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1. Wstęp 

 

Rozwój jednostek samorządu terytorialnego to długofalowy proces, którego celem jest wprowadzenie 

planowanych zmian, zmierzających do poprawy sytuacji. Samorząd terytorialny uczestniczy  

w sprawowaniu władzy publicznej, jest on świadectwem decentralizacji państwa o charakterze 

terytorialnym. W szczególności realizuje on zadania własne oparte o ustawę. Celem nadrzędnym jego 

działalności jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych mieszkańców,  

a także zapewnienie im jak najwyższego standardu życia. Samorząd stanowi prawo lokalne, zatem 

ma ogromny wpływ na obrane kierunki działania i efekty ich realizacji. 

 

Dla prowadzenia przemyślanej i spójnej polityki rozwoju, czyli wspomnianego długofalowego procesu, 

niezbędny jest dokument, który pozwoli wyznaczyć działania o charakterze długookresowym. 

Określenie tychże zadań powinno zostać poprzedzone analizą społeczno-gospodarczą gminy, 

określeniem stron silnych i słabych jednostki, a także szans i zagrożeń wynikających z uwarunkowań 

zewnętrznych. Szczegółowa analiza pozwala na wyodrębnienie zadań najważniejszych, 

priorytetowych. Uporządkowanie w jednym dokumencie wszystkich czynników wpływających  

na wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczeństwa, z poszanowaniem ładu przestrzennego  

i dziedzictwa kultury, pozwala na stworzenie celów i zadań komplementarnych wobec siebie, co          

z kolei warunkuje wytworzenie wartości dodatniej podejmowanych działań. 

Powstały w ten sposób dokument - Strategia Rozwoju - sprzyja maksymalizacji efektów,  

przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Strategia powinna być oczywiście aktualizowana o zmiany 

zarówno o charakterze endo jak i egzogenicznym, które mają wpływ na realizację zawartych  

w niej postulatów. 

Postępujący rozwój społeczno-gospodarczy, zachodzące zmiany oraz integracja Polski z Unią 

Europejską niemalże wymuszają na władzach samorządowych właśnie takiego przemyślanego 

długofalowego podejścia. Jest ono podstawą do prowadzenia stabilnej polityki wzrostu 

gospodarczego.  

 

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem poprzedzającym podejmowanie działań, stanowi koncepcję 

ich realizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu szans i zagrożeń wynikających ze zmiennego 

otoczenia i działań innych podmiotów, ukierunkowanym przez wartości i opcje uznane przez 

społeczność lokalną, bazującym na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniającym wewnętrzne 

słabości. 

Strategia jest instrumentem stymulowania procesów społeczno-gospodarczych zachodzących  

na terenie gminy, a w szczególności: dyktuje główne kierunki rozwoju gminy, stanowi plan będący 

podstawą do podejmowania decyzji rozwojowych, a także zwiększa spójność decyzji podejmowanych 

przez władze samorządowe. Strategia pozwala na lepsze zagospodarowanie zasobów gminy, jest 

podstawą do ubiegania się o środki finansowe z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych. 

Zapisy zawarte w dokumencie stanowią również informację dla mieszkańców i inwestorów  

o spodziewanych kierunkach rozwoju gminy. 
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 Strategia rozwoju spełnia zatem funkcje: 

 materiału informacyjnego, określającego aktualny potencjał społeczny, ekonomiczny  

i gospodarczy gminy; 

 programu działania dla władz lokalnych; 

 formalnej podstawy umożliwiającej ubieganie się o środki wsparcia z budżetu państwa  

oraz o środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 

 materiału promocyjnego.  

 

Prace nad strategią Gminy Skierniewice toczyły się z uwzględnieniem trzech kluczowych zasad: 

 zasada koncentracji na realnych siłach Gminy Skierniewice – największą siłę stanowią zasoby 

lokalne, historyczne, przyrodnicze, kapitał ludzki oraz wszelkie cenne cechy świadczące  

o odmienności obszaru. Strategia ma za zadanie wykorzystać je w sposób optymalny, stąd 

konieczność zebrania pomysłów wszystkich grup społecznych, począwszy od władz 

samorządowych, mieszkańców oraz organizacji działających na terenie Gminy. To właśnie  

te grupy posiadają największą wiedzę na temat atutów obszaru, a także możliwość  

by je wykorzystać. 

 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 – wychodzi naprzeciw tendencjom obserwowanym w całej 

Unii Europejskiej. Wiele dotychczasowych dokumentów miało liczne cele, które dawały 

poczucie iluzorycznego bezpieczeństwa, iż w ramach strategii zostanie zrealizowane 

wszystko. Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na najbliższe lata będzie koncentrowała się 

na niewielu, ale najważniejszych zagadnieniach. 

 

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej  

i zawiera się w latach 2015 – 2022. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie  

tych rozpoczętych w latach 2019 – 2020 obejmą także następny okres programowania. 

***** 
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2. Obszar i czas realizacji Strategii 
 

Obszar realizacji Strategii obejmuje gminę wiejską Skierniewice. 

Czas realizacji przypada na lata 2015 – 2022. 

***** 

3. Aktualna sytuacja społeczno- 

gospodarcza na obszarze objętym 

Strategią 
 

3.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru 

 

3.1.1. Położenie 

 

Gmina wiejska Skierniewice położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, w centralnej 

części powiatu skierniewickiego, wokół miasta na prawach powiatu - Skierniewice. 

Mapa powiatu skierniewickiego 

 

Gmina Skierniewice sąsiaduje z: 

 Miastem Skierniewice 

 Gminą Bolimów – od północy, 

 Gminą Puszcza Mariańska(powiat żyrardowski) i Nowy Kawęczyn - od wschodu, 

 Gminą Głuchów - od południa, 

gmina 

Skierniewice 

http://www.bolimow.pl/
http://www.puszcza-marianska.pl/
http://www.ugkaweczyn.pl/pl/
http://www.gluchow.pl/
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  Gminą Rawa Mazowiecka (powiat rawski) – od południa (brak oznaczenia na mapie),  

 Gminami Godzianów, Maków, Łyszkowice i Nieborów (powiat łowicki) - od zachodu. 

Położenie Gminy wokół miasta Skierniewice oraz w pobliżu większych ośrodków miejskich takich jak 

np. Łowicz skutkuje pełnieniem przez poszczególne miejscowości Gminy funkcji „sypialni” tychże 

miast. Funkcje administracyjne, takie jak Urząd Gminy, czy banki znajdują się w mieście Skierniewice. 

Gmina Skierniewice jest gminą o charakterze rolniczym, położona jest ona na Wysoczyźnie Rawskiej  

i reprezentuje krajobraz charakterystyczny dla terenów Polski Środkowej. Pod względem fizyczno-

geograficznym obszar gminy Skierniewice położony jest w obrębie makroregionu Wzniesień 

Południowomazowieckich i na granicy dwóch mezoregionów: Wzniesień Łódzkich i Równiny Łowicko-

Błońskiej. Strefę przejściową pomiędzy Równiną a Wzniesieniami Łódzkimi stanowi krawędź 

geomorfologiczna, słabo zaznaczona w terenie. Jej partie szczytowe rozciągają się na linii Dąbrowice 

– Balcerów - Strobów i wznoszą się na wysokość 134-135 m. n.p.m. W związku z tym część północna 

gminy położona jest w obrębie Równiny Łowicko-Błońskiej (miejscowości Sierakowice Lewe i Prawe, 

Borowiny, Budy Grabskie, częściowo Mokra Prawa).W strefie krawędziowej Wzniesień zlokalizowane 

są miejscowości Mokra Lewa, Miedniewice, Samice i Pamiętna. Pozostała część gminy, od 

Balcerowa, Dębowej Góry i Strobowa położona jest w obrębie Wzniesień Łódzkich. 

Pod względem hydrograficznym gmina należy do zlewni rzeki Bzury, a przepływają przez nią rzeki: 

Rawka, Łupia - Skierniewka i Pisia Zwierzyniec. Obszar zajmowany przez gminę charakteryzuje się 

bardzo specyficznymi warunkami klimatycznymi: dużym nasłonecznieniem i niską sumą opadów 

atmosferycznych. 

Przez teren Gminy przebiegają następujące połączenia drogowe: 

 droga krajowa Nr 70 relacji Łowicz – Skierniewice – Huta Zawadzka 

 droga wojewódzka Nr 705 relacji Sochaczew – Skierniewice - Jeżów 

 droga wojewódzka Nr 707 relacji Skierniewice – Rawa Mazowiecka 

 drogi powiatowe 

 drogi gminne 

Mapa drogowa 

http://www.godzianow.pl/
http://www.gminamakow.info/
http://lyszkowice.bipst.pl/
http://www.nieborow.pl/
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Mieszkańcy Gminy mają również dostęp do połączeń kolejowych, przystanki znajdują się we wsiach 

Mokra oraz Sierakowice Lewe. 

