskich charakteryzują się wyższym poziomem
przedsiębiorczości, korzystniejszym otoczeniem biznesowym, zatem liczba podmiotów gospodarczych
jest wyższa od liczby podmiotów z terenów wiejskich (gmin wiejskich). Wśród gmin wiejskich największy
wzrost liczby podmiotów gospodarczych odnotowuje gmina Skierniewice (189), kolejno gminy:
Puszcza Mariańska (163), Nieborów (139), Rawa Mazowiecka (128), Maków (127), Łyszkowice (100),
Nowy Kawęczyn (79), Głuchów (69), Bolimów (65), Lipce Reymontowskie (64), Godzianów (54),
Kowiesy (48). Najmniejszym przyrostem charakteryzuje się gmina Słupia (44) podmiotów gospodarki
narodowej.
Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest
poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
na 10 tys. mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności
gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na rynku.
Jako grupę porównawczą wybrano wszystkie gminy powiatu skierniewickiego oraz gminy sąsiadujące
z gminą Skierniewice.
Tabela 37 Poziom aktywizacji gospodarczej w gminach wiejskich w latach 2011 – 2020 – analiza
porównawcza
ŁÓDZKIE
powiat łowicki
Łyszkowice
Nieborów
powiat rawski
Rawa Mazowiecka
powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Skierniewice - miasto
MAZOWIECKIE - powiat żyrardowski
Puszcza Mariańska

2011
902
476
567
685
586
582
542
615
613
574
460
510
738
605
1 021
768

2012
927
487
563
716
602
610
554
613
618
593
481
533
756
618
1 045
785

2013
947
511
591
712
620
648
572
605
621
611
507
543
778
638
1 049
833

2014
957
523
600
705
624
646
582
646
624
594
504
520
796
635
1 035
843

2015
968
531
615
703
634
633
585
674
616
604
529
533
801
655
1 032
857

2016
979
546
644
697
646
642
594
686
614
631
548
552
803
681
1 023
831

2017
993
562
654
721
658
636
595
688
677
631
573
609
797
668
1 029
830

2018
1 004
569
678
743
705
685
625
723
717
683
615
650
866
719
1 016
853

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)

2019
1 036
602
697
778
747
729
662
756
746
754
647
715
903
758
1 030
888

2020
1 073
639
716
822
780
753
684
811
802
778
669
738
950
793
1 085
933

87

Strategia rozwoju gminy Skierniewice do roku 2030

Od 2011 roku poziom aktywizacji gospodarczej w gminie Skierniewice wzrósł o 212 punktów. Wskaźnik
aktywizacji gospodarczej nie wzrastał jednak regularnie w badanych latach. W analizowanym okresie,
we wszystkich gminach obserwowany jest wzrost wartości wskaźnika. Wśród wskazanych jednostek,
miasto Skierniewice ma najwyższe wskaźniki aktywizacji gospodarczej, jest to związane z lepszym
otoczeniem biznesowym. Najwyższą wartość wskaźnika w 2020 roku oznaczono kolorem niebieskim,
zaś najniższą kolorem żółtym. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik w 2020 roku odnotowuje miasto
Skierniewice 1 085 punktów. Wśród analizowanych gmin wiejskich najlepszym wskaźnikiem
charakteryzuje się gmina Skierniewice: 950 punktów, natomiast najniższy przypada w gminie wiejskiej
Łyszkowice: 639 punktów.
Poniżej przedstawiono wykres z przebiegiem poziomu aktywizacji gospodarczej gminy Skierniewice
na przestrzeni 10 badanych lat.
Wykres 14 Poziom aktywizacji gospodarczej w latach 2011 - 2020 w gminie Skierniewice
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Jednak poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaźników obrazujących
aktywność biznesową populacji. Ważnym wskaźnikiem dodatkowym jest tzw. indeks PEAI (Present
Economic Activity Index – wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej), obliczany jako procentowa
zmiana ilości firm na 10 tys. mieszkańców w ostatnich trzech latach. PEAI powyżej 9% oznacza
pomyślną koniunkturę, a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2010 jest okresem bardzo
dużego wzrostu gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często jest
większy niż 4%, a gminach wiejsko – miejskich często przekracza 9%.
Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej,
a indeksem PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez wiele
lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną dynamikę.
Tabela 38 Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach (2017/2020) – analiza porównawcza gmin
Jednostka terytorialna
ŁÓDZKIE
powiat łowicki
Łyszkowice
Nieborów
powiat rawski
Rawa Mazowiecka

Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach
Ilość nowych firm
Przyrost procentowy PEAI
77
14,71
62
9,87
101
13,45
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Jednostka terytorialna
powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Skierniewice - miasto
MAZOWIECKIE - powiat żyrardowski
Puszcza Mariańska

Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach
Ilość nowych firm
Przyrost procentowy PEAI
117
19,22
89
17,22
123
16,37
125
19,62
147
24,01
96
16,29
129
21,51
153
17,18
125
20,62
56
6,89
103
11,85

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Według powyższych obliczeń najwyższy wskaźnik PEAI, wśród analizowanych gmin przypada w gminie
wiejskiej Lipce Reymontowskie - aż 24,01% oznacza to, że na terenie gminy występuje gwałtowny
rozwój gospodarczy, ciągu trzech lat przybyło 147 nowych podmiotów gospodarczych. Wskaźnik PEAI
powyżej 15%, odnotowano również w gminach: Nowy Kawęczyn (21,51%), Słupia (20,62%), Kowiesy
(19,62%), Bolimów (19,22%), Głuchów (17,22%), Skierniewice (17,18%), Godzianów (16,37%)
i Maków (16,29%). Wskaźnik PEAI powyżej 9% (mniej niż 15%) oznaczający pomyślną koniunkturę
odnotowano w gminach: Łyszkowice (14,71%), Rawa Mazowiecka (13,45%), Puszcza Mariańska
(11,85%), Nieborów (9,87%). Wśród badanych JST najgorzej sytuacja wygląda w mieście Skierniewice,
bardzo niski przyrost nowych podmiotów gospodarczych (+56), wskaźnik PEAI najniższy w regionie
6,89%.
Należy w tym miejscu zauważyć, iż ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wirusa
COVID-19 w całym kraju, następuje zmniejszenie liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz obserwuje
się coraz więcej takich, które zawieszają bądź zamykają prowadzoną dotychczas działalność
gospodarczą. Sytuacja w analizowanych JST tego nie odzwierciedla. Na ten moment jednak bardzo
trudno jest przewidzieć, kiedy pandemia zakończy się oraz jak bardzo dotkliwe będą jej skutki
m.in. w sferze gospodarczej.
Rolnictwo40
Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo. Grunty użytkowane rolniczo stanowią ok. 64% ogólnej
powierzchni gminy (8375 ha), co stanowi mniej niż średnia dla gmin całego powiatu. Z kolei lasy i grunty
leśne zajmują prawie 30,5% powierzchni gminy i jest to jeden z najwyższych wskaźników lesistości
w powiecie skierniewickim.
Dominującą formą użytkowania gruntów rolnych są grunty orne. Ich udział jest najwyższy we wsi
Dębowa Góra, a najmniejszy w Halinowie. Dość istotną pozycją w skali gminy jak i powiatu są sady,
których udział kształtuje się na poziomie 6,5%. Dominują one we wsi Halinów, gdzie działa Instytut

40

https://skierniewice.bip.net.pl/?c=87
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Sadownictwa i Kwiaciarstwa ze Skierniewic. Znaczącą pozycję zajmują one także w Józefatowie,
Rowiskach i Balcerowie. Wśród użytków zielonych dwukrotnie więcej jest pastwisk niż łąk.
Dominującą formą własności dla terenu całej gminy jest własność prywatna. W jej rękach pozostaje
około 65% wszystkich gruntów. Znaczącą pozycję – 3122 ha (24% ogólnej powierzchni gminy) zajmują
grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego.
Gmina charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną, przejawiającą się w dużym rozdrobnieniu
gospodarstw rolnych i niskiej przeciętnej powierzchni gospodarstwa rolnego, która wynosiła 5,5 ha.
Najliczniej reprezentowane są gospodarstwa małe o powierzchni do 5 ha (68% wszystkich).
Gospodarstwa duże, powyżej 15 ha, stanowią zaledwie około 4% wszystkich.
Naturalne warunki przyrodnicze w gminie są średnio dogodne dla produkcji rolnej. Obszar gminy
charakteryzuje się średnią jakością gleb. Udział gleb dobrych obejmujących III, IV i w niewielkim
zakresie II klasę bonitacyjną wynosi około 60% ogółu gleb użytkowanych rolniczo. Około
50% indywidualnych gospodarstw ukierunkowanych jest na produkcję roślinną, 20% na zwierzęcą,
a w reszcie dominuje produkcja mieszana roślinno-zwierzęca. W strukturze zasiewów dominują zboża,
głównie żyto, pszenica, a zdecydowanie mniej jęczmień. Około 12% powierzchni zasiewów zajmują
także ziemniaki. Natomiast prawie w ogóle nie uprawia się buraków cukrowych i rzepaku.
Produkcja zwierzęca charakteryzuje się dość niską intensywnością chowu zwierząt, zarówno trzody
chlewnej i bydła. Najlepiej jest rozwinięty chów bydła w miejscowościach: Brzozów, Miedniewice,
Pamiętna i Strobów, gdzie wskaźniki obsady tych zwierząt przekraczają 45 szt. na 100 ha. Wyższą
od przeciętnej dla gminy obsadą trzody chlewnej charakteryzują się wsie: Brzozów, Józefatów, Julków,
Rzeczków. Z produkcją rolną są związane małe zakłady przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin
o charakterze lokalnym, z przeznaczeniem produktów na ten rynek.
Gmina Skierniewice posiada generalnie średnio korzystne warunki do produkcji rolnej, które
jednak są zróżnicowane w poszczególnych obrębach wsi. Najkorzystniejsze obszary do produkcji rolnej
występują w środkowej części gminy, tj. na gruntach położonych w obrębach geodezyjnych wsi:
Miedniewice, Samice, Mokra Lewa i Mokra Prawa oraz Sierakowice Lewe, co powoduje konflikty
z występującymi w tych miejscowościach tendencji urbanizacyjnymi, związanymi z ich dogodnym
położeniem wobec miasta Skierniewice i regionu.

PODSUMOWANIE
Zaprezentowane powyżej dane wskazują, że sfera gospodarcza w gminie Skierniewice rozwija
się stabilnie. Pomyślna koniunktura gospodarcza, wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz
zadawalające wartości wskaźników w analizie porównawczej z innymi gminami pozwalają
przypuszczać, że obrane kierunki rozwoju, a także dotychczasowe wykorzystanie tkwiącego na tym
obszarze potencjału przebiegają w dobrym kierunku, potencjał ten jednak wciąż nie jest w pełni
możliwości wykorzystany. Obecnie, planując dalsze kierunki rozwoju gminy, należy mieć na uwadze
skutki pandemii, które z pewnością będą odczuwalne dla mieszkańców, a tym samym dla całej gminy
Skierniewice w długim okresie czasu. Należy wykorzystać doświadczenia, które gmina nabyła od marca
2020 roku, wykorzystać potencjał tkwiący w informatyzacji, ale również podjąć działania wspierające
ochronę środowiska – także w sferze gospodarczej.
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Polityka finansowa
Polityka finansowa gminy Skierniewice realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie
uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków.
Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie
Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej, wskazujące wydatki majątkowe.
Tabela 39 Wyniki finansowe samorządu gminy Skierniewice w latach 2015 – 2019
gmina
Skierniewice
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik finansowy
Wynik finansowy/
dochody (%)

2015

2016

2017

21 553 414,03 27 150 192,66
22 462 110,98 27 076 957,66

2018

28 101 942,62 31 031 765,26
27 767 648,73 33 061 933,14

2019
40 198 343,79
40 438 272,18

-908 696,95

73 235

334 293,89

-2 030 167,88

-239 928,39

-4,22%

0,27%

1,19%

-6,54%

-0,60%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST, a wydatkami ogółem JST stanowi
odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Gmina Skierniewice w analizowanych latach, oprócz roku
2016 i 2017 zamknęła budżet deficytem. W 2015 roku wynik finansowy był ujemny, deficyt wynosił
(– 4,42%), w 2018 roku deficyt wynosił (– 6,54%), a w 2019 (– 0,60%). Na przestrzeni lat widoczny jest
wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków gminy.
Wykres 15 Struktura dochodów i wydatków gminy Skierniewice w latach 2015 – 2019
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Obserwowany stały wzrost dochodów w budżecie gminy ma swoje odzwierciedlenie również w wielkości
dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co jest zgodne z zachodzącą w województwie łódzkim
tendencją dochodową. Dochody gminy Skierniewice począwszy od 2015 roku corocznie wzrastają.
Obrazuje to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który powiększył się od 2758,85 zł /1 mieszkańca
w 2011 roku do 5 299,72 zł/1 mieszkańca w 2019 roku, co oznacza wzrost o 47,94%. Wraz ze wzrostem
dochodów wzrastają już również wydatki w gminie Skierniewice.
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Wykres 16 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Skierniewice w latach
2011 – 2019
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W porównaniu do roku 2011 dochody na jednego mieszkańca w roku 2019 są większe
o 2 540,87 zł, a wydatki zwiększyły się o 2 556,15 zł.
W tabeli poniżej przedstawiono analizę porównawczą dochodów i wydatków na jednego
mieszkańca w badanych JST dla okresu 2018 – 2020. Kolorem niebieskim oznaczono najwyższe
dochody i wydatki, a kolorem żółtym najniższe dochody i wydatki, w danym roku poddanym analizie.
Najwyższe dochody na jednego mieszkańca, w analizowanych latach były w 2018 roku w gminie Słupia,
a w latach 2019 - 2020 w mieście Skierniewice. Zauważalne są rozbieżności w kwotach dochodów
na jednego mieszkańca, sięgające do 35% w roku 2020. Niewątpliwie związane jest to z wyższym
poziomem aktywizacji gospodarczej, czy pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Najniższe dochody
w roku 2018 były w gminie Nieborów, a latach 2019 i 2020 – w gminie Łyszkowice. Poziom wydatków
jest powiązany z poziomem dochodów i wśród badanych JST w roku 2018 najwyższy był w gminie
Słupia, w 2019 w mieście Skierniewice, a w 2020 w gminie Maków. Najniższy poziom wydatków
na jednego mieszkańca w analizowanych latach przypadał na gminy Nieborów i Bolimów. Dochody
i wydatki w gminie Skierniewice kształtują się na średnim poziomie w porównaniu do JST poddanych
analizie.
Tabela 40 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2018 – 2020 – analiza
porównawcza
Jednostka terytorialna
ŁÓDZKIE
powiat łowicki
Łyszkowice
Nieborów
powiat rawski
Rawa Mazowiecka
powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów

Dochody na 1 mieszkańca
2018
2019
2020
5 055,51
5 671,37
6 184,58
4 192,09
4 641,31
4 965,56
3 851,67
4 793,61
5 079,91
4 339,59
5 052,58
5 656,81
4 640,72
5 271,25
6 286,43
4 467,73
4 988,83
5 923,57
4 465,40
5 400,27
5 931,08

Wydatki na 1 mieszkańca
2018
2019
2020
5 183,13
5 792,66
6 223,74
4 052,70
5 226,08
5 314,43
3 993,41
4 993,97
4 692,09
4 712,65
4 895,75
5 186,80
5 321,33
5 242,05
6 236,17
4 653,58
4 608,93
5 729,13
6 207,17
4 783,11
5 518,45
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Jednostka terytorialna
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Skierniewice - miasto
MAZOWIECKIE - powiat
żyrardowski
Puszcza Mariańska

Dochody na 1 mieszkańca
2018
2019
2020
4 899,68
5 194,05
6 808,07
5 055,81
5 008,47
6 032,15
5 017,48
5 216,85
6 860,13
4 840,41
5 916,81
7 126,03
4 048,59
4 863,99
5 506,39
4 126,02
5 299,72
6 468,66
5 880,33
4 831,95
5 194,19
5 587,37
6 336,25
7 647,37
4 032,62

4 812,11

5 297,80

Wydatki na 1 mieszkańca
2018
2019
2020
4 989,11
5 103,00
6 592,65
5 740,12
5 746,34
6 146,18
5 597,64
4 826,76
6 423,66
5 617,19
6 175,28
7 969,63
4 259,20
4 889,81
5 384,33
4 395,95
5 331,35
6 295,44
7 254,27
5 392,52
5 031,50
6 157,07
6 549,53
6 926,82
-

-

-

4 136,07

5 136,79

5 401,58

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Należy jednak zauważyć, iż w każdej analizowanej JST, w latach 2018 - 2020 zauważalna jest tendencja
do wzrostu dochodów jak i wydatków na jednego mieszkańca. Gmina Skierniewice najwyższy poziom
dochodów odnotowała w 2020 roku.
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Wykres 17 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 - analiza porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wykres 18 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 - analiza porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)

2020

Strategia rozwoju gminy Skierniewice do roku 2030

W porównaniu z badanymi JST, poziom dochodów na jednego mieszkańca w roku 2020 w gminie
Skierniewice kształtuje się na średnim poziomie - jest mniejszy o 1 178,71 zł od dochodu
przypadającego na jednego mieszkańca w mieście Skierniewice i większy o 1 603,35 zł od dochodu
w gminie Łyszkowice, w której to wskaźnik jest najniższy. Odnośnie wydatków wskaźnik ten jest niższy
o 1 674,19 zł od gminy Maków, w której wydatki były najwyższe, ale wyższy o 1 603,35 zł od kwoty
wydatków przypadających na jednego mieszkańca w gminie Nieborów.

5 297,80
5 401,58

7 647,37
6 926,82

5 194,19
5 031,50

6 468,66
6 295,44

5 506,39
5 384,33

6 860,13
6 423,66

6 032,15
6 146,18

wydatki

6 808,07
6 592,65

5 931,08
5 518,45

5 923,57
5 729,13

6 286,43
6 236,17

5 656,81
5 186,80

5 079,91
4 692,09

4 965,56
5 314,43

dochody

7 126,03
7 969,63

Wykres 19 Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 roku - analiza
porównawcza

6 184,58
6 223,74
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)

Struktura dochodów i wydatków
Gmina w celu realizacji zadań własnych gromadzi dochody. Zgodnie z ustawą o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego na dochody JST składają się trzy podstawowe elementy: dochody
własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami JST mogą być także:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Tabela 41 Struktura dochodów na 1 mieszkańca w gminie Skierniewice w zł w latach 2011 – 2019
dochody na 1
mieszkańca w zł
ogółem
dochody własne
dochody własne udziały w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa
podatek dochodowy od
osób fizycznych

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 758,85 2 534,23 2 481,35 2 658,41 2 924,08 3 643,34 3 760,46 4 126,02 5 299,72
1 167,14 1 354,77 1 347,86 1 431,53 1 649,89 1 708,95 1 700,24 2 101,67 2 488,55

418,74

489,96

506,98

492,04

584,25

604,71

666,78

807,61

890,13
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dochody na 1
mieszkańca w zł
dochody własne udziały w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa
podatek dochodowy od
osób prawnych
dochody własne dochody podatkowe
ustalone i pobierane na
podstawie odrębnych
ustaw

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12,90

8,42

9,41

18,97

19,10

15,42

16,60

20,90

25,85

466,36

573,72

596,05

629,77

619,89

776,95

695,00

722,29

746,42

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W dochodach gminy na przestrzeni badanych lat widoczne są coraz większe wpływy z podatków m.in.:
−

podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 52,95% w stosunku do roku 2011
– co niewątpliwie ma związek z wzrostem dochodów mieszkańców gminy;

−

podatki ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 37,52% w stosunku
do roku 2011;

Podatek dochodowy od osób prawnych na przestrzeni badanych lat ulega procesom gospodarczym
zachodzącym w kraju, czy na świecie i przyjmuje różne wartości – w 2012 roku odnotowany spadek
wpływów z podatku CIT per capita o 34,72% w porównaniu do roku 2011, zaś w 2019 roku udział
w podatku CIT wzrósł o 100,38% w stosunku do roku bazowego.
W budżecie gminy największy udział w latach 2017- 2019 mają dochody własne, które w roku 2019
wyniosły aż 46,96%, w 2018 – 50,93%, a w 2017 – 45,21%. Zauważalny jest także na przestrzeni lat,
wzrost dotacji, który w 2019 roku wyniósł 33,23%.
Wykres 20 Struktura dochodów w gminie Skierniewice w latach 2017 - 2019
20000000,00
18000000,00
16000000,00
14000000,00
12000000,00
10000000,00
8000000,00
6000000,00
4000000,00
2000000,00
0,00
dochody własne
dotacje ogółem (celowe +
dotacje paragrafy 200, 620)
subwencje ogólne

2017
12705881,53

2018
15806689,35

2019
18875621,94

8925408,09

9188125,91

13356087,85

6470653,00

6036950,00

7966634,00

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Na

finansowanie

różnego

rodzaju

projektów

inwestycyjnych

Jednostki

Samorządu

Terytorialnego mogą ubiegać się o pozyskiwanie środków z dotacji Unii Europejskiej. Obszarów,
w których gminy mogą pozyskać fundusze jest bardzo wiele, a do najważniejszych z nich należą:
infrastruktura, ochrona środowiska, informatyzacja, projekty społeczne, projekty kulturalne.
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Gmina Skierniewice realizuje/ zrealizowała następujące projekty, na które uzyskała dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2014 – 2020 (Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020):

−

„Odnawialne źródła energii w gminie Skierniewice”, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła
energii

Całkowita wartość projektu: 4 716 839,33 zł
Kwota dofinasowania ze środków UE wynosi 3 612 942,00 zł.

−

„Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych”, Działanie
4.3. Ochrona powietrza

Całkowita wartość projektu: 8 314 358,50 zł
Kwota dofinasowania ze środków UE wynosi 4 856 464,54
W ramach perspektywy 2007-2013, (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego)
- „E-kształcenie zmienia uczniów, uczniowie zmieniają Gminę Skierniewice”
Całkowita wartość projektu: 300 858,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 251 547,30 zł
W ramach perspektywy na lata 2007 – 2013 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), m.in.:

−

„Wzbudzić chęć działania – Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS
Skierniewice”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Całkowita wartość projektu: 1 195 253,13 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 015 965,16 zł.

−

„Mój pierwszy krok do samodzielności – Uruchomienie punktów przedszkolnych w gminie
Skierniewice”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Całkowita wartość projektu: 1 192 229,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 013 394,65 zł

−

„Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Skierniewice”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Całkowita wartość projektu: 610 816,70 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 519 194,20 zł

−

„Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty

Całkowita wartość projektu: 1 499 490,00zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 274 566,50 zł
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−

„www. talentownia.pl-Projekt Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Mokrej Prawej”, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty

Całkowita wartość projektu: 696 631,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 592 136,35 zł
Gmina Skierniewice uzyskała również dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na realizację niżej wymienionych
projektów.
Tytuł projektu

Środki z budżetu gminy

Wkład UE

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków jak również
organizacja imprezy kulturalnej „Festiwal pierogów tradycyjnych'”

9 366,27

11 941,10

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samicach oraz prelekcja nt.
tradycyjnej kuchni polskiej- pierwszym krokiem do integracji wokół kuchni
polskiej

6 744,93

5 154,84

11 675,62

4 599,35

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedniewicach - pierwszym krokiem
do integracji wokół kuchni polskiej
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach

412 876,58 177 415,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedniewicach - pierwszym krokiem
do integracji wokół kuchni polskiej

7 443,82

16 650,65

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samicach oraz prelekcja nt.
tradycyjnej kuchni polskiej- pierwszym krokiem do integracji wokół kuchni
polskiej

3 058,31

13 297,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków jak również
organizacja imprezy kulturalnej „Festiwal pierogów tradycyjnych”

2 000,77

8 699,00

2.4.2.

Turystyka

Z uwagi na walory krajobrazowe, zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz
występowanie zabytków, gmina Skierniewice jest miejscem bardzo interesującym dla turystyki
wypoczynkowej i poznawczej. Sprzyjają temu również dogodne połączenia komunikacyjne oraz bliskość
większych ośrodków miejskich.
Baza turystyczna w gminie jest dość dobrze rozwinięta. W miejscowości Budy Grabskie działa ośrodek
wypoczynkowy „Grabskie Sioło”, który w oparciu o walory Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz
rzeki Rawki umożliwia turystom udział w spływach kajakowych, wycieczkach rowerowych, ale również
korzystanie z nart biegowych. Ośrodek oferuje miejsca noclegowe o zróżnicowanym standardzie.
W Budach Grabskich prowadzony jest także Ośrodek Wypoczynkowy „Sosenka”. Turyści mogą również
korzystać z kwater agroturystycznych oferujących łącznie około 23 miejsca w Budach Grabskich
i Strobowie41.

41

Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022
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Dobre połączenia drogowe umożliwiają turystom dojazd do gminy, doskonałym pomysłem
na podziwianie walorów regionów są również wyprawy rowerowe i piesze, z myślą o których stworzono
specjalne szlaki. Przez Gminę przebiegają następujące szlaki rowerowe42:
•

„Ptaki okolicy Skierniewic” - Skierniewice - Lipce Reymontowskie - Rogów - Skierniewice

(48 km) – na szlaku można podziwiać m.in. neorenesansowy dwór z 2 połowy XIX wieku w Strobowie,
szlak wiedzie przez Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski” – skupisko drzew
pomnikowych w środkowej Polsce do „Polany Siwica”, śródleśnej polany ze zbiorowiskami łąkowymi i
torfowiskami, stanowiącymi ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt;
Mapa 3 Szlak rowerowy – „Ptaki okolic Skierniewic”

Źródło: https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne
•

Skierniewice - Rawka PKP - Nieborów (20 km) - podczas zwiedzania zobaczyć można:

śródleśne polany, leśne kapliczki, pojedyncze mogiły z czasów wojen, rezerwat „Polana Siwica”;

42

Raport o stanie Gminy Skierniewice za rok 2020
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Mapa 4 Szlak rowerowy- Skierniewice Rawka PKP - Nieborów

Źródło: https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne
•

Szlak łącznikowy (20 km), łączy szlak „Ptaki okolicy Skierniewic” oraz szlak „Śladami Reymonta"

– na szlaku można zobaczyć murowany dwór w Wólce Strobowskiej, wczesnośredniowieczne grodzisko
Rzeczków, posiadłość w Żelaznej;
• Żelazna - Słupia (36 km) – podróżując szlakiem prowadzącym przez m.in. przez Żelazną,
Głuchów, Białynin i Słupię można obejrzeć m.in. kościoły, kaplice oraz stację zabytkowej Rogowskiej
Kolei Wąskotorowej.
Mapa 5 Szlak rowerowy- Żelazna - Słupia

Źródło: https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne
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Szlaki piesze43:
•

Boguszyce - Łowicz (75 km) – biegnący przez: Boguszyce (XVI wieczny zespół sakralny

wpisany do ewidencji zabytków), Rawę Mazowiecką, Kurzeszyn (kościół, kapliczka, teren walk podczas
II Wojny Światowej), Nowy Dwór (rezerwat przyrody), Starą Rawę (zabytkowe grodzisko, mogiły
żołnierzy), Trzcianną, Suliszew, Wycześniak, Budy Grabskie (punkt informacji turystycznej, Kaczew
(zabytkowa drewniana gajówka), Nieborów (gotycko-renesansowy dwór), Arkadię (wieś z ogrodem
romantycznym w stylu angielskim) do Łowicza (ośrodek turystyczny znany z folkloru łowickiego z bogatą
historią).
•

Bolimów PKS - Budy Grabskie - Skierniewice - Rawka PKP - Kamion PKS - „Szlak walk nad

Rawką”. Szlak posiada znaczne walory edukacyjne związane z okresem I i II Wojny Światowej,
rzemiosłem, sakralną i świecką kulturą materialną: cmentarze wojenne, pozostałości okopów
i działobitni z okresu I Wojny Światowej, pomniki, miejsce stoczonej w 1863 roku przez powstańców
bitwy, zabytki architektury sakralnej, oryginalny, działający warsztat garncarski, tradycyjną zabudowę
wiejską, kapliczki, krzyże.
• Skierniewice - Rawka PKP - Radziejowice (44 km). Szlak przebiega przez teren różnorodnych
środowisk i ekumen, można obserwować lasy gospodarcze, lasy wyrastające na porzuconych polach
czy łąkach. Na trasie znajdują się również stare zabudowania wiejskie.
Gmina Skierniewice jest również miejscem bogatym w obiekty zabytkowe. Niewątpliwą atrakcję
turystyczną stanowią również tereny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z utworzonymi
w jego ramach rezerwatami:
•

„Ruda-Chlebacz” – o powierzchni około 12 ha, las olchowy z rzadkim widłakiem wrońcem;

ostoja ptaków i zwierzyny;
•

„Kopanicha” – o powierzchni około 43,5 ha, torfowisko przejściowe z rzadkimi i chronionymi

roślinami; ostoja zwierzyny i miejsce gniazdowania bociana czarnego;
Fotografia 2 Rezerwat przyrody „Kopanicha” z lotu ptaka