***** 

3.1.2. Powierzchnia 

 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, 

ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 

zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014), zgodnie z §2 ustęp 1: Z dniem 1 stycznia 

2015 r. ustala się granice następujących gmin: w województwie łódzkim, miasta na prawach powiatu 

Skierniewice i w powiecie skierniewickim - gminy Skierniewice przez włączenie do dotychczasowego 

obszaru miasta na prawach powiatu Skierniewice części obszaru obrębu ewidencyjnego Miedniewice, 

to jest działek ewidencyjnych nr 571/1, 574/3, 574/4 i 1196, o łącznej powierzchni 19,43 ha, z gminy 

Skierniewice. Od 1 stycznia 2015 roku powierzchnia gminy Skierniewice stanowi zatem 13 129,6 ha, 

co czyni ją największą powierzchniowo jednostką w obrębie powiatu skierniewickiego - zajmuje 

17,42% jego powierzchni. Gęstość zaludnienia w Gminie wynosi natomiast 55,6 osób/km
2
. 

Powierzchnia gmin wchodzących w skład powiatu skierniewickiego (w zaokrągleniu) 

jednostka terytorialna powierzchnia (w ha) udział % w powierzchni powiatu 

Bolimów  11171 14,82% 

Głuchów  11073 14,69% 

Godzianów  4406 5,85% 

Kowiesy  8583 11,39% 
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 Lipce Reymontowskie  4291 5,69% 

Maków  8153 10,82% 

Nowy Kawęczyn  10422 13,83% 

Skierniewice  13130 17,42% 

Słupia  4109 5,45% 

Źródło: Dane dotyczące gminy Skierniewice pochodzą ze wskazanego wyżej Rozporządzenia, 
pozostałe dane pochodzą z GUS, Bank Danych Lokalnych 

W skład gminy Skierniewice wchodzi 30 miejscowości, należą do nich: Balcerów, Borowiny, Brzozów, 

Budy Grabskie, część wsi Dąbrowice, Dębowa Góra, Józefatów, Julków, Ludwików, Miedniewice, 

Miedniewice Topola, Mokra, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Pamiętna, 

Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Prawe, Sierakowice Lewe, Stare 

Rowiska, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie oraz Żelazna. 

***** 

 

 

3.1.3. Ludność 

 

Liczba ludności faktycznie zamieszkującej gminę Skierniewice ma tendencję rosnącą i w roku 2013 

wynosiła 7305 osób (dane GUS), nieznaczną większość stanowiły kobiety. Gęstość zaludnienia  

w Gminie wynosiła 55,6 osób/km
2
. Obserwuje się wahania w zakresie ruchu naturalnego, przyrost 

naturalny w większości lat przyjmuje wartości ujemne. Pozytywnym zjawiskiem są natomiast 

odnotowywane dodatnie wartości salda migracji wewnętrznych. Znaczącym problemem natury 

społeczno-gospodarczej w Gminie jest wysoki poziom bezrobocia jej mieszkańców. Wśród 

zarejestrowanych osób bezrobotnych największy odsetek stanowią osoby bez wykształcenia 

średniego, długotrwale bezrobotne i bez kwalifikacji zawodowych. Dużą grupę tworzy także młodzież 

do 25 roku życia. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, świadczące o braku potrzeby kształcenia się 

młodych ludzi. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy nie jest zadawalający.  

***** 
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3.1.4. Środowisko przyrodnicze
1
 

 

LASY I TERENY ZIELENI 

Obszar gminy Skierniewice jest terenem niezwykle bogatym przyrodniczo. Pod względem lesistości 

gmina Skierniewice zaraz po gminie Bolimów posiada na swoim obszarze największy udział lasów  

w powierzchni (porównanie gmin na obszarze powiatu skierniewickiego). Lesistość w Gminie wynosi 

29,6%. Większość tych gruntów to grunty leśne publiczne, stanowią one około 79,1% gruntów leśnych 

ogółem. 

Powierzchnia gruntów leśnych w 2012 roku w gminach powiatu skierniewickiego 

gminy ogółem (ha) lesistość(%) 
grunty leśne  

publiczne ogółem (ha) 
grunty leśne  

prywatne ogółem (ha) 

Bolimów  3877,0 33,8 3035,0 842,0 

Głuchów 1488,6 13,1 978,6 510,0 

Godzianów 306,0 6,9 26,1 279,9 

Kowiesy 2029,9 23,2 1557,4 472,5 

Lipce Reymontowskie 762,9 17,3 567,9 195,0 

Maków 2300,0 27,5 1384,7 915,3 

Nowy Kawęczyn 1892,9 17,9 1219,9 673,0 

Skierniewice 4001,0 29,6 3164,0 837,0 

Słupia 129,0 3,1 0,0 129,0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Z tego też powodu wyodrębniono różne formy ochrony przyrody. Należą do nich: 

 Bolimowski Park Krajobrazowy; 

 rezerwaty przyrody: Kopanicha – rezerwat leśny; Ruda Chlebacz - rezerwat leśny oraz Rawka 

- rezerwat wodno - krajobrazowy; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki; 

 Obszary Natura 2000: Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028) oraz Dolina 

Rawki(PLH100015); 

 pomniki przyrody; 

 użytki ekologiczne. 

 

 Bolimowski Park Krajobrazowy 

Najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczym tereny Gminy Skierniewice objęte są ochroną  

w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Park leży na pograniczu Wyżyny Łódzkiej i Niziny 

Mazowieckiej, w dorzeczu rzeki Rawki; jego całkowita powierzchnia (wraz z otuliną) to 23614ha. 

Powierzchnia BPK w granicach gminy stanowi 3785ha. BPK chroni dobrze zachowane fragmenty 

Puszczy Bolimowskiej, Wiskickiej i Jaktorowskiej. W rzeźbie terenu występują elementy krajobrazu 

                                                
1
 Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice na lata 2014 – 2017  

z uwzględnieniem lat 2018 – 2021 (aktualizacja) 
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 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. 

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 podszyciu. 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 wilcze 

łyko. 

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 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. 

 

 Rezerwaty przyrody występujące w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego: 

 Kopanicha (o powierzchni 43,67 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 (o powierzchni 12,42 ha) – rezerwat leśny. Ochroną objęto obszary 

występowania łęgu olszowego i stanowiska widłaka wrońca. 

 Rawka (o łącznej powierzchni 486,01 ha - w granicach gminy Skierniewice jego powierzchnia 

wynosi około 49 ha). Jest to rezerwat wodno-krajobrazowy, w którym głównym przedmiotem ochrony 

jest 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). 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki 

Obejmuje on 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: Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej  

i Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo tereny rolno-leśne doliny Tucznej. 
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 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 zmienno wilgotne 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 błotniaki, muchołówki, jarząbka, zimorodka, bociana 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 są 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), telejusai nausitousa (na polanach Strożyska i Siwica, dzięki występowaniu 

krwiściąga 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. 
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 Indywidualne formy ochrony przyrody
2
 

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
3
 

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; 

 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). 

 

Tereny zieleni znajdujące się w gminie Skierniewice są jednymi z większych w powiecie. Lasy 

gminne stanowią 5 ha, tereny zieleni osiedlowej 1,2 ha, a cmentarze 1,1 ha. 

Tereny zieleni w 2012 roku w gminach powiatu skierniewickiego (w ha) 

gminy zieleńce 
tereny zieleni 

osiedlowej 
parki, zieleńce  

i tereny zieleni osiedlowej 
cmentarze 

lasy 
gminne 

Bolimów  1,1 0,0 1,1 3,5 20,0 

Głuchów 0,6 0,0 0,6 3,5 1,6 

Godzianów 0,0 0,0 0,0 0,9 4,0 

Kowiesy 0,0 0,0 0,0 2,4 18,5 

Lipce Reymontowskie 1,1 0,0 1,1 1,4 1,8 

Maków 0,0 0,0 0,0 4,6 49,0 

Nowy Kawęczyn 0,0 0,8 0,8 1,3 0,0 

Skierniewice 0,0 1,2 1,2 1,1 5,0 

Słupia 0,2 0,0 0,2 1,3 0,0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

                                                
2
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, dane 02.02.2015 

3
 Ibidem 
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Mapa gminy Skierniewice 

 
Źródło: www.skierniewice.bip.net.pl 

 

WODY POWIERZCHNIOWE 

Obszar gminy Skierniewice położony jest w obrębie zlewni Bzury, w zlewniach III rzędu rzek Pisia 

Zwierzyniec, Łupia - Skierniewka i Rawka, które są bezpośrednimi dopływami Bzury i płyną z południa 
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 na północ. Największą powierzchnię zajmuje zlewnia rzeki Rawki, która objęta jest na całej długości 

prawną ochroną jako rezerwat przyrody. Obszary źródliskowe wymienionych rzek znajdują się poza 

obszarem gminy, jednak w jej obrębie mieszczą się źródła mniejszych cieków je zasilających. 

W gminie brak jest obecnie naturalnych zbiorników wodnych. Jedynie w stoku wysoczyzny rozrzucone 

są liczne drobne „oczka” oraz lokalnie zabagnienia o charakterze efemerycznym. Większe stawy 

rybne znajdują się na rzece Łupi-Skierniewce w miejscowości Żelazna oraz w Strobowie. 

 Rzeka Łupia–Skierniewka - jest jednym z większych dopływów Bzury, uchodzącym  

na 52,6 km w okolicach Łowicza. Długość Skierniewki wynosi 61,2 km. 

 Rzeka Rawka - jest największym prawostronnym dopływem Bzury, uchodzącym na 43,0 km 

jejbiegu. Całkowita długość rzeki wynosi 89,8 km. Rawka wraz z dolnymi odcinkami 

dopływów: Korabiewki, Grabinki i Krzemionki jest rezerwatem przyrody. 

 Rzeka Pisia Zwierzyniec - zwana również Źwierzynką jest prawostronnym dopływem Bzury, 

uchodzącym na 55,1 km jej biegu. Długość cieku wynosi 33,2 km. Źródła rzeki znajdują się  

w okolicach miejscowości Godzianów. 

 

W miejscowości Budy Grabskie na terenie gminy Skierniewice znajduje się punkt pomiarowo-kontrolny 

monitoringu wód powierzchniowych rzeki Rawki. Na rzece Rawce funkcjonują jeszcze 3 punkty 

pomiarowe zlokalizowane poza terenem gminy. Są to: Boguszyce, Wołucza i Kęszyce. Ponadto, 

na terenie gminy, w miejscowości Żelazna, znajduje się punkt pomiarowo-kontrolny rzeki Skierniewki, 

która badana jest jeszcze w punkcie Mysłaków (poza terenem gminy). 

W badanym punkcie w miejscowości Budy Grabskie, rzeka Rawka w latach 2010-2012 prowadziła 

wody słabej jakości, rzeka Skierniewka w miejscowości Żelazna – wody umiarkowanej jakości. 

Zagrożeniem dla jakości wód w rzekach i zbiornikach wodnych są m.in. odprowadzane do nich 

nieoczyszczone lub niewłaściwie oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. 

 

WODY PODZIEMNE 

Teren gminy Skierniewice, tak jak cały obszar powiatu skierniewickiego, należy do regionu 

hydrogeologicznego Południowo-mazowieckiego. Wyróżnia się tu kilka głównych poziomów 

wodonośnych, w tym czwartorzędowy, trzeciorzędowy, kredowy i jurajski; głównym poziomem 

użytkowym jest poziom czwartorzędu. 

Wody podziemne mają podstawowe znaczenie jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną. 

Na terenie gminy Skierniewice wyznaczone są 2 punkty należące do krajowej sieci monitoringu jakości 

wód podziemnych - Sierakowice Prawe. Badania w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych 

prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. W wyniku oceny jakości wód 

podziemnych w 2012 r. wody w Sierakowicach Prawych zaliczono do klasy III (wody zadowalającej 

jakości), w kolejnym punkcie natomiast do klasy IV (wody niezadowalającej jakości). 
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POWIETRZE
4
 

„Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, (art. 89), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

co roku w terminie do dnia 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 

w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref,  

w których poziom odpowiednio: 

1. przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji; 

2. mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym  

o margines tolerancji; 

3. nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 

4. przekracza poziom docelowy; 

5. nie przekracza poziomu docelowego; 

6. przekracza poziom celu długoterminowego; 

7. nie przekracza poziomu celu długoterminowego.  

Roczną ocenę jakości powietrza dokonuje się w oparciu o przyjęte kryteria, tj. dopuszczalny poziom 

substancji w powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, poziom docelowy 

oraz poziom celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 

2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). 

Klasyfikacja jakości powietrza jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań  

na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości powietrza mogą 

zostać nadane danej strefie klasy równoznaczne z koniecznością podjęcia prac nad opracowywaniem 

programów ochrony powietrza.” Na podstawie wykonanych pomiarów sporządzono listę obszarów,  

dla których niezbędne jest podjęcie działań naprawczych w ramach programów ochrony powietrza.  

Na podstawie oceny, wg kryteriów dla ochrony zdrowia, do obszarów tych kwalifikują się  

m.in. wszystkie gminy powiatu skierniewickiego za wyjątkiem gminy Kowiesy (kryterium stanowiące 

podstawę do zakwalifikowania do strefy to zanieczyszczenie benzo(a)pirenem – „(…) Obszar 

przekroczenia poziomu docelowego wykraczał poza granice miasta, obejmując swym zasięgiem 

znaczne obszary ościennych gmin wiejskich, w tym całą gminę wiejską Skierniewice, ciągnąc się  

w kierunku południowo-zachodnim, obejmując gminy: Maków, Lipce Reymontowskie, Godzianów, 

Słupia, Rogów, łącząc się z obszarem przekroczeń wokół Brzezin i Koluszek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim 

w 2012 roku” 
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 Obszar przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu 
w pyle PM10 w 2012 roku we wschodniej części strefy łódzkiej. 

 

 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi  

„Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 roku” 

Ze względu na poziomy dopuszczalne określone dla SO2, NO2, Pb - w pyle PM10, benzen i CO pod 

kątem ochrony zdrowia powiat skierniewicki został zaklasyfikowany do klasy A. Oznacza  

to, że poziomy stężeń poszczególnych zanieczyszczeń są poniżej wartości dopuszczalnych.  

 

Największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego w Gminie ma komunikacja samochodowa oraz 

spalanie paliw w kotłowniach. O jakości powietrza na terenie gminy Skierniewice decydują nie tylko 

miejscowe emisje, ale i zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, szczególnie z miasta Skierniewice. 

Działania proekologiczne prowadzone przez Gminę powinny ograniczyć tzw. niską emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery. Należą do nich popularyzacja: termomodernizacji obiektów, 

modernizacja źródeł ciepła, korzystanie z paliw ekologicznych, itp. 

 

GLEBY 

Gleby występujące na terenie gminy Skierniewice charakteryzują się średnią jakością. Udział gleb 

dobrych obejmujących klasy III i IV oraz w niewielkim zakresie II klasę bonitacyjną wynosi około 60% 

ogółu gleb użytkowanych rolniczo. Najwartościowsze w skali Gminy są kompleksy gleb zaliczane  

do III klasy bonitacyjnej, które zajmują ponad 22% powierzchni gruntów ornych. 

Na terenie gminy występują następujące klasy gleb: 

 brunatno-ziemne wytworzone z piasków gliniastych i glin. W obrębie tej klasy występują 

podtypy tych gleb: brunatne właściwe, wyługowane i kwaśne, jak również gleby w typie gleb płowych. 

Zajmują największą powierzchnię w gminie; 

 bielicoziemne oraz rdzawe powstałe na piaskach glacifluwialnych lub piaskachrzecznych; 
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  czarnoziemne wytworzone z glin zwałowych lekkich, piasków lub iłów (czarne ziemie właściwe 

i czarne ziemie zdegradowane oraz szare gleby leśne); 

 pobagienne (gleby murszowe, torfowo-murszowe, torfowe, czarne ziemie); 

 bagienne (gleby mułowe) i napływowe (mady rzeczne). 

Na glebach zaliczanych do kompleksu pszenno-żytniego (III klasa bonitacji) uprawia się głównie 

pszenicę, żyto, jęczmień i kukurydzę, ale także ziemniaki. Ogólnie największe powierzchnie mają 

uprawy żyta i ziemniaków (gleby klas III oraz IVa i IVb) w kompleksie pszennym wadliwym, żytnim 

dobrym i słabym. Przeważa produkcja zbóż: żyta, pszenicy i owsa oraz ziemniaków, bydła mlecznego 

i trzody chlewnej. W gminie rozwinięta jest uprawa warzyw. 

Niewłaściwe wykorzystywanie gleb prowadzi do ich degradacji. Powoduje: 

 niszczenie wierzchniej warstwy próchnicznej (np. w wyniku erozji gleb, niewłaściwej uprawy, 

przesuszenia); 

 zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi, zasolenia, zakwaszenia (np. poprzez zamianę 

drzewostanów liściastych na iglaste). 

Na terenie gminy Skierniewice jakość gleb związana jest przede wszystkim z: 

 zakwaszeniem (zjawisko pogłębione działalnością rolniczą człowieka); 

 zmianą stosunków wodnych (obniżenie powierzchni wód poprzez zabiegi melioracyjne); 

 erozją (pagórkowaty charakter terenu sprzyja erozji, zwłaszcza wietrznej); 

 zmianą struktury (niekorzystne przemieszanie gleb w wyniku zurbanizowania); 

 zanieczyszczeniem gleb (duże zakwaszenie gleby sprzyja absorpcji metali ciężkich, m.in. 

w wyniku stosowania środków ochrony roślin, emisji spalin samochodowych i emisji 

przemysłowej). 

 

SUROWCE MINERALNE 

Zewnętrzna powłoka podłoża geologicznego gminy Skierniewice tworzona jest przez polodowcowe 

utwory czwartorzędowe i osady z tego okresu (piaski, gliny zwałowe, iły warwowe), które są 

eksploatowane przede wszystkim jako surowce mineralne. Na obszarze gminy rozpoznano  

i udokumentowano szereg niewielkich złóż naturalnego kruszywa mineralnego (piaski, żwiry i piaski  

ze żwirem) oraz złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej (gliny zwałowej). 