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - Gmina Skierniewice na lata 2019 - 2029
•

„Polana Siwica” – o powierzchni około 70 ha, występuje tam zbiorowisko roślin bagiennych,

ostoja zwierzyny oraz miejsca lęgowe licznych gatunków ptaków;

43

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Skierniewice
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•

„Rawka” – obejmuje koryto rzeki Rawki od źródeł do ujścia wraz z dolnymi odcinkami niektórych

prawobrzeżnych dopływów, posiada wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe.
W ramach obszaru gminy Bolimowski Park Krajobrazowy zajmuje 3785 ha jej powierzchni,
większość stanowią obszary leśne, występują tu również wsie o charakterze letniskowym: Borowiny,
Ruda oraz Budy Grabskie. Amatorzy jazdy konnej mogą doskonalić umiejętności w ośrodkach
jeździeckich „Tarant” w Budach Grabskich, Stajni Borowiny i „Dom Pod Kasztanami” w Rudzie.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że okres od 2020 roku to bardzo trudny czas dla turystyki,
za sprawą rozprzestrzeniającej się pandemii. Jak czytamy na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
„Obecny kryzys jest szansą na poprawę odporności sektora i przyspieszenie transformacji ekologicznej
i cyfrowej w europejskiej turystyce. Europa powinna pozostać najpopularniejszym kierunkiem
turystycznym, a branża turystyczna musi być motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
Zrównoważona odbudowa wymaga bardziej zrównoważonego i przystępnego cenowo transportu oraz
lepszych połączeń, inteligentnego zarządzania przepływami turystycznymi, zróżnicowania oferty
turystycznej, umiejętności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla osób zawodowo zajmujących się
turystyką oraz zwiększenia świadomości na temat różnorodności krajobrazów i bogactwa kulturowego
w Europie.”
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku pandemii Polacy coraz częściej wybierają na miejsca
odpoczynku obszary położone blisko miejsca zamieszkania, silnie powiązane z przyrodą, z możliwością
przebywania na łonie natury w miejscach malowniczych, spokojnych, z dala od zgiełku miast i tłumów
turystów. Można w tych trendach upatrywać nadziei na rozwój turystyki i większy ruch turystyczny
w gminie Skierniewice w najbliższych latach.

2.5. Wyniki badań ankietowych
Niezwykle istotnym elementem tworzenia strategii jest dialog społeczny. W związku z tym
mieszkańcy mogli wziąć udział w tworzeniu strategii - wypełnić interaktywne ankiety, w których
wypowiedzieli się o największych problemach gminy oraz pożądanych kierunkach rozwoju, odpowiedzi
mieszkańców zostały wzięte pod uwagę w procesie tworzenia strategii. Poniżej przedstawiono wyniki
badań ankietowych:
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Jakie są największe problemy naszej gminy?
−

udzielono 82 odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów);
brak ścieżek rowerowych (52,4%)

43

brak chodników (46,3%)

38

brak placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej
(20,7%)

17

brak dostępu do Internetu (23,2%)

19

słaby stan edukacji na poziomie podstawowym
(8,5%)

7

zanieczyszczenie powietrza (20,7%)

17

brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej
(61%)

50

brak dostępu do infrastruktury kultury (12,2%)

10

słabe oświetlenie na ciągach drogowych (41,5%)

34

zły stan dróg (41,5%)

34
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Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ
na rozwój Gminy w latach 2021-2030.
−

udzielono 83 odpowiedzi;

−

dopisano następujące odpowiedzi:
o

budowa kanalizacji (w tym drożne rowy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków:
7 odpowiedzi;

o

wsparcie szkół: 1 odpowiedź;

o

wsparcie dla jednostek OSP: 1 odpowiedź;

o

bezpłatna kastracja zwierząt: 1 odpowiedź;

o

naprawa chodnika we wsi mokra Prawa: 1 odpowiedź;

o

oświetlenie ulic: 1 odpowiedź;

o

szybki światłowodowy Internet umożliwiający pracę zdalną: 1 odpowiedź;

o

edukacja i działania na rzecz tradycyjnego/ekologicznego rolnictwa, ograniczenie
nawozów i pestycydów, które zanieczyszczają ziemię i wody: 1 odpowiedź;

o

1. Zmiana planu zagospodarowania terenu przestrzennego dla miejscowości Mokra
Prawa zgodnie z wnioskami mieszkańców, która zapewniłaby długofalowy rozwój
miejscowości (nowe domy, nowe przedsiębiorstwa, a tym samym podatki dla gminy),
2.

Wykonanie

podstawowej

infrastruktury

-

sieć

wodna

i

kanalizacyjna

do nieruchomości w miejscowości Mokra Prawa, 3. Dostosowanie infrastruktury
energetycznej umożliwiającej bezproblemowe podłączenie odnawialnych źródeł
energii, 4. Dostęp do szybkiego Internetu poprzez kable światłowodowe w miejscowości
Mokra Prawa, 5. Urząd Gminy Skierniewice przyjazny dla mieszkańców wsi w obrębie
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Gminy Skierniewice w tym całkowita zdalna obsługa petentów poprzez Internet
i rzetelną infolinię: 1 odpowiedź;
−

wyniki podzielono na 2 wykresy ze względu na dużą prezentowaną ilość danych, uszeregowano
je od najmniejszej do największej liczby uzyskanych głosów;

wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i
produktów (3,6%)

3

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki
społecznej (4,8%)

4

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i
gospodarcza (7,2%)

6

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy
noclegowej i gastronomicznej (8,4%)

7

rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną (przez Internet) (9,6%)

8

zwiększenie dostępności do programów mających
na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii (9,6%)

8

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw
rolnych i przemysłu przetwórczego (10,8%)

9

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób
starszych i chorych (opieka, rehabilitacja) (13,3%)

11

wspieranie działań i organizacja wydarzeń
kulturalnych, sportowych (14,5%)

12

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni
publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc
spotkań) (18,1%)
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budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
(20,5%)

17

udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi,
przygotowane tereny pod inwestycje) (20,5%)

17

sprowadzenie do gminy dużego inwestora (24,1%)

20

rozwój transportu publicznego (24,1%)

20

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
(25,3%)

21

sprawny urząd i samorząd gminny (25,3%)

21

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej (27,7%)

23

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
(31,3%)

26

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (np. fotowoltaiki) (42,2%)

35

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg
oraz ciągów pieszo-rowerowych (72,3%)
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Jaki typ dostępu do Internetu Państwo posiadacie?
- udzielono 82 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji);

Nie posiadam dostępu do Internetu w domu (4,9%)

4

Mam problem z dostępem do Internetu (11%)

9

Sieć radiowa (12,2%)

10

Sieć kablowa (13,4%)

11

Sieć światłowodowa (29,3%)

24

Dostęp przez sieć komórkową - bezprzewodową
(np. Play, Plus, T-Mobile, Orange) (51,2%)
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Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy
i wydarzeniach lokalnych?
−

Udzielono 81 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji);

Informowanie mieszkańców za pomocą poczty… 1
e-mail (1,2%)

1

system powiadamiania SMS (56,8%)

46

ulotek (7,4%)

6

tablic ogłoszeń (9,9%)

8

portali społecznościowych np. Facebook (56,8%)

46

strony internetowej gminy (69,1%)

56

gazety lokalnej (12,3%)

10

spotkania przedstawicieli urzędu (21%)
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2.6. Analiza SWOT
SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

−

−
−

Korzystne położenie względem większych
ośrodków miejskich takich jak np. miasto
Skierniewice, Łódź, Łowicz, Warszawa;

−
−
−

Wzrastająca liczba ludności w gminie;

−

Funkcjonowanie stowarzyszeń oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej;

−

Silne więzi społeczne, utożsamianie się z gminą,
obyczajami i tradycjami;

−

Spadek ubóstwa;

−

Coraz mniejsza liczba osób korzystających
ze wsparcia pomocy społecznej;

−

Korzystanie ze środków EFRR oraz EFS;

Ujemny przyrost naturalny;
Stopniowy wzrost standardów mieszkaniowych,
nadal jednak odczuwalny jest brak instalacji
sanitarnych i technicznych;

Dodatnie saldo migracji wewnętrznych;

−

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń
skupiających samorządy nawet o krajowym
zasięgu działania;

Stosunkowo niski poziom wykształcenia
mieszkańców;

−

Problem ubóstwa i marginalizacji osób ubogich
oraz niepełnosprawnych;

−

Występowanie problemu patologii społecznych;

−

Niewystarczające środki na pomoc dla osób
potrzebujących;

−

Niewystarczająco rozwinięta sfera kulturalnorekreacyjna gminy;

−

Niewystarczająca oferta organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży w poszczególnych
wsiach gminy;

−

Zbyt mała aktywność społeczna mieszkańców,
trudności w kształtowaniu nowych liderów;

−

Zbyt małe możliwości rozwoju zawodowego
i podwyższania kwalifikacji zawodowych;

−

Brak pracy dla osób wykształconych, spełniającej
ich ambicje i wykorzystującej wiedzę
i umiejętności;
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SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA
−

Brak inicjatyw na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu wśród kobiet;

−

Bak działań służących aktywizacji zawodowej
bezrobotnych;

−

Brak rodzin wspierających i placówek wsparcia
dziennego;

−

Brak miejsc wsparcia dla osób doznających
przemocy;

−

Brak instytucji wspomagających osoby
bezdomne;

−

Brak DPS na terenie gminy,

−

Wzrost liczby rodzin niewydolnych wychowawczo;

−

Brak dostępu do informacji we wszystkich sferach
życia mieszkańców;

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
−

−

Bogactwo przyrodnicze (Bolimowski Park
−
Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu,
rezerwaty przyrody); Wysokie walory przyrodnicze −
gminy, w tym krajobrazowe;
−
Występowanie dolin rzecznych i łąk,

−

Usuwanie azbestu z obszaru gminy;

−

Brak zakładów przemysłowych emitujących
znaczne zanieczyszczenia do powietrza;

−

Niska efektywność energetyczna budynków
prowadząca do zwiększonego zużycia paliw;

−

Wysoki wskaźnik lesistości gminy;

−

−

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;

−

Mała degradacja środowiska przyrodniczego;

−

Emisja zanieczyszczeń z lokalnego transportu
samochodowego oraz wysoki poziom emisji
pyłów i gazów ze spalania węgla w domowych
piecach;

Stosunkowo niskie zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego na terenach oddalonych od
ciągu komunikacyjnych

−

Brak większych powierzchniowych zbiorników
wodnych np. jezior;

−

Dobry stan gleb;

−

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych;

−

Słaba świadomość ekologiczna społeczeństwa

−

Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe
na nieczystości płynne, nielegalne
wykorzystywanie nie eksploatowanych studni jako
zbiorników na nieczystości ciekłe, powodujące
bezpośrednie zanieczyszczenie gleb i wód;

Obszary objęte ochroną prawną ograniczają
rozwój gospodarczy gminy;
Brak sieci kanalizacyjnej;
Zbyt niski poziom wykorzystania odnawialnych
źródeł energii dla produkcji energii elektrycznej
i cieplnej;

TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

−

Występowanie obiektów zabytkowych, ciekawa
historia;

−

Słabo rozwinięta baz noclegowa, agroturystyczna,
gastronomiczna;

−

Występowanie terenów bogatych przyrodniczo,
wysokie walory krajobrazowe;

−

Niewystarczająco wykorzystane zasoby
przyrodnicze dla celów turystycznych;

−

Niewystarczająca promocja gminy, brak
skonkretyzowanej, opracowanej oferty
turystycznej;

−

Niewystarczający poziom rozwinięcia bazy
sportowej i rekreacyjnej, w tym ścieżek
rowerowych oraz infrastruktury służącej rozwojowi
elektromobilności;

−

Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych
oraz obiektów noclegowych;

−

Oznaczenie szlaków turystycznych;

−

Bogata historia i tradycja regionu;

−

Funkcjonowanie klubów sportowych;
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TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA
−

Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej
z siedzibą w Dębowej Górze oraz 4 filii
bibliotecznych;

−

Działalność różnych organizacji i zrzeszeń;

−

Niewystarczające środki finansowe na promocję
gminy;

−

Niska liczba miejsc spotkań dla dzieci, młodzieży
i dorosłych;

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

−

−

Niska innowacyjność;

−

Braki w podstawowej infrastrukturze technicznej
sprzyjającej powstawaniu przedsiębiorstw;

−

Brak większej ilości dużych inwestycji;

−

Stosunkowo niski poziom wykształcenia
zawodowego rolników;

−

Niskie kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych
- trudności w dostosowaniu się do potrzeb
lokalnego rynku pracy;

−

Rozdrobnienie gospodarstw rolniczych, a przy
tym niska ich dochodowość;

−

Niewielki udział gospodarstw nowoczesnych
w ogóle;

−

Niski udział upraw ekologicznych w ogóle
produkcji rolniczej;

−

Brak pracy dla ludzi młodych i wykształconych;

−

Występujące gleby są średniej jakości - nie
sprzyjają rozwojowi działalności rolniczej;

Korzystne położenie geograficzne
i komunikacyjne dla rozwoju przedsiębiorczości –
głównie w oparciu o funkcje turystycznowypoczynkowe;

−

Zwiększająca się świadomość, co do możliwości
wykorzystania funduszy unijnych;

−

Stopniowy wzrost liczby podmiotów
gospodarczych;

−

Wysoki poziom aktywizacji gospodarczej;

−

Stosunkowo duży udział terenów przemysłowych
sięgający 45 ha;

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

−
−
−

−

Rozwinięta sieć wodociągowa;

−

Rozwinięta sieć połączeń drogowych;

−

Dostępność Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;

−

Dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna;

−

Funkcjonowanie segregacji odpadów u źródła;

−

Funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków;

−

Budynki wymagają termomodernizacji, niska
efektywność energetyczna budynków;

−

Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna;

−
−
−
−

Drogi wymają modernizacji i przebudowy;

−
−

Budynki komunalne wymagają remontu;

−

Konieczność zwiększenia dostępu do szybkiej
sieci internetowej;

Brak kanalizacji;
Brak dostępu do gazu z sieci;
Niski poziom wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w produkcji energii elektrycznej
i cieplnej;

Słabe oświetlenie na ciągach drogowych;
Brak ścieżek rowerowych, chodników;
Stacje uzdatniania wody pozostają w średnim
stanie technicznym, sieć wodociągowokanalizacyjna wymaga znacznych inwestycji;
Szkoły wymagają działań modernizacyjnych
i rozbudowy bazy sportowej;
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EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

−
−

Dostęp do zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej;

−

Funkcjonowanie na terenie gminy dwóch
zakładów naukowych;