***** 
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 3.1.5. Rys historyczny
5
 

 

istoria 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 

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 wiec 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 

                                                
5
 Na podstawie opracowania p. Andrzeja Krysiaka, oficjalna strona internetowa gminy Skierniewice 

www.gminaskierniewice.pl 
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 (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 natom iast 

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 

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.” 

***** 
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 3.1.6. Rys kulturowy 

 

Działania z zakresu kultury obok jednostek oświaty szerzy Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej 

Górze. W ciągu roku 2012 Biblioteka odnotowała 906 czytelników, księgozbiór opiewał na 39677 

woluminów, natomiast średnio na 1 czytelnika przypadało 19,5 wypożyczonego woluminu.
6
 

 

STOWARZYSZENIA 

Gmina Skierniewice jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”, do której należą również 

następujące gminy z powiatu skierniewickiego: Godzianów, Maków, Lipce Reymontowskie, Głuchów, 

Nowy Kawęczyn oraz Słupia.  

 

Celami Stowarzyszenia są m.in.: realizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia; 

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich; aktywizowanie ludności wiejskiej; działania mające 

na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, 

popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

Przynależność do LGD daje Gminie i jej mieszkańcom możliwość realizacji projektów rozwojowych, 

czy udziału w konkursach. Stowarzyszenie stanowi wsparcie dla jego Członków. 

 

Na obszarze gminy Skierniewice działa osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  

w miejscowościach: Borowiny, Mokra Prawa, Mokra Lewa, Miedniewice, Sierakowice Lewe, 

Sierakowice Prawe, Samice oraz Żelazna. 

 

 Do innych stowarzyszeń należą: 

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sierakowianka”; 

- Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka”; 

- Ludowy Klub Sportowy „Miedniewiczanka”; 

- Gminny Ludowy Klub Sportowy RZD Żelazna; 

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pod Dębem”; 

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA”; 

- Partnerstwo Naturowe Dolina Rzeki Rawki – powstało w 2013 roku na potrzeby rozwoju turystyki  

w okolicach rzeki Rawki. Członkami stowarzyszenia są w szczególności właściciele gospodarstw 

agroturystycznych, pensjonatów oraz lokalni działacze na rzecz ochrony przyrody. Jednym z głównych 

celów jest wspieranie zrównoważonego rozwoju Puszczy Bolimowskiej, planuje się organizację 

szkoleń oraz akcji edukacyjnych promujących ochronę przyrody oraz zrównoważony rozwój. 

- Stowarzyszenie - folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” – na moment tworzenia 

Strategii jego działalność jest zawieszona. 

                                                
6
 Główny Urząd Statystyczny, BDL 
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 Zespół powstał we wsi Sierakowice Prawe w 1988 r. 

Jest to zespół artystycznie kierowany, tzn. „nie można 

śpiewać jak się chce, tylko jak choreograf pokaże”- 

podkreśla Maria Skręta, która jest kierowniczką grupy  

od momentu jej powstania. Dzisiejszy skład 

„Sierakowic” to sześcioosobowy zespół śpiewaczy, 

kapela (akordeon, bębenek, klarnet i kontrabas) oraz 

grupa dziewięciu utalentowanych dziewcząt.  
Źródło: Oficjalna strona internetowa Gminy 

Skierniewice www.gminaskierniewice.pl 

Sierakowiczanie prezentują tańce regionu łowickiego, jak: chodzony, klapok, walczyki, polkę oraz 

zabawę ludową „Żydóweczka” i popularne piosenki, np. „Czerwone jagody”, „Kunik”, „Serce”. Zespół 

podziwiać można na regionalnych jarmarkach, obchodach Dnia Kobiet, imprezach lokalnej OSP  

i oczywiście dożynkach. Gwiazdą „Sierakowic” jest Wiesława Wiercioch, która sama układa 

okolicznościowe przyśpiewki. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 

str. 23 

 

 3.2. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Obszar gminy Skierniewice zajmuje 13 129,6 ha, udział gruntów rolnych w powierzchni wynosi 

51,82% (6 803,55 ha). Użytki rolne w Gminie stanowią 89% gruntów rolnych.
7
 

 

Jednym z aktów planowania przestrzennego gminy jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, jest to jednocześnie podstawowy dokument kształtujący 

politykę przestrzenną gminy. Uchwała 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, aktualizuje obszar gminy Skierniewice objęty sporządzanym 

dokumentem. Trwają prace nad nowym Studium, w roku 2015 powinno zostać ono udostępnione  

do wglądu. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. każda 

gmina w Polsce powinna mieć własny plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina Skierniewice 

podjęła Uchwałę Nr VI/29/07 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice, 

obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie 

Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, 

Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, 

Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW. Niniejszy dokument 

zawiera niżej wymienione ustalenia ogólne planu w zakresie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenów o różnych funkcjach w granicach obszarów objętych planem znajdujących 

się w obrębach poszczególnych wsi: 

 Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania; 

 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Dopuszczenia planistyczne; 

 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy. Ograniczenia  

w użytkowaniu terenów, w tym zakaz zabudowy; 

 Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem; 

 Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów; 

                                                
7
 Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
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  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

 

Pozostałe ustalenia (nie zawarte w Uchwale Nr VI/29/07 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia          

30 marca 2007) a zawarte w uchwale XIX/126/04 Rady Gminy Skierniewice z dnia 27 października 

2004r. pozostają bez zmian. 

***** 
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 3.2.1. Infrastruktura techniczna
8
 

 

Poziom wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną został przedstawiony w podziale na: 

 Infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 

 Infrastrukturę energoelektryczną (w tym Odnawialne Źródła Energii) 

 Infrastrukturę transportu 

 Infrastrukturę związaną z gospodarką odpadami 

 

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA 

W gminie Skierniewice w 2013 roku funkcjonowało 138,3 km czynnej sieci rozdzielczej, z przyłączami 

prowadzącymi do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w ilości 1 856 szt. Przeciętne 

zużycie wody wynosiło około 27,5 m
3
/mieszkańca. Z sieci wodociągowej korzystało 5 560 osób 

(79,0% ogółu ludności – dane gminy Skierniewice). Źródłem zaopatrzenia w wodę są stacje 

uzdatniania wody w miejscowościach Dębowa Góra i Józefatów. Mieszkańcy północnej części gminy 

Skierniewice zasilani są w wodę ze stacji uzdatniania wody położonej na terenie miasta Skierniewice, 

natomiast wieś Dąbrowice z sąsiedniej Gminy Maków. Gospodarstwa domowe, które nie zostały 

podłączone do sieci wodociągowej korzystają z własnych studni kopanych. 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności w 2013 roku 

Jednostka terytorialna wodociąg kanalizacja Jednostka terytorialna wodociąg kanalizacja 

powiat skierniewicki 80,4 10,5 gm. Lipce Reymontowskie 88,2 26,8 

gm.Bolimów  86,9 31,5 gm. Maków 86,8 0,0 

gm.Głuchów 86,7 22,9 gm.Nowy Kawęczyn 80,4 8,4 

gm.Godzianów 85,8 0,0 gm.Skierniewice 76,1 0,0 

gm.Kowiesy 34,9 0,0 gm.Słupia 90,6 8,6 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W Gminie brakuje sieci kanalizacyjnej. W większości gospodarstw ścieki są odprowadzane  

do przydomowych zbiorników bezodpływowych. Niewiele w Gminie jest również przydomowych 

oczyszczalni ścieków (na dzień 31 grudnia 2012 roku były to 164 gospodarstwa domowe). Gmina 

przystąpiła jednak do realizacji projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Skierniewice” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Na obszarze Gminy zlokalizowanych jest kilka małych, lokalnych oczyszczalni ścieków. Należą  

do nich instalacje przy obiektach: Dom Dziecka w Strobowie, „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich 

oraz Gospodarstwo Sadowniczo-Rolne Jolanta Orłowska. Duża oczyszczalnia ścieków pracująca  

na potrzeby miasta Skierniewice, gminy Skierniewice oraz gmin ościennych i zarządzana przez Urząd 

Miasta w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o., znajduje się  

w miejscowości Mokra Prawa. 

                                                
8
 Sporządzono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl oraz Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2021 
(aktualizacja, )a także dane urzędowe 

http://www.stat.gov.pl/
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 INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA 

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 mieszkańca. 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 

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. 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (zatwierdzona dnia 10.11.2009 r. przez Radę Ministrów) 

zawiera pakiet działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 

konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Jednym  

z celów strategicznych polityki państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii  
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 i uzyskanie 15% udziału energii, pochodzącej z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej do roku 

2020 oraz osiągniecie do tegoż roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. 

 Wykorzystanie OZE w gminie Skierniewice: 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy nie jest niestety zjawiskiem 

powszechnym. Energia słoneczna wykorzystana została na budynku Stowarzyszenia Przyjaciół 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Budach Grabskich, gdzie zainstalowano kolektory 

słoneczne. Energię wodną wykorzystuje się na rzece Łupii, gdzie występuje budowla piętrząca  

w postaci jazu. 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. Z obiektów funkcjonujących na terenie Gminy z zakresu energetyki wodnej, jako 

wytwórcze źródła energii elektrycznej, należy wymienić Młyn Gospodarczy i Małą Elektrownię Wodną 

o mocy przyłączeniowej 0,03MW zlokalizowaną w miejscowości Strobów (na rzece Łupii). 

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). 

 

GAZYFIKAZJA GMINY 

Gmina Skierniewice nie jest jednostką zgazyfikowaną. Położona jest w zasięgu terytorialnym działania 

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź. 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 10km. W miejscowości Mokra zlokalizowana 

jest stacja redukcyjno-pomiarowa I–go stopnia. 

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 

Przez obszar Gminy biegną następujące połączenia drogowe: 

 Droga krajowa  

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

 Drogi Wojewódzkie 

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

2.Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto n. Pilicą (0,743 km)  nr 707 

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

1. Skierniewice – Głuchów – Lubochnia      nr 1303E 

2. Skierniewice – Wola Makowska – Łyszkowice    nr 1304E 

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

4. Żelazna – Zalesie        nr 1323E 

5. Skierniewice – Bartniki       nr 1332E 

6. Niesułków – Kołacin – Jeżów – Byczki – Maków – Mokra Lewa  nr 5103E 
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  Drogi gminne o łącznej długości w granicach gminy 108,455 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, ułatwiając w ten sposób codzienne przemieszczanie się ich mieszkańców, stanowią również 

łącznik 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. Drogi 

wymagają przebudowy/ remontów. 

 

Przez teren gminy Skierniewice przebiegają również linie kolejowe relacji: 

 Warszawa - Skierniewice - Łódź; 

 Skierniewice – Łowicz; 

 Skierniewice – Łuków. 

 

INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie 

z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich prawidłowym zagospodarowaniem zajmuje 

się gmina. Mieszkańcy nie muszą zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady.  

Za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości uiszczają do Urzędu Gminy opłatę, 

ustaloną przez Radę Gminy. Odpady od mieszkańców odbiera wyłoniony w drodze przetargu 

przedsiębiorca. 

Odpady komunalne w gminie Skierniewice odbierane są aktualnie raz w miesiącu przez firmę Eko-

Region Sp. z o. o. w Bełchatowie. Następnie wywożone są do ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej oraz do Płoszowa w gminie Radomsko. 

Ponadto, we wrześniu 2014 roku (po uwzględnieniu zmian w projekcie budowlanym), Eko-Region  

Sp. z o.o. otrzymała pozwolenie na budowę Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Julków, gm. Skierniewice. Pozwolenie obejmuje 

m.in. budowę kompostowni o powierzchni 1657,50 m
2
 wraz z placem dojrzewania o powierzchni 

2465,00 m
2 

i placem pod biofiltr o powierzchni 273,60 m
2
 oraz budowę kwatery składowania  

o powierzchni o krawędziach wewnętrznych grobli 2,533 ha. 

Odbiór odpadów od mieszkańców następuje w podziale na: zmieszane odpady komunalne, szkło 

(odbiór raz na kwartał), papier, tworzywa sztuczne, w tym opakowania typu PET, opakowania 

wielomateriałowe; metale - należy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać 

firmie wywozowej raz na miesiąc; meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane są 2 razy w roku 

(zabudowa jednorodzinna lub na bieżąco (zabudowa wielorodzinna); zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny odbierany jest przez firmę wywozową sprzed posesji dwa razy w roku; bioodpady, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

chemikalia są przekazywane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Julków. 
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 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. W 2013r. z terenu Gminy 

usunięto 334,74 Mg wyrobów azbestowych. Wszystkie odpady zawierające azbest powinny zostać 

usunięte do roku 2032. 

***** 

 

 

 

 

 

3.2.2. Własność nieruchomości 
 

Gmina Skierniewice jest właścicielem wszystkich obiektów użyteczności publicznej, w których 

prowadzi działalność publiczną.  

***** 
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 3.2.3. 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 31 marca 2014 roku:
9
 

 Brzozów 

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

 

 Dębowa Góra  

 zespół dworski, 2 poł. XVIII, XX: 

- dwór, nr rej.: 611 z 27.08.1983  

- 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  

 

 Podębie - Balcerów  

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

 

 Strobów  

 zespół dworski, 1907:  

- dwór, nr rej.: 600 z 28.07.1983  

- park, nr rej.: 913 z 29.12.1967 oraz 281/913 z 5.05.1980  

                                                
9
 Oficjalna strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.nid.pl 
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  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  

- 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.). 

 

 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 

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

 

 Borowiny 

 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. 
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  Dębowa Góra 

 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. 

***** 
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 3.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska 

 

USTAWODAWSTWO 

Gmina Skierniewice posiada Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice na lata  

2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2021 (aktualizacja). Dokument powstał w oparciu o szereg 

obowiązujących przepisów prawnych (w tym ustaw oraz przepisów wykonawczych wydanych  

na podstawie tychże ustaw) oraz w oparciu o dokumenty na szczeblu krajowym i regionalnym  

z uwzględnieniem dokumentów strategicznych Gminy. 

Jak czytamy w „Programie …”stanowi on „opracowanie, które ma za zadanie umożliwienie 

kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on zapewnić niezbędną 

koordynację działań proekologicznych w gminie, przyczynić się do rozwiązania istniejących 

problemów w tym zakresie, a także ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania 

mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom. W programie uwzględniono zagadnienia z zakresu 

ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc we właściwym 

ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju gminy.” 

Po dokonaniu diagnozy stanu środowiska w Gminie, wyodrębniono obszary działań najistotniejsze  

dla ochrony zasobów przyrody i określono następujące cele strategiczne: 

 Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego 

 Czyste środowisko 

Na realizację celów strategicznych składają się działania we wszystkich komponentach ochrony 

środowiska. Założenia planu zadań na lata 2014-2017 i lata 2018-2021 przeprowadzono w podziale 

na grupy: 

1. Ochrona powietrza atmosferycznego 

2. Ochrona przed hałasem 

3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

4. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 

5. Gospodarka odpadami 

6. Ochrona gleb i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

7. Ochrona środowiska przyrodniczego 

8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska 

9. Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy 

10. Edukacja ekologiczna 

 

Jak już wskazano w rozdziale 3.1.4 Środowisko Przyrodnicze, Gmina posiada bogate zasoby 

środowiska naturalnego. Na jej obszarze występują tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody. 

Niezbędne jest zatem respektowanie wprowadzonych przez Program zasad oraz szerzenie wśród 

mieszkańców edukacji ekologicznej, która ma za zadanie uświadomić, jak działalność człowieka 

wpływa na stan i jakość środowiska przyrodniczego, jak możemy zapobiegać jego degradacji oraz     

w jaki sposób działać na korzyść natury.  
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 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 

- 2021 (aktualizacja) uwzględnia źródła zagrożeń dla środowiska naturalnego. Wymienia wśród nich: 

 transport drogowy materiałów niebezpiecznych, 

 prowadzenie działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych, 

 firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw. 

 
 Poważne awarie przemysłowe 

Potencjalnym źródłem zagrożeń dla środowiska przyrodniczego mogą być stacje paliw 

rozprowadzające materiały pędne dla potrzeb motoryzacji takie jak etyliny, oleje napędowe i gazy 

płynne, co także stwarza ryzyko awarii mogących mieć istotne znaczenie dla środowiska. 

 

 Transport materiałów niebezpiecznych 

Istotnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami jest także transport (drogowy i kolejowy) 

niebezpiecznych ładunków. Przez teren Gminy prowadzą trasy przewozów kołowych i kolejowych  

o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Koleją transportowane są niebezpieczne substancje: 

chlor, amoniaki inne, drogami przewożone są produkty przetwórstwa ropy naftowej. Dla zwiększenia 

nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych 

prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane przez policję, przy udziale Państwowej 

Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 

 Zagrożenia naturalne 

Duży wpływ na stan środowiska i możliwości jego ochrony, oprócz czynników antropogenicznych, 

mają także zagrożenia naturalne. Ich skala, a także ryzyko i skutki ich wystąpienia uzależnione są  

w dużej mierze od naturalnych uwarunkowań regionu wynikających głównie z ukształtowania terenu  

i budowy geologicznej oraz warunków występowania wód podziemnych i wód powierzchniowych,  

a także szaty roślinnej. Warunki naturalne mogą być sztucznie przekształcane pod kątem zapewnienia 

ochrony przed takimi zagrożeniami. 