Stosunkowo niski poziom wykształcenia
mieszkańców;

−

−

Dostęp do bazy kultury, bogate tradycje i historia;

−

Wzrastająca możliwość indywidualnego podejścia
do uczniów, na skutek zmniejszania się liczby
uczniów;

Zbyt mała liczba osób posiadających
wykształcenie w kierunku rolno- spożywczym,
które ułatwiłoby zoptymalizowanie
i unowocześnienie pracy gospodarstw rolniczych;

−

Nierówny dostęp do kształcenia;

−

Marginalizacja dzieci i młodzieży, a także osób
starszych o niższym statusie społecznym;

−

Wzrost świadomości mieszkańców na temat
konieczności kształcenia się i podnoszenia
kwalifikacji;

−

Wykorzystywanie funduszy unijnych dla realizacji
projektów społecznych, w tym m.in. zakup tablic
interaktywnych, laptopów, pomocy dydaktycznych
oraz realizacja zajęć specjalistycznych,
dydaktycznych z dziećmi zdolnymi oraz zajęć
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych;

−

Dysponowanie przez szkolnictwo w gminie kadrą
i bazą dydaktyczną zapewniającą właściwy rozwój
uczniów;

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

−

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej;

−

−

Dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych;

−

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skierniewicach;

Brak rozwiniętej opieki medycznej, dostępu
do lekarzy specjalistów, niedostateczna promocja
zdrowia i badań profilaktycznych;

−

−

Funkcjonowanie gminnych programów służących
społeczeństwu, np. dotyczących problemów
alkoholowych i narkotyków;

Problem ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu,
niepełnosprawności;

−

Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych
oraz dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą;

−

Działalność jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej;

−

Coraz większe zagrożenia dla zdrowia młodych
ludzi, wynikające ze zmiany stylu życia;

−

Zmniejszająca się liczba osób korzystających
z pomocy społecznej;

−

−

Podwyższanie kwalifikacji przez pracowników
pomocy społecznej, znajomość problemów
mieszkańców gminy;

Niedostateczne środki finansowe na realizację
zadań i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa
korzystającego z pomocy społecznej;

ZAGROŻENIA

SZANSE
−

Przynależność do rozwijającego się
województwa, położenie pomiędzy Łodzią
a Warszawą;

−

Postępujące zjawisko zaniku więzi społecznych;

−

−

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane
emisją niską oraz ruchem samochodowym;

Wykorzystanie walorów przyrody, szczególnie
w kierunku rozwoju turystyki;

−

Brak środków na rozwój firm;

−

Promowanie regionu przez jednostki zewnętrzne;

−

−

Duża konkurencja wśród wnioskujących
o wsparcie ze środków Unii Europejskiej;

Utrzymujący się w Polsce wzrost gospodarczy;

−

−

Pandemia Covid-19;

Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii
Europejskiej;

−

Bezrobocie strukturalne;

−

Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój
działalności gospodarczej;

−

Spadek szybkiego tempa wzrostu
gospodarczego;
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−

W wyniku pandemii koronowirusa Covid-19
paradoksalnie zwiększa się zainteresowanie
turystyką wypoczynkową zlokalizowaną blisko
miejsca zamieszkania, ale jednak w zaciszu, na
łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku, co
czyni gminę Skierniewice niezwykle atrakcyjną
dla turystów – mieszkańców większych miast;

−

Słaby rozwój małych i średnich firm
spowodowany dużymi kosztami pracy – podatki,
ZUS;

−

Skomplikowane procedury i wysokie wymagania
instytucji pomocowych udzielających wsparcia
finansowego;

−

Niska opłacalność produkcji rolnej;

−

Rozpowszechniony handel produktami przez sieć
Internet oraz duża dostępność produktów o
niskiej jakości i cenie np. z Chin, na czym mogą
tracić lokalni przedsiębiorcy;

−

Czyste środowisko naturalne, bogactwo przyrody;

−

Budowa sieci kanalizacyjnej i gazowej;

−

Promocja Gminy i jej walorów turystycznych,
wykorzystanie walorów Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego;

−

−

Niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa;

Modernizacja połączeń drogowych;

−

−

Rozwój działalności agroturystycznej,
uzupełniającej ofertę turystyczną gminy;

Niestabilna sytuacja polityczna w kraju oraz poza
jego granicami;

−

−

Wysoka inflacja;

Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej
dla poruszania się osób niepełnosprawnych;

−

−

Brak działań aktywizujących osoby starsze,
niepełnosprawne;

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

−

−

Brak inwestorów zewnętrznych;

Wzrost wskaźnika średniego wynagrodzenia;

−

−

Wzrost przychodów i wydatków gminy w
przeliczeniu na jednego mieszkańca;

Brak inwestycji w infrastrukturę techniczną
i społeczną;

−

−

Wzrost aktywności społecznej;

−

Wzrost jakości usług oświatowych;

Degradacja środowiska naturalnego przez
niekontrolowane odprowadzanie ścieków
i odpadów stałych;

−

Niska świadomość mieszkańców o potrzebie
ochrony środowiska naturalnego;

−

Susze, braki w dostawie wody;

−

Wzrost zjawiska ubóstwa, bezrobocia
i bezdomności;

−

Wzrost zjawiska przemocy;

−

Zjawisko „wyuczonej bezradności”;

−

Zagrożenia związane z wykluczeniem
społecznym;

−

Izolacja społeczna seniorów;

−

Negatywne wzorce przekazywane dzieciom,
bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych;

2.7. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących
na danym terenie
W Gminie Skierniewce obserwowana jest raczej rzadko spotykana prawidłowość zwiększania
się liczby mieszkańców. Jest to efekt migracji, głównie mieszkańców Miasta Skierniewice, którzy
osiedlają się na terenach wiejskich, położonych blisko miasta. Daje im to bardziej komfortowe warunki
życia, chociażby pod względem lepszej jakości powietrza i mniejszego hałasu, z drugiej zaś strony,
nadal umożliwia szybki przejazd do miejsca pracy, zlokalizowanego w pobliskim mieście. Dla samej
gminy Skierniewice, sytuacja choć korzystna, z drugiej strony wymaga niemalże ustawicznych
inwestycji w infrastrukturę techniczną – głównie wodno-kanalizacyjną. Niezwykle ważnym problemem
ostatnich lat są okresy suszy, która sprawia że gospodarstwa rolne muszą dodatkowo nawadniać swoje
uprawy. W okresach upalnych wyraźnie widoczne są problemy z zapewnieniem dostatecznej ilości wody
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w sieci wodociągowej. Dostosowanie gminy do zmian klimatu jest więc kluczowe w kolejnych latach.
Efektywny system zaopatrzenia w wodę musi działać nieprzerwanie przez cały rok. W okresie letnim
mieszkańcy gminy Skierniewice mają problemy z dostawą wody pitnej, a brak inwestycji w tym zakresie
będzie pogarszać sytuację. Dodatkowo niezbędne jest podjęcie inwestycji w zakresie gospodarki
ściekowej. W 2020 roku na terenie Gminy Skierniewice przybyło 1,447 km sieci wodociągowej. Łącznie
gmina eksploatuje sieć wodociągową o długości ponad 152 km. Gmina nie prowadzi działalności
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, na jej terenie nie funkcjonuje sieć kanalizacyjna.
Kolejne problemy gminy skoncentrowane wokół stanu i dostępności infrastruktury technicznej
to: brak ścieżek rowerowych, zły stan poszczególnych dróg, chodników oraz niewystarczające
oświetlenie ciągów drogowych. Wspomniana infrastruktura decyduje nie tylko o bezpieczeństwie
uczestników ruchu drogowego – zarówno pieszych jak i kierowców, ale również o atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru gminy. Mieszkańcy wskazują także na brak lub niedrożność przydrożnych rowów,
co z kolei powoduje zalewanie posesji.
W zakresie braków w infrastrukturze wskazywany jest również utrudniony bądź całkowity brak
dostępu do szybkiego Internetu.
Gmina boryka się również z problemem niskiej emisji, a zatem zanieczyszczonym powietrzem.
Niestety część mieszkańców nadal korzysta z nieefektywnych źródeł ciepła, pieców często opalanych
węglem, a niska świadomość ekologiczna skutkuje spalaniem nie tylko miału węglowego, ale również
odpadów. Mieszkańcy są chętni do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, jednak w większości
brakuje im własnych funduszy na wdrażanie takich rozwiązań we własnych gospodarstwach domowych.
Następnym wyzwaniem jest zaspokojenie potrzeb coraz większej liczby mieszkańców
związanych z kulturą, edukacją oraz rekreacją. Na skutek szybkiego rozwoju technik i technologii,
mieszkańcy w tym w szczególności ci najmłodsi, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie możliwości
rozwoju i rozrywki proponują bardziej rozwinięte ośrodki miejsko-wiejskie oraz przede wszystkim miasta.
Wyzwaniem jest zatem próba sprostania potrzebom najmłodszych oraz młodzieży, tak aby chętnie
pozostali oni w gminie w przyszłości, zamieszkali w swojej rodzinnej miejscowości. Problemem jest
również niewystarczająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna, mowa tu o boiskach, placach zabaw,
miejscach spotkań.
W sferze przestrzennej wyzwaniem staje się przyspieszenie przejścia na zrównoważoną
i inteligentną mobilność.

3. Trendy rozwojowe
Realizacja Strategii musi być skorelowana z trendami rozwojowymi. Chodzi tu o trendy
w gospodarce światowej, które bezpośrednio wpływać będą na rozwój gminy w okresie programowania.
Coraz bardziej pogłębia się integracja Polski z krajami europejskimi i światem. Tereny wiejskie również
czerpią z tej otwartości, a rozwój gospodarki światowej bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarki
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lokalnej. Wskazane trendy są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Wzięto
również pod uwagę zmiany w światowej gospodarce spowodowane pandemią koronowirusa
COVID – 19 i prognozowane zmiany, które dotyczyć będą całego okresu realizacji Strategii.
Mieszkańcy gminy coraz częściej korzystać będą z globalizacji. Swoboda przemieszczania się
wewnątrz Unii Europejskiej (i nie tylko) spowoduje, że mieszkańcy coraz częściej korzystać będą
ze wspólnego rynku. Ostatnie lata to etap otwierania się przedsiębiorstw i mieszkańców na kontakty
międzynarodowe. Kolejne lata to dalsza integracja i tworzenie powiązań korporacyjnych z firmami spoza
naszego kraju. Rozwój technologii informatycznej i konieczność korzystania z nowych środków
komunikacji spowoduje, że kontakty z Europą i światem staną się łatwiejsze, tańsze, a co za tym idzie
bardziej dostępne dla mieszkańców gminy. Zamknięcie gospodarek spowodowane COVID – 19 w latach
2020 – 2021 nauczyło wielu przedsiębiorców działać, pomimo utrudnień w przemieszczaniu się. Jednak
należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy, firmy z terenu gminy potrafią
przystosować się do zmian. Ostatnie lata pokazały, że firmy opierają swoją konkurencyjność na szybkim
wprowadzaniu zmian w procesie produkcyjnym i organizacyjnym. Dlatego też, aby rozwijać gospodarkę
gminy należy szczególną uwagę poświęcić edukacji firm i przyszłych przedsiębiorców. O ile to możliwe,
należy skupić się na budowaniu potencjału nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy
i kontaktach międzynarodowych. Wprowadzenie ruchu bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami
Zjednoczonymi pozwala w kolejnych latach budować nowe rynki zbytu. To szansa dla lokalnych
przedsiębiorców, którą trzeba wykorzystać.
Należy się również liczyć ze zmianami demograficznymi na terenie całego województwa
łódzkiego. W gminie Skierniewice odnotowuje się coraz większą liczbę mieszkańców (głównie
za sprawą migracji ludności z miasta Skierniewice). Tendencją odwrotną zauważalną w powiecie oraz
całym województwie łódzkim jest zmniejszanie się liczby ludności. Strefy gospodarcze będą skupiać się
jednak na większych miastach, jak np. Skierniewice oraz dużych aglomeracjach miejskich (Łódź),
co będzie skutkować marginalizacją mniejszych ośrodków takich jak gmina Skierniewice. Wpłynie
to bezpośrednio na rozwój gminy w kolejnych latach.
Kolejne lata to szybki wzrost przepustowości połączeń internetowych. Nastąpi szybki rozwój
sieci 5G, co spowoduje nową erę w cyfryzacji naszego życia. Szybki transfer danych otworzy możliwości
do rozwoju nowych firm i rozwój już istniejących nie tylko w branży informatycznej. W kolejnych latach
w naszych domach, gospodarstwach zagoszczą nowe urządzenia. Połączenie ich z siecią
informatyczną spowoduje, że samodzielnie podejmować będą decyzje, sterować systemem
grzewczym, energetycznym. Już dzisiaj coraz częstsze w gminie są samobieżne odkurzacze
czy kosiarki do trawy. Sterować możemy kamerami, piecami. Już niedługo zegarek zmierzy nam tętno,
puls i prześle wyniki do ośrodka zdrowia. To znaczne ułatwienie, szczególnie dla ludzi starszych, gdzie
konieczne jest częste monitorowanie stanu zdrowia. Rewolucja następuje również w kulturze i naszych
przyzwyczajeniach. Telewizje zastępują platformy streamingowe, muzyka jest łatwo dostępna
w Internecie. Przykłady można mnożyć, jednak kolejne lata to szybkie zmiany, które należy monitorować
i wykorzystywać do rozwoju. Szczególnie chodzi o firmy, które mogą wyznaczać nowe zmiany
w gospodarce lokalnej. Rozwój kosiarek automatycznych wymaga stworzenia ich serwisu, a rozwój
e-handlu powoduje, iż warto pomyśleć o stworzeniu sklepu internetowego. Jednak w gminie ujawnia się
jeden problem, na który zwrócić muszą władze gminy w kolejnych latach. Jest to pełny dostęp
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do technologii informacyjnej oraz szybkiego, taniego Internetu. Może więc dojść do sytuacji, iż dostęp
do szybkiego Internetu warunkować będzie rozwój gospodarczy. Należy dołożyć więc wszelkich starań,
aby jak najszybciej umożliwić wszystkim mieszkańcom dostęp do szybkiej sieci internetowej. Jak
pokazują doświadczenia roku 2020/2021 (nauka zdalna w szkołach), w dalszym ciągu występują
poważne problemy z dostępem do urządzeń i Internetu w gospodarstwach domowych. Chodzi głównie
o osoby o niższych dochodach. Dlatego wyzwaniem staje się stworzenie programu pełnego dostępu
do podstawowych usług cyfrowych.
Innym, silnym trendem w gospodarce będzie rozwój elektromobilności. Szacuje się, że
samochody, autobusy i inne pojazdy elektryczne będą stawały się coraz tańsze, a co z tym związane
również coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Do rozwoju elektromobilności
z pewnością przyczynią się decyzje podejmowane przez lokalne władze, które mogą zachęcać
mieszkańców, ale również dawać dobry przykład w tym zakresie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
dla rozwoju elektromobilności w gminie niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, która stanie się
bodźcem dla miejscowej ludności do wprowadzenia zmian.
Trend w rozwoju elektromobilności wiązał się będzie bezpośrednio ze zmianami w lokalnej
i regionalnej gospodarce. Nastąpi wzrost popytu na zakłady mechaniki pojazdowej dostosowane
do obsługi pojazdów elektrycznych. Zmieni się specyfika tych zakładów. Wykonywanych będzie coraz
mniej prac mechanicznych, coraz więcej z zakresu zaawansowanej elektroniki i informatyki. Pojazdy
elektryczne posiadają zaawansowane systemy elektroniczne, które już za kilka lat umożliwią np. jazdę
autonomiczną. Koniczne jest więc przekwalifikowanie mechaników pojazdowych i przygotowanie kadr
do obsługi pojazdów napędzanych przez silniki elektryczne.
Problemem gminy i całego województwa będzie dostęp do wody i okresowe susze. Zjawisko
suszy jest złożonym procesem zachodzącym w środowisku przyrodniczym. Prowadzi do zmniejszenia
zasobów wodnych i powolnego wyczerpywania się wód w zlewni. W następstwie suszy atmosferycznej
pojawia się tzw. susza glebowa. Dalszy brak opadów prowadzi do suszy rolniczej, negatywnie
wpływającej na produkcję roślinną. Susza to złożony proces, którego konsekwencją jest zmniejszenie
ilości wody w danym ekosystemie. Główną przyczyną tego zjawiska jest długotrwały brak opadów
atmosferycznych, połączony często z wyższą temperaturą powietrza, a także cyrkulacją powietrza
(wiatry), która znacząco zwiększa wysuszanie. Przesuszanie gleby, obniżenie poziomu wód gruntowych
oraz zmniejszenie przepływów rzecznych stwarza bezpośrednie zagrożenia gospodarczo-społeczne
i ekonomiczne dla człowieka. Szczególnie narażone jest rolnictwo, gdyż zmniejszają się plony roślin
uprawnych a zwiększają straty ekonomiczne. Występuje wówczas tzw. „susza „gospodarcza”. Całe
województwo łódzkie jest w kolejnych latach zagrożone suszą strukturalną. Widać to również w gminie
Skierniewice. Już teraz dość często porą letnią wystosowywane są apele do mieszkańców z prośbą
o racjonalne gospodarowanie wodą ze względu na brak opadów atmosferycznych i susze. Na polach
uprawnych występuje problem niedoboru wody. W całym województwie susze prowadzić będą do zmian
gospodarczych i demograficznych. Należy się liczyć z pogłębianiem się poziomów warstw wodonośnych
i zamieranie ekosystemów na powierzchni. Następować będzie stepowienie terenów. Największym
wyzwaniem staje się zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.
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4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy został zawarty w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice. Studium przedstawia poglądy
i deklaracje na temat kierunków działań podejmowanych przez Samorząd dla rozwoju gminy. Przyjmuje
się zrównoważony rozwoju obszaru gminy jako podstawę do formułowania kierunków zasad i warunków
zagospodarowania. Podstawową zasadą kształtowania polityki przestrzennej gminy jest równoważenie
rozwoju sfer: społecznej, gospodarczej i środowiskowej z wykorzystaniem zewnętrznych powiązań
gospodarczych i przestrzenno-środowiskowych. Zakłada się, iż wielofunkcyjny kierunek przekształceń
obszaru gminy realizowany będzie w oparciu o ukształtowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną
i strukturę sieci osadniczej, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jednak przy
uwzględnieniu występującego zjawiska suburbanizacji terenów podmiejskich, o dobrej dostępności
komunikacyjnej, co wiąże się z koniecznością intensyfikacji działań dotyczących technicznego
uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Skierniewice doskonale podkreśla główne założenia przedmiotowej strategii rozwoju, wskazując
następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego, które są szczególnie istotne ze względu
na realizację zapisów przedmiotowej strategii rozwoju:
„Przy wytyczaniu kierunków rozwoju gminy uwzględniono zarówno środowisko przyrodnicze, jak
i wszystkie dziedziny życia związane z działalnością człowieka na tym obszarze. Wytyczone kierunki
rozwoju gminy winny zapewnić jej mieszkańcom dobre warunki do zamieszkania, pracy i wypoczynku,
zgodne z ich potrzebami i aspiracjami.
Program rozwoju poszczególnych funkcji gminy związany jest z konkretnym obszarem. Rozmieszczenie
terenów o różnej obecnej i przyszłej funkcji oraz sposobie użytkowania, tworzących lokalną sieć
osadniczą, jej powiązania i relacje zewnętrzne (regionalne) i wewnętrzne (lokalne) stanowią strukturę
funkcjonalno-przestrzenną Gminy. Kierunek przekształceń przestrzeni gminy Skierniewice jest
konsekwencją dotychczasowego wielofunkcyjnego rozwoju obszaru na granicach stref wpływów
Łódzkiego i Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego.
Podstawowymi funkcjami
pozarolnicza