 

 Powodzie 

Dokonując analizy stopnia potencjalnego zagrożenia powodziowego należy stwierdzić, że gmina 

Skierniewice należy do strefy niskiego potencjalnego zagrożenia powodzią. Na terenie Gminy mogą 

wystąpić podtopienia, których przyczyny mogą stanowić wezbrania spowodowane wzrostem poziomu 

wód w rzekach wywołanym przez ulewne deszcze, roztopy czy zatory lodowe. Na małych rzekach 

(zlewniach) podczas gwałtownych opadów lub roztopów następuję szybkie wezbranie,  

co może stanowić zagrożenie dla terenów zamieszkałych przez ludzi. 

***** 
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 3.3. Sfera społeczna 

 

3.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna 

na danym obszarze 

 

Liczba ludności fatycznie zamieszkałej gminę Skierniewice wynosiła w 2013 roku 7305 osób 

(wg danych Urzędu Gminy było to 7178 osób), 49,40% stanowili mężczyźni. Co roku w podziale  

na płeć nieznaczną przewagę stanowiła grupa kobiet. 

Liczba ludności faktycznie zamieszkałej gminę Skierniewice w podziale na płeć 

  ogółem kobiety mężczyźni udział mężczyzn w ogóle ludności 

2002 6 779 3 425 3 354 49,48% 

2003 6 772 3 433 3 339 49,31% 

2004 6 750 3 422 3 328 49,30% 

2005 6 718 3 401 3 317 49,37% 

2006 6 721 3 392 3 329 49,53% 

2007 6 752 3 417 3 335 49,39% 

2008 6 832 3 463 3 369 49,31% 

2009 6 863 3 482 3 381 49,26% 

2010 7 243 3 644 3 599 49,69% 

2011 7 265 3 649 3 616 49,77% 

2012 7 290 3 685 3 605 49,45% 

2013 7 305 3 696 3 609 49,40% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Począwszy od 2005 roku widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa liczby ludności w Gminie. 

Największy przyrost zarejestrowano w roku 2010, w którym liczba ludności wzrosła w stosunku  

do roku poprzedniego o 380 osób. W ciągu 12 lat liczba osób faktycznie zamieszkujących Gminę 

wzrosła o 526 osób. Najwyższą liczbę odnotowano w roku 2013. Dalsze analizy wskażą źródło tak 

znacznego wzrostu. 

Liczba ludności ogółem faktycznie zamieszkałej gminę Skierniewice 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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 Ruchem naturalnym ludności - zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego - nazywamy 

„Fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany  

w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci, wieku i stanu cywilnego.”
10

 Poniżej przedstawiono 

dane statystyczne dotyczące ilości urodzeń żywych, zgonów ogółem oraz przyrostu naturalnego  

dla gminy Skierniewice w latach 2002 – 2013. 

Ruch naturalny ludności w gminie Skierniewice 

 

urodzenia żywe zgony ogółem przyrost naturalny 

2002 50 78 -28 

2003 65 71 -6 

2004 71 78 -7 

2005 59 78 -19 

2006 85 84 1 

2007 82 78 4 

2008 85 75 10 

2009 86 92 -6 

2010 93 77 16 

2011 82 80 2 

2012 74 92 -18 

2013 80 82 -2 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Przyrost naturalny w Gminie ulega wahaniom, jednak częściej wykazuje wartości ujemne. Najniższą 

wartość odnotowano w roku 2002 (-28), wtedy też zarejestrowano w Gminie najniższą ilość urodzeń 

żywych. Najwyższy przyrost naturalny wynosił (16) i wystąpił w roku 2010. 

Przyrost naturalny w gminie Skierniewice 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

                                                
10

 Główny Urząd Statystyczny, Portal informacyjny www.stat.gov.pl  
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 Rozpatrując dane statystyczne dotyczące przyrostu naturalnego we wszystkich gminach powiatu 

skierniewickiego można wywnioskować, że sytuacja w gminie Skierniewice w porównaniu  

do pozostałych jest dość korzystna. Sumaryczna wartość przyrostu naturalnego w Gminie w podanych 

latach jest zaraz po tej w gminie Słupia najwyższa. 

Przyrost naturalny w gminach powiatu skierniewickiego w latach 2002 - 2013 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bolimów -25 -5 -21 5 -24 -8 -10 -4 -6 -1 -8 -37 

Głuchów 9 -12 -29 -12 -8 -27 -8 -10 -20 -8 3 -21 

Godzianów -15 -4 4 4 -11 -1 -5 -24 -19 -10 6 -12 

Kowiesy -20 -20 -23 -28 -2 -10 -19 -5 7 -19 0 -8 

Lipce 
Reymontowskie 

-22 2 -30 2 9 -14 -18 -5 -9 -2 -4 0 

Maków -10 -28 -19 -3 -25 16 10 -9 -9 -5 -2 -8 

Nowy Kawęczyn -16 -16 -16 -19 -23 -5 -16 -21 -13 -37 -13 -10 

Skierniewice -28 -6 -7 -19 1 4 10 -6 16 2 -18 -2 

Słupia -3 -3 3 4 0 5 2 -8 7 -7 7 -2 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące struktury wieku ludności w powiecie skierniewickim. 

Wyróżniono 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 18 do 64 lat, 

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

i więcej. 

Ludność w gminie Skierniewice wg ekonomicznych grup wieku 

  

Liczba ludności w wieku  

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

osoby % w ogóle osoby % w ogóle osoby % w ogóle 

2002 1641 24,2 3834 56,6 1304 19,2 

2003 1572 23,2 3884 57,4 1316 19,4 

2004 1530 22,7 3911 57,9 1309 19,4 

2005 1464 21,8 3947 58,8 1307 19,5 

2006 1434 21,3 3995 59,4 1292 19,2 

2007 1423 21,1 4039 59,8 1290 19,1 

2008 1409 20,6 4131 60,5 1292 18,9 

2009 1411 20,6 4167 60,7 1285 18,7 

2010 1513 20,9 4447 61,4 1283 17,7 

2011 1474 20,3 4494 61,9 1297 17,9 

2012 1445 19,8 4557 62,5 1288 17,7 

2013 1442 19,7 4575 62,6 1288 17,6 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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 W roku 2013 w stosunku do roku 2002 liczba ludności w gminie Skierniewice: 

 w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 199 osób, 

 w wieku produkcyjnym zwiększyła się o 741 osób, 

 w wieku poprodukcyjnym zmniejszyła się o 16 osób. 

 

Zaprezentowane dane wskazują, że w najbliższym czasie liczba ludności w wieku produkcyjnym 

będzie utrzymywać się na podobnym poziomie, w kolejnych latach zacznie się zmniejszać. Liczba 

ludności w wieku poprodukcyjnym także będzie utrzymywać się na podobnym poziomie. 

Ludność w gminie Skierniewice wg ekonomicznych grup wieku w % 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w gminie Skierniewice jest niższa od tej w powiecie  

o 1,61 punktu procentowego. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym w Gminie 

jest natomiast wyższa od tej w powiecie kolejno o 0,13 i 1,47 punktu procentowego.  

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym  
w gminie Skierniewice i w powiecie skierniewickim na dzień 31 grudnia 2013 roku 

jednostka 
terytorialna 

ogółem 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

liczba udział % liczba udział % liczba udział % 

gmina 
Skierniewice 

7305 1442 19,74% 4575 62,63% 1288 17,63% 

powiat 
skierniewicki 

38292 7508 19,61% 23418 61,16% 7366 19,24% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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 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.”
11

 

Istnieje kilka czynników determinujących ruch migracyjny społeczeństwa, zaliczają się do nich:
12

 

- czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć i stan cywilny; 

- czynniki poza demograficzne: ekonomiczne, polityczne, etniczne, społeczne i kulturowe. 

Tabele poniżej przedstawiają saldo migracji
13

 wewnętrznych oraz zagranicznych w latach  

2002 – 2013. 

Saldo migracji wewnętrznych w poszczególnych gminach powiatu skierniewickiego  

 

saldo migracji wewnętrznych
14

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bolimów -17 -5 7 0 -1 1 11 16 -13 3 2 -21 

Głuchów -35 -1 -45 -11 -21 3 -34 -10 -3 -12 -20 -12 

Godzianów 15 -15 -21 -3 -30 -6 7 -8 -6 2 -30 -5 

Kowiesy -13 0 2 -5 8 -7 -21 -4 -8 25 9 18 

Lipce 
Reymontowskie 

-10 17 -20 -8 -15 9 -8 3 8 6 -13 -9 

Maków -20 6 -28 5 12 -5 25 1 16 -11 54 30 

Nowy Kawęczyn -7 7 17 5 4 18 24 -2 45 10 14 9 

Skierniewice 0 -28 -13 5 48 44 48 86 58 19 15 29 

Słupia -40 -12 -24 -18 -16 -22 -9 6 -18 2 6 2 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Spośród gmin powiatu skierniewickiego najwyższe ujemne saldo migracji w roku 2013 odnotowywano 

w Bolimowie, Głuchowie i Lipcach Reymontowskich. Najwyższe dodatnie wartości salda 

charakteryzują gminy Maków, Skierniewice i Kowiesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ” 
www.demografia.uni.lodz.pl  
12

 „Materiały dydaktyczne Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ” www.demografia.uni.lodz.pl 
13

„Saldo migracji to różnica między napływem i odpływem migracyjnym.” Definicja zaczerpnięta ze strony 

Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl 
14

”Migracje wewnętrzne to przemieszczenia ludności w granicach państwa, czyli zmiana gminy zamieszkania  
lub w przypadku gminy miejsko-wiejskiej przeniesienie się z terenów miejskich do wiejskich tej gminy  
lub odwrotnie.” Definicja zaczerpnięta ze strony Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl 
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 Saldo migracji wewnętrznych w gminie Skierniewice 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wg danych statystycznych zagraniczny ruch migracyjny mieszkańców wszystkich gmin powiatu 

skierniewickiego był w podanym okresie nieznaczny. W gminie Skierniewice wartość ujemną salda 

odnotowano tylko w roku 2002, w pozostałych latach saldo wynosiło (0, 1 lub 2). Dane statystyczne 

nie odzwierciedlają jednak w pełni faktycznych ruchów migracyjnych, ponieważ część ludności migruje 

do innych krajów, ale nie zgłasza tego oficjalnie do Urzędu. 

Saldo migracji zagranicznych w poszczególnych gminach powiatu skierniewickiego  
w latach 2002 - 2013 

 

saldo migracji zagranicznych
15

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bolimów 0 0 0 0 0 1 -1 3 0 0 0 0 

Głuchów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Godzianów 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Kowiesy 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

Lipce 
Reymontowskie 

0 0 0 0 0 2 0 -1 0 0 2 0 

Maków 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 

Nowy Kawęczyn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Skierniewice -1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 

Słupia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Na znaczny przyrost liczby ludności w gminie Skierniewice od 2008 roku największy wpływ miało 

dodatnie saldo migracji wewnętrznych. Wynika ono w głównej mierze z faktu osiedlania się 

mieszkańców miasta Skierniewice na terenach wiejskich. 

***** 

                                                
15

 „Migracje zagraniczne to wyjazdy z kraju stałego zamieszkania (emigracja) lub przyjazdy do kraju (imigracja)  
w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy.” Definicja zaczerpnięta ze strony Głównego Urzędu 
Statystycznego www.stat.gov.pl 
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 3.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców
16

 

 

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. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), na koniec 2012 roku, na terenie 

Gminy Skierniewice znajdowało się 2 284 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 198 799 m
2
 

i sumie izb w ilości 9432. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1mieszkania wynosiła zatem 87 m
2
. 

Na jedno mieszkanie o przeciętnej wielkości 87,04 m
2
 przypadają średnio 3,19 osoby (wskaźniki  

dla powiatu skierniewickiego ogółem wynoszą odpowiednio – 82,20 m
2
 i 3,20 osoby, dla województwa 

– 67,84m
2
 i 2,56 osoby). W skład jednego mieszkania wchodzą przeciętnie 4,13 izby, co daje wartość 

0,77 osoby na jedną izbę. Statystyczny mieszkaniec Gminy ma do swojej dyspozycji 27,3m
2
 

powierzchni mieszkaniowej. Sytuacja mieszkaniowa ludności gminy ulega systematycznej poprawie, 

jest to wynikiem przyrostu liczby nowych mieszkań, o wyższym standardzie. 

Zasoby mieszkaniowe gminy Skierniewice 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

Mieszkania 2030 2059 2071 2087 2109 2135 2159 2190 2222 2258 2284 

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m
2 

1 mieszkania 76,7 77,5 77,9 78,4 79,2 79,9 81,0 81,9 85,3 86,3 87,0 

na 1 osobę 23,0 23,6 23,9 24,4 24,9 25,3 25,6 26,1 26,2 26,8 27,3 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne 

wodociąg 1570 1599 1611 1629 1651 1677 1701 1732 1884 1920 1948 

ustęp 
spłukiwany 

1286 1320 1332 1350 1372 1398 1422 1453 1769 1805 1833 

łazienka 1290 1324 1337 1355 1377 1403 1427 1458 1653 1689 1717 

centralne 
ogrzewanie 

1301 1333 1346 1364 1386 1412 1436 1467 1574 1610 1638 

gaz z sieci 0 0 0 0 0 0 0 39 2 2 2 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

                                                
16

 Sporządzono na podstawie danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego 
(www.stat.gov.pl) oraz przy wykorzystaniu Programu Ochrony Środowiska Gminy Skierniewice na lata 
2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2021 (aktualizacja) 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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 Z roku na rok wzrasta ilość mieszkań wyposażonych w poszczególne urządzenia techniczno- 

sanitarne i tak w 2012 roku: 

 około 85% mieszkań podłączonych było do sieci wodociągowej (korzystało z niej około 79,2% 

ogółu ludności), 

 około 80% mieszkań posiadało ustęp spłukiwany, 

 około 75% mieszkań wyposażonych było w łazienkę, 

 około 72% mieszkań miało podłączone centralne ogrzewanie. 

 

Podsumowując, zasoby mieszkaniowe Gminy ulegają zwiększeniu, wzrasta również standard  

ich wyposażenia. Mieszkańcy Gminy dysponują zbliżonymi do powiatu parametrami zasobów 

mieszkaniowych. 

 

Należy mieć jednak na uwadze, że gmina Skierniewice jest gminą wiejską, zatem w  zabudowie 

dominują tu budynki mieszkalne i gospodarcze. 

 

W Gminie brakuje miejsc dla organizacji imprez sportowych, pożądane byłoby również zwiększenie 

liczby miejsc organizacji spotkań o charakterze kulturalnym. Mieszkańcy odczuwają niedostatek 

miejsc, w których mogliby się spotykać i rozmawiać o codziennych sprawach, ale również 

rozwiązywać problemy Gminy. 

Także uczniowie w szkołach nie mają stworzonych optymalnych warunków dla rozwoju aktywności 

fizycznej. W związku z tym zmniejsza się ich zainteresowanie sportem, co nie jest korzystne  

dla ich rozwoju. 

***** 
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 3.3.3. Oświata i edukacja 

 

Zadania z zakresu oświaty i edukacji w Gminie realizowane są przez: 

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Dębowej Górze; 

 szkoły podstawowe w: Dębowej Górze, Miedniewicach, Mokrej Prawej, Mokrej Lewej  

i Sierakowicach Prawych wraz z punktami przedszkolnymi: 

o Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubusia Puchatka” w Miedniewicach, 

o Przedszkole Niepubliczne „Bartek” Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mokrej Lewej, 

o Przedszkole Niepubliczne „Bartek” Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mokrej 

Prawej, 

o Przedszkole Niepubliczne „Bartek” Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sierakowicach 

Prawych; 

 gimnazjum w Żelaznej; 

 Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze; 

 Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie 

powstałe na mocy Uchwały Nr XXXIV/160/13 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia  

30 października 2013 roku. Dom Dziecka w Strobowie przekształcono na Placówkę 

Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Strobowie oraz utworzono Placówkę Opiekuńczo-

Wychowawczą Nr 2 w Strobowie. W ten sposób możliwe jest stworzenie szansy  

na zorganizowanie opieki nad dziećmi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawnymi oraz wymaganymi standardami. Placówki posiadają własne statuty. 

 Na terenie Gminy mają swoje siedziby 2 zakłady naukowe: 

 Instytut Ogrodnictwa Sad Doświadczalny Dąbrowice, 

 Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 

Akademia Rolnicza w Warszawie. 

 

 Przy każdej ze szkół podstawowych funkcjonuje oddział przedszkolny, w 2012 roku łącznie do 

oddziałów tych uczęszczało 111 dzieci. W szkołach podstawowych naukę pobierało łącznie 

330 dzieci, natomiast gimnazjum kształciło 60 uczniów. Liczba uczniów w szkołach zmniejsza 

się.
17

 

 

 

Dokonano analizy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są objęte wychowaniem przedszkolnym. Liczba 

dzieci ogółem malała do roku 2008, od roku 2009 odnotowuje się jej wzrost. W 2012 roku najwięcej 

dzieci we wskazanej grupie wiekowej zarejestrowano w gminie Skierniewice, kolejno w Makowie  

i Głuchowie. 