działalność

realizującymi

powyższy

gospodarcza

kierunek

(usługowa,

są:

ekologicznie

produkcyjno-usługowa

uwarunkowana
i

produkcyjna,

w szczególności – produkcja energii i nieuciążliwy przemysł, eksploatacja kopalin, obsługa transportu
i komunikacji), przetwórstwo rolno–spożywcze, rolnictwo, turystyka. Funkcjami równorzędnymi wobec
wyżej wymienionych są: mieszkalnictwo i rekreacja – wykorzystujące walory krajobrazowe gminy i jej
dobrą dostępność komunikacyjną w regionie.
Podstawowy, wielofunkcyjny kierunek przekształceń obszaru gminy realizowany będzie w oparciu
o ukształtowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Na podstawie analizy uwarunkowań wynikających z dotychczasowych trendów rozwojowych sieci
osadniczej oraz dynamiki powiązań zewnętrznych przyjmuje się, że rozwój wykorzystywać będzie
istniejącą strukturę sieci osadniczej opartą o ośrodek równoważenia rozwoju w skali regionalnej jakim
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jest miasto Skierniewice. Subgminnymi ośrodkami obsługi będą miejscowości: Sierakowice Prawe
i Sierakowice Lewe w części zachodniej gminy, Miedniewice – w części wschodniej oraz Dębowa Góra
i Żelazna – w części południowej.
Zakłada się, że rozwój osadnictwa będzie sankcjonował ukształtowane tereny zabudowy
w poszczególnych

miejscowościach,

a

nowe

tereny

inwestycyjne

będą

nawiązywały

do ww. wykształconych struktur osadniczych oraz uwarunkowań wynikających z istniejących zasobów
i walorów przyrodniczych oraz możliwości obsługi przez infrastrukturę techniczną i komunikację.
Generalnie, przewiduje się wspieranie polityką przestrzenną gminy kształtujących się, niekonfliktowych
tendencji

przekształceń

struktury

funkcjonalno-przestrzennej

i

ukształtowanych

funkcji

w poszczególnych jednostkach osadniczych.
Przewiduje się przekształcenia istniejących struktur przestrzennych o następującym ukierunkowaniu
funkcjonalnym, które studium uznaje za dominujące:
−

o kierunku wielofunkcyjnym - w obrębie subgminnych ośrodków obsługi w postaci centralnych
rejonów wsi: Dębowa Góra, Miedniewice, Sierakowice Prawe, Sierakowice Lewe i Żelazna wraz
z przyległymi, funkcjonalnie powiązanymi jednostkami osadniczymi.

−

o kierunku mieszkalnictwa niskiego (jedno- i wielorodzinnego) i usług nieuciążliwych – w obrębie
terenów podmiejskich, tj. miejscowości: Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra i Mokra Prawa,
Balcerów, Dębowa Góra.

−

o kierunku leśnictwa, rekreacji, obsługi turystyki i ekstensywnego mieszkalnictwa – w obrębach:
Borowiny, Budy Grabskie, Ruda, Strobów, Wólka Strobowska.

−

o kierunku górniczym i rozwoju odnawialnych źródeł energii w obrębach: Brzozowie, Nowym
Ludwikowie, Rowiskach.

−

o kierunku rolnictwa i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i nieuciążliwej aktywności gospodarczej – na pozostałym obszarze gminy.”

Nie wyznaczono obszarów strategicznej interwencji na poziomie gminnym.
W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji,
Gmina Skierniewice została zaliczona do Obszaru Zielonej Gospodarki. Obszar ten obejmuje teren całej
Gminy Skierniewice, co przedstawiono w rozdziale 13 niniejszej strategii.

5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie
Polityka przestrzenna powinna stanowić płaszczyznę negocjacji pomiędzy potrzebami
a realnymi możliwościami. Nadrzędną zasadą polityki przestrzennej jest zasada zachowania
zrównoważonego rozwoju. Według norm i dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych:
„Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz
zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości
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zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności
ekosystemu Ziemi.”
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Skierniewice, podstawowymi uwarunkowaniami decydującymi o kierunkach zagospodarowania
przestrzennego gminy Skierniewice są:
−

położenie gminy w strukturze funkcjonalno-przestrzennej regionu i powiązania funkcjonalne
z miastem Skierniewice oraz Obszarem Metropolitalnym Warszawy i Łodzi,

−

dotychczasowe przeznaczenie, użytkowanie, zagospodarowanie i uzbrojenia terenu,

−

stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony oraz stan prawny gruntów,

−

stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość
zasobów wodnych,

−

wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wynikające z przepisów
odrębnych,

−

stan dziedzictwa kulturowego i zabytków,

−

występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w tym
ochrony przyrody, zabytków, ochrony przed powodzią i suszą,

−

występowanie naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowanych złóż kopalin oraz
zasobów wód podziemnych a także występowanie terenów górniczych,

−

warunki i jakość życia mieszkańców, zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,

−

zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Następnie:
Kierunek przekształceń przestrzeni gminy Skierniewice jest konsekwencją wielofunkcyjnego rozwoju
obszaru w ramach kształtującego się Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Łodzi. Warunkiem
koniecznym wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze gminy Skierniewice jest nadanie
działaniom w sferze ochrony środowiska rangi priorytetu polityki przestrzennej gminy.
Podstawowymi funkcjami gminy są: rolnictwo oraz pozarolnicza działalność gospodarcza (w tym
eksploatacja kopalin, działalność usługowa, produkcyjno-usługowa i produkcyjna, w szczególności –
produkcja energii, obsługa turystyki i rekreacji oraz komunikacji). Równorzędną funkcją jest
mieszkalnictwo (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkalnictwo niskie jedno- i wielorodzinne)
oraz zabudowa rekreacyjno-mieszkaniowa. Zakłada się, iż wielofunkcyjny kierunek przekształceń
obszaru gminy realizowany będzie w oparciu o ukształtowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną
i strukturę sieci osadniczej, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jednak przy
uwzględnieniu występującego zjawiska suburbanizacji terenów podmiejskich, o dobrej dostępności
komunikacyjnej, co wiąże się z koniecznością intensyfikacji działań dotyczących technicznego
uzbrojenia terenów inwestycyjnych.
Przyjęto, że rozwój wykorzystywać będzie hierarchiczną strukturę sieci osadniczej opartą
o ponadlokalny

ośrodek

obsługi w

mieście Skierniewice oraz

subgminne ośrodki obsługi

w miejscowościach: Dębowa Góra, Miedniewice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe i Żelazna.
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Obsługę komunikacyjną zapewni ustalony i wskazany układ komunikacyjny dróg publicznych, z których
najistotniejszy wpływ na rozwój i obsługę gminy będzie miała droga krajowa nr 70 (wraz z obwodnicą
miejscowości Mokra Prawa), która doprowadza ruch do węzła na autostradzie A2, drogi wojewódzkie
nr 705 i 707.
Przewiduje się zharmonizowanie rozwoju sieci dróg, także dróg lokalnych i dojazdowych oraz sieci
infrastruktury technicznej z pozyskiwaniem nowych terenów inwestycyjnych i podnoszeniem
standardów wyposażenia terenów istniejącej zabudowy wsi. Priorytetem staje się konsekwentne
realizowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym ujęć wody wraz
z towarzyszącymi instalacjami i sieciami wodociągowymi oraz - systemów kanalizacji w terenach
inwestycyjnych, zapewnienie niezawodności zasilania energetycznego oraz możliwości rozwoju
proekologicznych, indywidualnych źródeł ciepła a także presumpcja energii.
Rekomendacje dla Gminy Skierniewice odnoszą się m.in. do wytyczonych w Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030 OSI regionalnych, a zatem do Obszaru Zielonej Gospodarki, który
obejmuje obszar całej Gminy Skierniewice.
Rekomendacje do obszaru objętego strategią to:
−

w związku z faktem, że na terenie całej gminy rozwija się funkcja mieszkalna, kompleksowych
rozwiązań wymaga całość gospodarki wodno-ściekowej i zapewnienie wszystkim mieszkańcom
dostępu do podstawowych usług publicznych; uwzględnienie modernizacji i rozbudowy stacji
uzdatniania wody w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;

−

na terenach do wykorzystania na potrzeby turystki krajobrazowej oraz wykorzystania atrakcji
głównie w pobliżu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego należy rozwijać funkcję turystyczną.
Niezwykle ważnym elementem będzie rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej dla
mieszkańców: Skierniewic, Łodzi, ale również miast położonych w obrębie województwa
mazowieckiego, jak np. Żyrardów – upatruje się tutaj szansy w doskonałych połączeniach koleją;

−

kształtowanie zieleni m.in. poprzez powiązanie z usługami sportu i rekreacji;

−

podporządkowanie

nowej

zabudowy

mieszkalnej

historycznej

kompozycji

przestrzennej

szczególnie w tradycyjnych miejscowościach wiejskich;
−

zwiększenie udziału zieleni w centrach miejscowości;

−

podnoszenie jakości życia i zamieszkania;

−

dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (szkoły, place zabaw, skwery) i możliwie
pełnej dostępności infrastruktury technicznej;

−

uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie
ruchu samochodowego, dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego
i rowerowego;

−

dobra organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach;

−

kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie istniejących
obiektów o ważnych funkcjach lokalnych i ponadlokalnych;

−

rozwój wydzielonych dróg i pasów dla rowerów w całej gminie;
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−

opracowanie systemu komunikacyjnego wspierającego transport niskoemisyjny (również
elektromobilność);

−

ochrona i pielęgnacja centrum miejscowości (zachowanie kultury regionu);

−

tworzenie stref rozwoju energetyki odnawialnej (elektrownie solarne);

−

wyznaczenie miejscowości celem stworzenia tzw. wiosek energetycznych.

Wszystkie projekty inwestycyjne zostały zamieszczone i opisane w rozdziale 7.

6. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym
Na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Skierniewice, uzupełnionej
o wyniki badania ankietowego oraz dane zebrane na spotkaniach, wyznaczono obszary działalności
gminy, które wymagają poprawy bądź dodatkowego impulsu rozwojowego. Poniżej przedstawiono
wyznaczone cele strategiczne i operacyjne. W dalszej części zostały one scharakteryzowane, a także
przedstawiono działania, których realizacja pomoże w osiągnięciu założonych celów.

CELE STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE

Cel 1

1.1 Rozwój infrastruktury sieciowej

Rozwój infrastruktury na rzecz
zaspokajania potrzeb mieszkańców,
turystów i inwestorów

1.2 Rozwój sieci drogowej, w tym wsparcie
dla elektromobilności

Cel 2

2.1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza

Poprawa jakości środowiska naturalnego,
ochrona klimatu, kształtowanie i
zachowanie ładu przestrzennego

2.2. Ochrona wód, gleb i ekosystemów przed
zanieczyszczeniem
3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
edukacyjnej

Cel 3
Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
tworzenie kapitału społecznego oraz rozwój
sektora usług społecznych

3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej
3.3 Wsparcie aktywności lokalnej i komunikacji
społecznej, rozwój usług publicznych

CEL STRATEGICZNY 1:
Rozwój

infrastruktury

na

rzecz

zaspokajania

potrzeb

mieszkańców,

turystów

i inwestorów
Analiza istniejącego stanu zagospodarowania Gminy Skierniewice wskazuje, że jedną
z największych potrzeb są inwestycje w

infrastrukturę techniczną: drogową, kanalizacyjną
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i wodociągową. Niezbędne są modernizacje dróg, budowa ścieżek rowerowych, chodników. Również
infrastruktura wodno-kanalizacyjna wymaga polepszenia, chodzi tu zarówno o sieć kanalizacji,
przydomowe oczyszczalnie ścieków, jak i wodociągi oraz stacje uzdatniania wody. Planowane
inwestycje powinny również uwzględniać elementy umożliwiające rozwój elektromobilności w gminie.
Wszystkie działania muszą być podejmowane w zgodzie z ładem przestrzennym, aby zapobiec
niezrównoważonemu rozwojowi urbanistycznemu.
Działania z zakresu infrastruktury mają za zadanie polepszenie jakości życia mieszkańców,
ale także stworzenie jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców - obecnych i potencjalnych.
Działania te mają również wzmocnić obraz Gminy Skierniewice w oczach turystów. Określono zatem
następujące przykłady działań dla celu strategicznego 1 i przyporządkowanym mu celom operacyjnym:

CEL STRATEGICZNY 1:
Rozwój infrastruktury na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, turystów
i inwestorów
Cel operacyjny

Działania/ zadanie/ projekt

1.1 Rozwój infrastruktury sieciowej

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy
Skierniewice
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Skierniewice – etap I
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Skierniewce
- etap 2

1.2 Rozwój sieci drogowej, w tym
wsparcie dla elektromobilności

Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Skierniewice
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skierniewice
Rozwój sieci pieszo-rowerowej na terenie Gminy
Skierniewice

CEL STRATEGICZNY 2:
Poprawa jakości środowiska naturalnego, ochrona klimatu, kształtowanie i zachowanie
ładu przestrzennego
Dbałość o środowisko oraz zachowanie ładu przestrzennego to elementy strategii, o które
należy zadbać z wielką starannością, również w odpowiedzi na aktualne oczekiwane społecznie. Jakość
środowiska wpływa zarówno na jakość życia mieszkańców jak i na potencjał do rozwijania turystyki.
Cel strategiczny 2 skupia się zatem wokół wzmocnienia i utrzymania zasobów środowiskowych
gminy. Ochrona środowiska staje się celem wielu inwestycji, inwestycji które mają naprawiać
to, co uległo zniszczeniu, ale również takim, które mają chronić i nie dopuszczać do dewastowania
czy nadmiernego wykorzystywania zasobów. Poprawa jakości powietrza, wód to najważniejsze
wyzwania, które wpływają nie tylko na rozwój i atrakcyjność Gminy Skierniewice, ale także na jakość
życia mieszkańców. Dlatego tak istotne są działania w zakresie infrastruktury drogowej, okołodrogowej,
wodno-kanalizacyjnej, ale również te prowadzące do ochrony powietrza (np. inwestycje w odnawialne
źródła energii). Należy w tym miejscu zaznaczyć, jak istotne w życiu mieszkańców Gminy jest zjawisko
ocieplania się klimatu i związane z tym susze. Gmina musi dołożyć wszelkich starań, aby mieszkańcy
mieli zapewniony nieprzerwany dostęp do wody pitnej.

119

Strategia rozwoju gminy Skierniewice do roku 2030

Poniżej przedstawiono cele operacyjne dla celu strategicznego 2.
CEL STRATEGICZNY 2:
Poprawa jakości środowiska
i zachowanie ładu przestrzennego

naturalnego,

ochrona

klimatu,

kształtowanie

Działania/ zadanie/ projekt

Cel operacyjny

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewce
- etap 2
Termomodernizacja budynków OSP i świetlic wiejskich
2.1. Przeciwdziałanie
zanieczyszczeniu powietrza

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skierniewice
Rozwój sieci pieszo-rowerowej na terenie Gminy Skierniewice
Ochrona środowiska naturalnego gminy Skierniewice poprzez
instalację odnawialnych źródeł energii
Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skierniewice

2.2. Ochrona wód, gleb
i ekosystemów przed
zanieczyszczeniem

Budowa kanalizacji na terenie Gminy Skierniewice – etap I
Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania
ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami poprzez
rozwój bazy ratownictwa w Gminie Skierniewice
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

CEL STRATEGICZNY 3:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, tworzenie kapitału społecznego oraz rozwój
sektora usług społecznych
Trzeci obszar, na którym skupia się strategia jest kształtowanie warunków rozwoju dla
mieszkańców Gminy Skierniewice. Cała strategia nakierowana jest na potrzeby miejscowej ludności,
jednak cel 3 skupia się na społecznych aspektach rozwoju. Zwraca się więc szczególną uwagę
na polepszenie jakości życia oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy Skierniewice atrakcyjnych
warunków rozwoju. To mieszkańcy tworzą gminę, dla nich realizowane są wszystkie inwestycje, z myślą
o nich powstała niniejsza strategia. Rozwój Gminy musi przebiegać głównie w oparciu o działalność
aktywnych i wykształconych mieszkańców, którzy angażują się w podejmowane na jej obszarze
działania, są aktywni i zainteresowani tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Dlatego tak ważne
są

działania,

które

umożliwią

ciągły

rozwój

miejscowej

ludności,

stwarzanie

warunków

dla podejmowania inicjatyw oddolnych oraz stwarzanie możliwości doskonalenia się, bycia aktywnym.
Należy także kontynuować istniejące oraz wprowadzać nowe działania w zakresie zwiększenia
efektywności samorządu. W zakresie zarządzania gminą należy zwrócić uwagę na dostosowanie
budynków oraz miejsc publicznych do potrzeb całości społeczeństwa, ze szczególną dbałością
o seniorów oraz osoby niepełnosprawne.
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CEL STRATEGICZNY 3:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, tworzenie kapitału społecznego oraz rozwój
sektora usług społecznych
Cel operacyjny

Działania/ zadanie/ projekt
Budowa centrum społecznego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Mokra Lewa

3.1. Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury edukacyjnej

Rozbudowa szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Sierakowicach Prawych
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Miedniewicach i Mokrej Lewej
Budowa centrum społecznego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Mokra Lewa

3.2. Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Miedniewicach i Mokrej Lewej
Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych
Termomodernizacja budynków OSP i świetlic wiejskich
Rozwój sieci pieszo-rowerowej na terenie Gminy Skierniewice
Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń, poprzez
zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, wsparcie
finansowe i merytoryczne
Wspieranie seniorów w ich miejscu zamieszkania
Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi, w zakresie organizacji życia kulturalnego,
sportu, rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia
Współpraca z samorządami na szczeblu lokalnym,
jak i ponadlokalnym

3.3 Wsparcie aktywności lokalnej i
komunikacji społecznej, rozwój
usług publicznych

Budowa centrum społecznego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Mokra Lewa
Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i
zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i
katastrofami poprzez rozwój bazy ratownictwa w Gminie
Skierniewice
Termomodernizacja budynków OSP i świetlic wiejskich
Remont budynku Urzędu Gminy w Skierniewicach
Kompleksowa promocja gospodarcza Gminy Skierniewice
Poprawienie jakości usług publicznych w Gminie Skierniewice
poprzez ich cyfryzację
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7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów
strategicznych
W Strategii zaplanowano realizację następujących projektów inwestycyjnych. Jest to otwarty
katalog działań, który może być modyfikowany i uzupełniany.
Tytuł projektu
Budowa centrum społecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mokra Lewa
Lata realizacji
2022 - 2024
Szacunkowy koszt
15 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 12 750 000,00 PLN
Środki własne: 2 250 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Mokra Lewa

Tytuł projektu
Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Skierniewice
Lata realizacji
2021 - 2030
Szacunkowy koszt
80 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 68 000 000,00 PLN
Środki własne: 12 000 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice

Tytuł projektu
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewce - etap 2
Lata realizacji
2022 - 2025
Szacunkowy koszt
15 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 12 750 000,00 PLN
Środki własne: 2 250 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Dębowa Góra, Sierakowice Lewe, Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Mokra Prawa
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Tytuł projektu
Rozbudowa szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych
Lata realizacji
2022 - 2023
Szacunkowy koszt
3 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 2 550 000,00 PLN
Środki własne: 450 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Sierakowice Prawe

Tytuł projektu
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach i Mokrej Lewej
Lata realizacji
2023 - 2030
Szacunkowy koszt
10 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 8 500 000,00 PLN
Środki własne: 1 500 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Miedniewice, Mokra Lewa

Tytuł projektu
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Skierniewice – etap I
Lata realizacji
2022 - 2030
Szacunkowy koszt
30 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 25 500 000,00 PLN
Środki własne: 4 500 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Mokra Prawa
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Tytuł projektu
Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych
Lata realizacji
2022 - 2030
Szacunkowy koszt
15 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 12 750 000,00 PLN
Środki własne: 2 250 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Miedniewice, Mokra Lewa, Sierakowice Prawe, Żelazna, Dębowa Góra

Tytuł projektu
Rozwój elektromobilności na terenie gminy Skierniewice
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
12 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 10 200 000,00 PLN
Środki własne: 1 800 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice

Tytuł projektu
Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami
żywiołowymi i katastrofami poprzez rozwój bazy ratownictwa w Gminie Skierniewice
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
5 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 4 250 000,00 PLN
Środki własne: 750 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice
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Tytuł projektu
Termomodernizacja budynków OSP i świetlic wiejskich
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
5 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 4 250 000,00 PLN
Środki własne: 750 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice

Tytuł projektu
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skierniewice
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
2 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 1 700 000,00 PLN
Środki własne: 300 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice

Tytuł projektu
Rozwój sieci pieszo-rowerowej na terenie Gminy Skierniewice
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
1 500 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 1 275 000,00 PLN
Środki własne: 225 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice
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Tytuł projektu
Remont budynku Urzędu Gminy w Skierniewicach
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
1 500 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 1 275 000,00 PLN
Środki własne: 225 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Miasto Skierniewice

Tytuł projektu
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
1 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 850 000,00 PLN
Środki własne: 150 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice

Tytuł projektu
Ochrona środowiska naturalnego gminy Skierniewice poprzez instalację odnawialnych źródeł
energii
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
2 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 1 700 000,00 PLN
Środki własne: 300 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice
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Tytuł projektu
Kompleksowa promocja gospodarcza Gminy Skierniewice
Lata realizacji
2022 - 2027
Szacunkowy koszt
3 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 2 550 000,00 PLN
Środki własne: 450 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice

Tytuł projektu
Poprawienie jakości usług publicznych w Gminie Skierniewice poprzez ich cyfryzację
Lata realizacji
2024 - 2027
Szacunkowy koszt
2 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie:
Środki zewnętrzne, w tym UE: 1 700 000,00 PLN
Środki własne: 300 000,00 PLN
Miejsce realizacji
Gmina Skierniewice

8. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych
Poniżej odniesiono się do dokumentów gminnych, wskazując w jaki sposób zachodzi zgodność
ze strategią.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skierniewice
Jak zapisano w Studium: „Podstawowymi strategicznymi celami rozwoju przestrzennego gminy
są:
−

Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej gminy pod kątem przede
wszystkim funkcji mieszkalnictwa, usług, działalności produkcyjno-usługowej, a także
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych;

−

Wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój gospodarczy terenów istniejących miejscowości,
przyjazny środowisku, rewitalizacja historycznych zespołów przestrzennych w powiązaniu
z krajobrazem;
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−

Tworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zamieszkania i wypoczynku,
wykorzystującego walory przyrodnicze i kulturowe obszaru.

Podstawową zasadą kształtowania polityki przestrzennej gminy jest równoważenie rozwoju sfer:
społecznej, gospodarczej i środowiskowej z wykorzystaniem zewnętrznych powiązań gospodarczych
i przestrzenno-środowiskowych.
konsekwencją

wielofunkcyjnego

Kierunek
rozwoju

przekształceń
obszaru

w

przestrzeni
ramach

gminy

Skierniewice

kształtującego

się

jest

Obszaru

Metropolitalnego Warszawy i Łodzi. Warunkiem koniecznym wdrożenia zasad zrównoważonego
rozwoju w obszarze gminy Skierniewice jest nadanie działaniom w sferze ochrony środowiska rangi
priorytetu polityki przestrzennej gminy. (…)
Zakłada się, iż wielofunkcyjny kierunek przekształceń obszaru gminy realizowany będzie w oparciu
o ukształtowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną i strukturę sieci osadniczej, z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju, jednak przy uwzględnieniu występującego zjawiska suburbanizacji terenów
podmiejskich, o dobrej dostępności komunikacyjnej, co wiąże się z koniecznością intensyfikacji działań
dotyczących technicznego uzbrojenia terenów inwestycyjnych. (…)
Przewiduje się zharmonizowanie rozwoju sieci dróg, także dróg lokalnych i dojazdowych oraz sieci
infrastruktury technicznej z pozyskiwaniem nowych terenów inwestycyjnych i podnoszeniem
standardów wyposażenia terenów istniejącej zabudowy wsi. (…)
Priorytetem staje się konsekwentne realizowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
w tym ujęć wody wraz z towarzyszącymi instalacjami i sieciami wodociągowymi oraz - systemów
kanalizacji w terenach inwestycyjnych, zapewnienie niezawodności zasilania energetycznego oraz
możliwości rozwoju proekologicznych, indywidualnych źródeł ciepła a także presumpcja energii.”
Założenia przedmiotowej strategii oraz studium są ze sobą zbieżne.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Skierniewice
na lata 2019-2029
Wizja rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Skierniewice została opracowana
w oparciu o analizę sytuacji społecznej oraz identyfikację obszarów strategicznych i brzmi:
Gmina Skierniewice dążąca do niekonfliktowego rozwiązania problemów wspólnoty, poprzez właściwe
działania administracji samorządowej, stowarzyszeń i mieszkańców; dostrzegająca potencjał tkwiący
w lokalizacji, historii i mieszkańcach; wspierająca lokalne inicjatywy, w szczególności: społeczne,
kulturalne i edukacyjne.
Tak sformułowana wizja pozwala na zdefiniowanie misji, w brzmieniu:
Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skierniewice jest – uświadomienie
aktualnej sytuacji społecznej oraz wytyczenie kierunków zmian do budowania Gminy wspierającej
i właściwie wykorzystującej aktywność oraz potencjał społeczności lokalnej, z uwzględnieniem
istotnych uwarunkowań lokalnych.
Założenia obydwu strategii są zatem ze sobą zbieżne. Strategia rozwoju gminy Skierniewice została
stworzona w celu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, z myślą o mieszkańcach, którzy gminę
tworzą.
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Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Skierniewice
Celem bezpośrednim strategii jest rozwój elektromobilności na terenie Gminy Skierniewice
Cele operacyjne to:
−

Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności w Gminie.

−

Upowszechnienie elektromobilności wśród mieszkańców.

−

Promocja różnych środków transportu opartych na napędzie elektrycznym (samochody, rowery,
hulajnogi, inne).

−

Stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych w Gminie i jej
bezpośrednim otoczeniu.

−

Wsparcie działań na rzecz integracji technologicznej i infrastrukturalnej gmin ościennych
i powiatu skierniewickiego dla rozwoju elektromobilności.

−

Włączenie społeczeństwa Gminy w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.

−

Wykorzystanie

elektromobilności

dla

rozwoju

regionalnych

produktów

turystycznych

ze szczególnym uwzględnieniem szlaków rowerowych.
−

Stworzenie warunków do tworzenia lokalnych firm wspierających pojazdy i infrastrukturę
dla rozwoju elektromobilności.

−

Tworzenie ponadlokalnych układów transportowych opartych na elektromobilności.

−

Zakup taboru opartego o napęd elektryczny (autobusy, samochody).

−

Planowanie infrastruktury dla przechowywania i ładowania pojazdów elektrycznych (wiaty,
ładowarki).

−

Wsparcie dla systemów smart city.

Dokumenty są ze sobą zgodne. Strategia rozwoju gminy przewiduje inwestycje z zakresu rozwoju
elektromobilności na obszarze gminy Skierniewice, a także wskazuje, jak bardzo elektromobilność
będzie zyskiwać na znaczeniu w kolejnych latach.

9. Oczekiwane rezultaty planowanych działań
W celu sprawnego monitorowania postępów we wdrażaniu Strategii, poniżej zaproponowano
wskaźniki dzięki którym można śledzić postępy w wykonaniu poszczególnych zadań i celów
strategicznych.
−

Długość wybudowanych dróg [km]

−

Długość zmodernizowanych dróg [km]

−

Długość wybudowanych chodników [km]

−

Długość zmodernizowanych chodników [km]

−

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km]

−

Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km]
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−

Liczba opracowanych dokumentów koncepcyjnych z zakresu komunikacji publicznej [szt.]

−

Liczba powstałych miejsc parkingowych [szt.]

−

Powierzchnia dostępnych gminnych terenów inwestycyjnych [ha]

−

Liczba inwestycji z zakresu zagospodarowania turystycznego miejsc np. przy ciekach
i zbiornikach wodnych [szt.]

−

Liczba wydarzeń promujących sprzedaż bezpośrednią na rynku lokalnym [szt.]

−

Liczba zamontowanych lamp w przestrzeni publicznej [szt.]

−

Liczba zainstalowanych kamer monitoringowych [szt.]

−

Kwota przeznaczona na dofinansowania [zł]

−

Liczba budynków gminnych z zainstalowaną infrastrukturą do pozyskiwania energii odnawialnej
lub budynków prywatnych, które otrzymały dofinansowanie [szt.]

−

Liczba budynków gminnych objętych termomodernizacją [szt.]

−

Kwota przeznaczona na dofinansowania do wymiany pieców [zł]

−

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie do wymiany pieców [szt.]

−

Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km]

−

Liczba nowych gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej [szt.]

−

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km]

−

Liczba nowych gospodarstw domowych przyłączonych do sieci kanalizacyjnej [szt.]

−

Liczba wprowadzonych rozwiązań z zakresu małej retencji [szt.]

−

Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych [szt.]

−

Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych i przedszkolnych [szt.]

−

Liczba budowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych [szt.]

−

Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych [szt.]

−

Liczba zmodernizowanych obiektów kulturalnych [szt.]

Poniżej przedstawiono wskaźniki efektów realizacji Strategii:

Nazwa wskaźnika

Opis wskaźnika

Wartość
wskaźnika do
osiągnięcia na
koniec realizacji
strategii

Wzrost liczby
przedsiębiorstw na
obszarze gminy

Dane można zweryfikować na stronach Głównego
Urzędu Statystycznego. Dodatkowo można uzyskać
informację, w jakich branżach nastąpił wzrost, a w jakich
zmniejszenie się liczby przedsiębiorstw. Dane należy
skorelować z poziomem bezrobocia, wykształcenia oraz
średnimi dochodami gospodarstw domowych.

+4%

Zmniejszenie się liczby
osób bezrobotnych

Dane można uzyskać na stronach GUS, również
Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. Dane z
PUP pozwolą na bardziej szczegółową analizę
zarejestrowanych osób bezrobotnych. Wskaźnik należy
porównać z poziomem wykształcenia mieszkańców,
liczbą przedsiębiorstw oraz średnimi dochodami
gospodarstw domowych.

-3%

Wzrost średnich dochodów
gospodarstw domowych

Jest to wskaźnik o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
obszaru gminy. Dochody determinują jakość życia, ich
wzrost w większości przypadków świadczy zatem o

+2%
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Nazwa wskaźnika

Wartość
wskaźnika do
osiągnięcia na
koniec realizacji
strategii

Opis wskaźnika

podniesieniu pewnych standardów. Należy zauważyć, że
możliwość nabywania dóbr i usług napędza gospodarkę,
a zatem większe zarobki znajdują odzwierciedlenie we
wzroście gospodarczym. Dane można uzyskać w GUS.
Wzrost ceny działek na
obszarze Gminy

Wzrost wskaźnika świadczyć będzie o zwiększeniu się
atrakcyjności i potencjału regionu, co ma ogromny wpływ
na jego rozwój społeczno- gospodarczy.

+5%

Wzrost liczby nowych
mieszkańców Gminy

Wskaźnik ten pokaże, czy podjęte działania stworzyły
bezpieczny i atrakcyjny dla życia obraz gminy
Skierniewice. Dane dostępne są w GUS. Można je
skorelować ze średnimi dochodami gospodarstw
domowych, poziomem wykształcenia oraz bezrobocia
mieszkańców.

+3%

10.

Źródła finansowania

W związku z możliwościami finansowania poszczególnych projektów, planuje się pozyskanie
dofinansowania na ich realizację m.in. ze środków: RPO WŁ, Europejskiego Funduszu Odbudowy,
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Elektromobilności. Oczywiście będą brane pod uwagę
wszystkie dostępne i akceptowalne dla gminy źródła finansowania. Katalog inwestycji pozostaje otwarty.
Koszty poszczególnych inwestycji oszacowano w rozdziale 7.
Tabela 42 Przewidywane źródła finansowania inwestycji
Przewidywane źródła finansowania
Tytuł projektu

środki własne
gminy Skierniewice

środki
UE

Budowa centrum społecznego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Mokra Lewa

X

X

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy
Skierniewice

X

X

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Skierniewce - etap 2

X

X

Rozbudowa szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Sierakowicach Prawych

X

X

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Miedniewicach i Mokrej Lewej

X

X

Budowa kanalizacji na terenie Gminy Skierniewice – etap I

X

X

Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych

X

X

Rozwój elektromobilności na terenie gminy Skierniewice

X

X

Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i
zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi

X

X

środki
inne

X
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Przewidywane źródła finansowania
Tytuł projektu

środki własne
gminy Skierniewice

środki
UE

Termomodernizacja budynków OSP i świetlic wiejskich

X

X

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Skierniewice

X

X

Rozwój sieci pieszo-rowerowej na terenie Gminy
Skierniewice

X

X

Remont budynku Urzędu Gminy

X

X

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

X

X

Ochrona środowiska naturalnego gminy Skierniewice
poprzez instalację odnawialnych źródeł energii

X

X

Kompleksowa promocja gospodarcza Gminy Skierniewice

X

X

Poprawienie jakości usług publicznych w Gminie
Skierniewice poprzez ich cyfryzację

X

X

środki
inne

i katastrofami poprzez rozwój bazy ratownictwa w Gminie
Skierniewice

11.

X

X

System wdrażania Strategii

Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka
lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jej jakości. Proces jej wdrażania jest złożonym
przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji
z otoczeniem. Wdrożeniu Strategii towarzyszyć będzie jej ewaluacja, która będzie się opierać
na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jej przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. Strategia gminy
jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki terytorialnej. Sam dokument nie jest jednak receptą
na sukces. Aby mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jego wdrażanie,
czuwanie nad jego realizacją i kontrolowanie przebiegu.
Właściwy proces wdrażania Strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji
i osób. Przedkładana Strategia jest "własnością" społeczności lokalnej - dla niej przede wszystkim była
budowana. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy
implementacyjne. Niezwykle istotne jest partnerstwo ponadgminne. Wdrażanie wytyczonych planów
zakłada potrzebę animacji od podstaw, która wiąże się z głębszymi kwestiami, takimi jak: zmiana
mentalności, stosunki społeczne oraz kultura lokalna, których ewolucja jest procesem rozłożonym
na wiele lat.
Realizacja strategii uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych
jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań
w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu,
możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów Jednostka zabezpieczy
15 – 50% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.
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Za wdrażanie Strategii odpowiedzialny będzie Urząd Gminy Skierniewice.
1. Zarządzanie
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację strategii będzie pełnił specjalnie powołany
zespół pracowników. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.:
−

zapewnienia zgodności realizacji strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi
wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji,
ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów
publicznych;

−

zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu
realizacji projektów w ramach strategii;

−

zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji strategii;

−

przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania strategii;

−

zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach;

−

dokonanie oceny po zakończeniu realizacji strategii.

2. Instytucja wdrażająca strategię Gminy.
Urząd Gminy Skierniewice, jako instytucja wdrażająca strategię, odpowiedzialna będzie za:
−

opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne;

−

bezpośrednią realizację działań przewidzianych w strategii w zakresie przygotowania
przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem
terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania;

−

zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

W przypadku strategii, kluczową postacią w procesie jej realizacji i monitoringu jest Wójt. Kierując
bieżącą działalnością, ma największy wpływ zarówno na sam proces opracowywania strategii,
jej wdrażania, jak również oceny jej realizacji. Do najważniejszych zadań Wójta w zakresie zarządzania
i monitoringu należałby bezpośredni nadzór nad wdrażaniem strategii oraz wyznaczenie koordynatora
jej realizacji.
Ważną rolę w procesach wdrożeniowych strategii odgrywać powinien koordynator strategii jako osoba
zaangażowana bezpośrednio w realizację zadań wyznaczonych w Dokumencie i dobrze zorientowana
w istniejących realiach, mająca jednocześnie bezpośredni wpływ na procesy gospodarcze i społeczne
zachodzące w gminie.
Główne zadania koordynatora polegałyby na:
−

bieżącej analizie stanu realizacji strategii;

−

obserwacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć
na realizację strategii;

−

prowadzeniu bazy informacji;

−

wypracowaniu kryteriów oceny stanu realizacji strategii;

−

aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania.
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Wdrażanie na każdym etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno się ono
na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu. Pozwala
to na koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego efektywność.

12.
Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji
społecznej Strategii
12.1. System monitorowania
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu,
czy strategii i jej zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków
z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób,
aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie
technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały
efektywność prowadzonych działań.
Monitorowania wdrażania Strategii oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet
Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania strategii i jej realizacji, w skład Komitetu
Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie strategii.
Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na dwa lata. Istnieje możliwość
częstszych spotkań po uprzednim zawiadomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu.
Funkcję Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie sekretariat Urzędu. Obowiązkiem
Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu o terminach posiedzeń oraz przygotowywanie
na w/w posiedzeniach szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji strategii w formie
standardowego raportu monitorującego. Obowiązkiem Sekretariatu będzie także przygotowywanie
protokołów z posiedzeń Komitetu Monitorującego, zawierających ustalenia w/w posiedzeń i przesyłanie
ich do członków Komitetu. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje
na temat wdrażanych projektów i całej Strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej
analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Strategii z wcześniej zatwierdzonymi
założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane
z wdrażaniem Strategii, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie
pojawiających się trudności wdrożeniowych.
Na koniec każdego podokresu planowania Komitet Monitorujący sporządzi raport końcowy,
obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń strategii. Wszelkie rozbieżności
pomiędzy ustaleniami strategii, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo
wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w Sekretariacie Urzędu.
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12.2. Sposób oceny
W procesie monitorowania Strategii przewidziano następujące fazy:
Ocena wstępna
Rozpoczęcie strategii i wchodzących w jej skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem
wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań).
Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin
rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji
strategii i projektów.
Monitoring sterujący
Dotyczy całego okresu wdrażania strategii. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie
wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji strategii.
Kontrolę końcową - ewaluację efektów.
Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć,
że planowanie ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest
to bardzo ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki strategii/projektu.
Logika strategii/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią,
celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną
spójność strategii/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu przekształcane są w produkty,
jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc i zaspokojenia potrzeb grup
docelowych.
Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia
rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem jest,
zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane nie
tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz
także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.
Główne zastosowania ewaluacji:
−

identyfikacja słabych i mocnych stron,

−

oszacowanie możliwości i ograniczeń,

−

usprawnienie zarządzania,

−

wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego,

−

poprawianie błędów dla celów odpowiedzialności,

−

wsparcie alokacji zasobów finansowych,

−

ulepszenie procesu decyzyjnego.
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W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen stanu
wdrożenia programów w zakresie:
−

działania strategii;

−

wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów;

−

wpływu na problemy, do których odnoszą się projekty;

−

wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia strategii i wyznaczania nowych projektów;

−

identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.

Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków
publicznych poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu
przedsięwzięć finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny.
Uczy bowiem rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.
Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Strategii cele zostały osiągnięte oraz ustalić
przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia,
czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie również
dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane
w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości.

13.
Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030
Poniższy rozdział przygotowano w oparciu o Strategię rozwoju województwa łódzkiego 2030 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r..
Podkreślono aspekty szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszej Strategii rozwoju gminy
Skierniewice do roku 2030.
Cytując dokument: „Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu
województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym
i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Strategia Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030 jest odpowiedzią władz województwa na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania,
przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady,
stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której efektem będzie podniesienie jakości życia
mieszkańców województwa łódzkiego. (…)
Strategia 2030 jest odpowiedzią na wyzwania wewnętrzne i globalne, jakie stoją przed województwem
łódzkim. Podejmowane w ramach strategii działania będą służyły ograniczaniu negatywnych skutków
procesów demograficznych związanych z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa, podnoszeniu
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
Niezbędnym warunkiem tych przemian będzie rozwój cyfryzacji i całego sektora e-usług. Dla
zapewnienia spójności społecznej podejmowane będą działania zmierzające do zwiększenia
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dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji, kultury,
sportu i turystyki. Kompleksowa poprawa dostępności województwa sprzyjać będzie budowaniu
spójności terytorialnej. Niezmiernie istotne będą również działania związane z adaptacją do zmian
klimatu oraz poprawą jakości powietrza. Województwo łódzkie dostrzega potencjał sektora
energetycznego, jak również potrzebę jego transformacji. Sprawiedliwa i włączająca transformacja ma
kreować nowy model rozwoju dla obszaru górniczego przy jednoczesnym zapobieganiu regresowi
gospodarczemu i społecznemu.
Rok 2020 przyniósł całkowicie nowe wyzwanie związane z ograniczaniem skutków kryzysu wywołanego
przez pandemię COVID-19. Zarząd Województwa podjął zdecydowane działania mające na celu
odbudowę gospodarki oraz przeciwdziałanie zwiększaniu się bezrobocia. W celu zapobiegania
i ograniczania wpływu kolejnych zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości, niezwykle istotna jest
kontynuacja podjętych działań, również w obszarze ochrony zdrowia i rozwoju cyfryzacji, w tym
rozwijania kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych.
Zaproponowane w Strategii 2030 działania koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom,
jak również na wzmacnianiu wewnętrznych potencjałów. Wymiar terytorialny interwencji będzie
kontynuowany, dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych poszczególnych terytoriów, w tym
Obszarów Strategicznej Interwencji wskazanych z poziomu krajowego i regionalnego. Koncentracja
interwencji na tych obszarach będzie służyła wyrównywaniu szans rozwojowych poszczególnych
obszarów województwa i budowaniu jego spójności terytorialnej.
Osią działań będzie jak najlepsze wykorzystanie wszelkich dostępnych zasobów. W kręgu
szczególnego zainteresowania samorządu województwa będzie rodzina i stworzenie godnych
warunków życia dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.” 44
Niniejsza Strategia rozwoju gminy Skierniewice do roku 2030 wpisuje się w wizję oraz w cele
określone w SRWŁ 2030. WIZJA ROZWOJU zawarta w SRWŁ 2030 brzmi:
„Wizja regionu odzwierciedla pożądany stan województwa w pespektywie 2030 roku, w trzech
strategicznych wymiarach rozwoju tj. gospodarczym, społecznym i przestrzennym, który jest
odpowiedzią na sformułowane wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany
i globalne megatrendy, które będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki.
Harmonijnie rozwijające się województwo w centrum polski, przyjazne rodzinom, mieszkańcom miast
i obszarów wiejskich. Region, w którym nowoczesna gospodarka idzie w parze z ochroną walorów
kulturowych i przyrodniczych.
(…) W Strategii wskazano trzy cele strategiczne w ramach trzech sfer gospodarczej, społecznej
i przestrzennej:
1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka
2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans
3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń.
(…) Dodatkowo wskazano jeden cel horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region.
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Skuteczne działania podejmowane w sferze zarządczej pozytywnie oddziałują na realizację
wskazanych powyżej celów strategicznych oraz pozwolą na skuteczną realizację Strategii
i optymalizację procesów rozwojowych. W ramach tego celu działania będą skoncentrowane
na poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych poziomach
zarządzania, szczególnie współpracy samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych.
Istotą tego celu będzie prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju, zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju poprzez wzmacnianie potencjału endogenicznego miast i obszarów wiejskich, podniesienie ich
atrakcyjności osadniczej, niwelowanie barier rozwojowych, zapobieganie peryferyzacji. Kluczowe
znaczenie będzie przy tym miało poszanowanie zasad ochrony środowiska, w tym najwartościowszych
elementów

środowiska

przyrodniczego,

dziedzictwa

kulturowego

i

krajobrazu.

Polityka

zrównoważonego rozwoju pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnych mieszkańców regionu łódzkiego
i zachowanie najcenniejszych elementów środowiska dla przyszłych pokoleń. Osiąganie efektu synergii
w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego będzie odbywało się z poszanowaniem walorów
przestrzeni.”

TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII
Obszary Strategicznej Interwencji
Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obszar strategicznej interwencji to określony
w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub
o szczególnych

warunkach

społecznych,

gospodarczych

lub

przestrzennych,

decydujących

o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania potencjałów rozwojowych,
do którego kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze,
infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne.
W Strategii wskazano OSI dwojakiego rodzaju: krajowe oraz regionalne.”
W ramach OSI regionalnych gmina Skierniewice została zakwalifikowana jako:
−

Obszar walorów turystyczno-środowiskowo-rolnych, który w wyniku strategicznej interwencji
przekształci się w Obszar Zielonej Gospodarki.

Poniżej przedstawiono opisy zaczerpnięte z SRWŁ 2030:
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„OBSZAR ZIELONEJ GOSPODARKI
Rysunek 8 Obszar Zielonej Gospodarki

Źródło: SRWŁ 2030 [za:] dane BPPWŁ
„W gminach, w których potencjał rolnictwa jest wysoki, grunty rolne powinny być chronione, a wiodąca
funkcja rozwijana. Istotne będą działania związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej,
w tym m.in. właściwym doborem upraw dostosowanych do warunków środowiskowych, wykorzystaniem
potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych dla produkcji zwierzęcej, racjonalnym
stosowaniem nawożenia i środków ochrony roślin. W zakresie zwiększania opłacalności produkcji rolnej
istotne będzie polepszanie struktury gospodarstw rolnych, wprowadzanie nowych technologii
i innowacji, inwestycje we wzrost produktywności, rozwijanie współpracy rolników między sobą i branżą
przetwórstwa, rozwój rynków lokalnych i targowisk. Ważnym kierunkiem działań będzie wspieranie
przetwórstwa rolno-spożywczego. Na obszarze gmin położonych w sąsiedztwie obszarów chronionych
i cennych przyrodniczo wskazaniem dla gospodarowania będzie system rolnictwa zrównoważonego,
produkcja żywności wysokiej jakości, w tym rozwój produkcji ekologicznej.
Istotne będzie również wspieranie działań umożliwiających dywersyfikację gospodarczą tych obszarów
związanych m.in. z rozwojem turystyki aktywnej, wspieraniem bazy turystycznej (w tym ekoturystyki
i agroturystyki), rozbudową szlaków turystycznych i infrastruktury rowerowej, kreowaniem marki i popytu
na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, budowaniem zintegrowanych produktów
turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych oraz kultywowaniu
tradycji, wykreowaniem wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie, które będą sprzyjać
budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa.
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Zarówno dla rozwoju funkcji rolniczej, jak i turystycznej ważne będą działania związane z ochroną
i poprawą jakości środowiska oraz wzmocnieniem odporności OSI na zmiany klimatu i zagrożenia
naturalne. Wymagać to będzie interwencji z zakresu m.in. zwiększania zdolności retencyjnych zlewni
(m.in. wprowadzania zalesień, zakrzewień, zadrzewień, budowy i modernizacji zbiorników wodnych,
rozwoju systemów melioracyjnych, odtwarzania oczek wodnych i mokradeł) oraz rozwiązań
ukierunkowanych na ochronę środowiska (m.in. poprawę czystości wód, w tym tworzenie
wysokoefektywnych stref ekotonowych, renaturalizację siedlisk i cieków wodnych, zwiększanie
powierzchni

obszarów

objętych

ochroną

prawną),

a

także

inwestycji

w

infrastrukturę

przeciwzagrożeniową (m.in. przeciwpowodziową, przeciwpożarową). Ważną rolę w Obszarze Zielonej
Gospodarki odgrywać będą miasta – ośrodki wsparcia dla funkcji rozwijanych na terenach wiejskich.
CELE SRWŁ 2030 W UKŁADZIE MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE
Gmina Skierniewice jest obszarem wiejskim. Z tego powodu poniżej przedstawiono zapisy odnoszące
się do tych terenów:
„Obszary wiejskie województwa łódzkiego prezentują bogate spektrum typów funkcjonalnych
począwszy od rolniczych gmin wiejskich skończywszy na gminach o przemysłowym, usługowym bądź
wielofunkcyjnym charakterze. Istnieje też znaczna liczba gmin, położonych głównie w sąsiedztwie
średnich i dużych miast, mająca funkcje typowo mieszkaniowe. Pomimo tak dużej różnorodności
posiadają one wspólny mianownik barier i problemów rozwojowych: są to różnego rodzaju problemy
transportowe, począwszy od braków w infrastrukturze komunikacyjnej na wykluczeniu z transportu
publicznego skończywszy. Słabą stroną większości gmin wiejskich jest niski potencjał gospodarczy,
którego wzmocnienie będzie wymagało wsparcia i modernizacji rolnictwa, rozwoju funkcji
pozarolniczych, inwestycji w kapitał ludzki i społeczny. Kolejnym problemem gmin wiejskich jest stan
środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie niskiej jakości wód i powietrza oraz
niewystarczającej ochrony obszarów cennych pod wzglądem walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Negatywnym zjawiskiem, zwłaszcza w gminach położonych w otoczeniu średnich i dużych miast, jest
presja

urbanizacyjna,

której

efektem

jest

chaos

przestrzenny,

rosnące

koszty

społeczne

i niewystarczający rozwój infrastruktury technicznej w stosunku do potrzeb rosnącej populacji.
Wdrażanie modelu wielofunkcyjnego wsi będzie wiązało się z rozwijaniem branż komplementarnych dla
rolnictwa bazujących na lokalnych zasobach. Ponadto zróżnicowanie działalności gospodarczej i wzrost
liczby nowych podmiotów gospodarczych oferujących profesjonalne usługi naukowe i techniczne będą
skorelowane ze wzrostem innowacyjności w rolnictwie oraz rozwojem nowych sektorów gospodarki
specyficznych dla takich obszarów jak: biogospodarka, zielona gospodarka, OZE. W perspektywie
najbliższych lat w związku z ekologizacją sektorów i branż w krajowej gospodarce oraz społeczną
świadomością w zakresie ochrony środowiska wzrośnie zapotrzebowanie na produkty i usługi
w sektorze zielonej gospodarki.
Na obszarach wiejskich wzrośnie również zapotrzebowanie na świadczenie usług społecznych
(opiekuńczych, terapeutycznych, integracyjnych) w efekcie starzejącego się społeczeństwa, co pozwoli
na urzeczywistnienie w praktyce idei rolnictwa społecznego oraz zwiększenie i dywersyfikację
dochodów gospodarstw. Włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwojowe będzie następowało
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za sprawą wykorzystania środowiskowego i turystycznego potencjału obszarów wiejskich; dynamicznie
będzie rozwijał się również sektor usług czasu wolnego (m.in. turystyka 3E) 45.
Niski

poziom

przedsiębiorczości

i

kwalifikacji

mieszkańców

obszarów

wiejskich

wskazuje

na konieczność wsparcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwienia zdobywania kwalifikacji
rynkowych oraz szkoleń w kierunku reorientacji zawodowej i tworzenia warunków do rozwoju edukacji,
a także wyrównywania szans w dostępie do usług edukacyjnych. Dużą rolę w realizacji tych celów
odgrywać będzie zwiększenie dostępności transportowej obszarów wiejskich oraz likwidowanie
deficytów w infrastrukturze telekomunikacyjnej i dostępie do Internetu.
Ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz konieczność poprawy jakości życia na wsi
istotne będzie wdrażanie koncepcji Inteligentnych wsi (Smart Villages) – tj. nowej koncepcji w zakresie
kształtowania polityki UE. Idea Smart Villages dotyczy różnych obszarów życia wsi i stwarza nowe
możliwości, np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań w zakresie
ochrony środowiska, korzystania z szans, jakie daje biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym
(w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0), zapewnienia wysokiej
jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
Zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich sprzyjać będzie działalność Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich (KSOW) oraz Lokalnych Grup Działania.
Dla poprawy jakości życia mieszkańców Łódzkiego kluczowe będzie zapewnienie jak najlepszej jakości
środowiska przyrodniczego. Jednym z głównych jego elementów są tereny zielone, stanowiące miejsca
rodzinnego wypoczynku, rekreacji i indywidualnej aktywności fizycznej. Dla zapewnienia ochrony
terenów o największych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i zachowania różnorodności
biologicznej konieczne będzie prowadzenie racjonalnej polityki zarówno na szczeblu regionalnym,
jak i lokalnym. Wyrazem tej polityki mogą być preferencje dla gmin. Na obszarach objętych ochroną
prawną (w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) lub na terenach gmin
z największym udziałem obszarów chronionych mogą być dodatkowo premiowane działania i kierunki
działań określone w strategii związane z ochroną środowiska, wykorzystaniem potencjału cennych
walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, poprawy jakości i zagospodarowania wód
powierzchniowych, sportem, turystyką, polityką społeczną, zdrowiem, edukacją, rozwojem gospodarstw
ekologicznych, produkcją żywności ekologicznej i tradycyjnej.”

Turystyka 3E (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja), inaczej
zwana turystyką kreatywną.
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