 

 

                                                
17

 Dane z Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl 

http://www.rzdzelazna.pl/
http://www.rzdzelazna.pl/
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 Dzieci w wieku 3 - 6 lat objęte wychowaniem przedszkolnym w gminach powiatu skierniewickiego  

gminy powiatu 
skierniewickiego 

dzieci ogółem (osoby) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 176 175 155 151 131 137 141 156 173 188 

Głuchów 284 284 291 273 287 272 255 272 262 257 

Godzianów 123 121 118 114 108 117 121 121 122 115 

Kowiesy 108 118 113 116 105 96 109 118 120 134 

Lipce Reymontowskie 150 135 128 129 132 132 150 141 141 140 

Maków 259 248 247 234 205 224 198 247 262 276 

Nowy Kawęczyn 134 131 115 122 120 110 120 119 123 129 

Skierniewice 269 250 232 218 234 231 274 314 329 364 

Słupia 123 122 132 132 124 118 118 115 121 115 

 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 41,5 38,9 41,9 53,6 49,6 48,2 51,8 62,2 62,4 59,6 

Głuchów 35,6 35,6 32,3 39,6 42,5 40,4 41,2 39,7 56,1 85,6 

Godzianów 72,4 66,1 89,0 82,5 82,4 82,1 87,6 93,4 92,6 93,9 

Kowiesy 23,1 24,6 30,1 21,6 27,6 62,5 62,4 59,3 73,3 76,9 

Lipce Reymontowskie 55,3 55,6 59,4 57,4 66,7 78,8 72,7 82,3 85,1 83,6 

Maków 47,5 45,2 41,7 40,6 45,9 58,5 76,3 76,1 66,0 69,6 

Nowy Kawęczyn 29,1 27,5 20,0 29,5 45,8 61,8 62,5 62,2 61,8 62,8 

Skierniewice 29,0 29,6 31,5 28,9 35,9 53,7 52,9 58,6 56,2 56,6 

Słupia 43,9 32,8 42,4 48,5 18,5 16,9 64,4 69,6 82,6 86,1 

////////// 
          

powiat skierniewicki 40,9 38,8 41,1 43,0 44,9 54,2 61,1 64,3 67,2 72,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Największy odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2012 roku odnotowano  

w gminie Godzianów (93,9%), najniższy w gminie Skierniewice (56,6%). 

Odsetek dzieci w wieku 3 - 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach powiatu 
skierniewickiego 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Bolimów 

Głuchów 

Godzianów 

Kowiesy 

Lipce Reymontowskie 

Maków 

Nowy Kawęczyn 
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Słupia 

59,6 

85,6 

93,9 

76,9 

83,6 

69,6 

62,8 

56,6 

86,1 
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 Porównując rok 2003 oraz 2012 w gminie Skierniewice wartość ta wzrosła o 27,6 punktów 

procentowych. Tylko niewiele ponad połowa dzieci była objęta wychowaniem przedszkolnym. Sytuacja 

taka z pewnością wynika m.in. z faktu, iż w gminie nie funkcjonuje przedszkole publiczne. Rodzice 

boją się oddawać dzieci pod opiekę do oddziałów przy szkołach podstawowych, ponieważ będą one 

tam miały styczność z dziećmi starszymi, które mogą nie być świadome, jak należy postępować  

z najmłodszymi kolegami i koleżankami. Dodatkowo, skierowanie dziecka do takiego oddziału  

w większości przypadków wiąże się z codziennym odwożeniem go do pobliskiej miejscowości,  

co dla niektórych rodzin stanowi znaczne utrudnienie. 

 

Poniżej przedstawiono poziom wykształcenia ludności w gminie Skierniewice za pomocą ostatnich 

dostępnych danych statystycznych z 2002 roku, pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego. 

W podanym czasie prawie 40% ludności odebrało jedynie wykształcenie podstawowe ukończone, 

około 30% zasadnicze zawodowe, a około 20 % średnie (przeważało średnie zawodowe, nieznaczną 

przewagę stanowili mężczyźni). Niecałe 4% ludności legitymowało się wykształceniem wyższym, 

natomiast około 1,5% policealnym. W obydwu grupach przewagę stanowiły kobiety. Dane te świadczą 

o bardzo niskim poziomie wykształcenia mieszkańców Gminy. 

Ludność wg poziomu wykształcenia i płci w 2002 roku w gminie Skierniewice 

 

ogółem(oso
by) 

udział 
w 

ogóle 

mężczyźni(oso
by) 

kobiety(oso
by) 

udział kobiet w 
ogóle 

wyższe 219 3,87% 77 142 64,84% 

policealne 86 1,52% 19 67 77,91% 

średnie razem 1145 
20,24

% 
519 626 54,67% 

średnie ogólnokształcące 248 4,38% 51 197 79,44% 

średnie zawodowe 897 
15,86

% 
468 429 47,83% 

zasadnicze zawodowe 1720 
30,41

% 
1078 642 37,33% 

podstawowe 
ukończone 

2235 
39,52

% 
978 1257 56,24% 

podstawowe 
nieukończone  
i bez wykształcenia 

251 4,44% 97 154 61,35% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Narodowy Spis Powszechny 2002; obliczenia własne 

 

Tabela poniżej prezentuje natomiast poziom wykształcenia społeczeństwa w sześciu powiatach 

województwa łódzkiego zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym 2011. W powiecie 

skierniewickim najniższy odsetek stanowiły osoby o wykształceniu podstawowym nieukończonym  

i bez wykształcenia szkolnego, a najwięcej osób odebrało wykształcenie średnie i policealne ogółem. 
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 Poziom wykształcenia w poszczególnych powiatach woj. łódzkiego w roku 2011 

Poziom wykształcenia 
Powiat kutnowski Powiat łęczycki Powiat łowicki 

osoba udział % osoba udział % osoba udział % 

wyższe 11 441 12,98% 4 840 10,69% 9 049 13,01% 

średnie i policealne – ogółem 28 829 32,72% 12 689 28,02% 21 496 30,90% 

średnie i policealne  
- średnie zawodowe 

15 764 17,89% 7 106 15,69% 13 978 20,09% 

średnie i policealne  
- średnie ogólnokształcące 

10 470 11,88% 4 586 10,13% 5 860 8,42% 

zasadnicze zawodowe 19 819 22,49% 9 737 21,50% 16 290 23,41% 

gimnazjalne 4 795 5,44% 2 631 5,81% 3 824 5,50% 

podstawowe ukończone 21 879 24,83% 14 268 31,50% 17 646 25,36% 

podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego 

1 353 1,54% 1 127 2,49% 1 267 1,82% 

 

 
Poziom wykształcenia 

Powiat rawski 
Powiat 

skierniewicki 
Powiat miasto 
Skierniewice 

osoba udział % osoba udział % osoba udział % 

wyższe 5 095 11,99% 3 156 9,67% 9 887 24,01% 

średnie i policealne – ogółem 13 041 30,68% 9 141 28,01% 16 297 39,58% 

średnie i policealne  
- średnie zawodowe 

7 912 18,61% 5 413 16,58% 9 389 22,80% 

średnie i policealne  
- średnie ogólnokształcące 

4 230 9,95% 3 288 10,07% 5 680 13,79% 

zasadnicze zawodowe 10 035 23,61% 8 999 27,57% 7 003 17,01% 

gimnazjalne 2 328 5,48% 2 022 6,19% 2 102 5,10% 

podstawowe ukończone 11 053 26,00% 8 734 26,76% 5 559 13,50% 

podstawowe nieukończone  
i bez wykształcenia szkolnego 

957 2,25% 588 1,80% 329 0,80% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Narodowy Spis Powszechny 2011 

W porównaniu do innych obszarów, w powiecie skierniewickim było najmniej osób legitymujących się 

wykształceniem wyższym, natomiast najwięcej z wykształceniem zasadniczym zawodowym  

i gimnazjalnym. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na poziom wykształcenia młodego 

pokolenia. 

 

W dobie Gospodarki Opartej na Wiedzy nieodzowny staje się stały dostęp do rzetelnych źródeł 

informacji. Jednym z nich jest z pewnością Internet. Tabela przedstawia udział procentowy szkół 

wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu. Zarówno  

w przypadku szkół podstawowych jak i gimnazjów, wartości wskaźników zaniża gmina Słupia.  

W pozostałych gminach wskaźnik osiąga 100%. 
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 Udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów  
z dostępem do Internetu (%) 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Głuchów 0,00 50,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Godzianów 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Kowiesy 100,00 100,00 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Lipce 
Reymontowskie  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Maków 83,33 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nowy Kawęczyn 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Skierniewice 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Słupia 25,00 25,00 50,00 50,00 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Głuchów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Godzianów 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kowiesy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Lipce 
Reymontowskie  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Maków 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nowy Kawęczyn 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Skierniewice 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Słupia 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 50,00 0,00 50,00 50,00 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Poniżej przedstawiono statystyki dotyczące ilości uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem 

do Internetu do użytku uczniów. W gminie Skierniewice w szkołach podstawowych wskaźnik ten 

wyniósł w 2012 roku 5,89 osoby i nie wyróżniał się spośród tych odnotowanych w innych gminach.  

W gimnazjum natomiast wyniósł 3,75 osoby i był najniższy w całym powiecie.  

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony  
do użytku uczniów (osoby) 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 31,50 30,70 28,50 9,13 6,90 6,45 5,33 5,56 5,35 

Głuchów 0,00 20,35 10,60 8,00 5,18 5,22 5,12 5,10 5,16 

Godzianów 29,67 24,40 21,70 19,82 17,14 9,21 7,45 7,34 6,63 

Kowiesy 16,33 20,70 6,90 6,31 7,79 7,04 7,25 6,71 6,38 

Lipce 
Reymontowskie  

11,80 11,84 11,40 8,52 6,55 6,82 6,67 6,48 6,18 

Maków 16,03 14,28 11,71 9,18 6,24 6,23 5,36 5,19 5,88 

Nowy Kawęczyn 10,07 8,80 6,41 5,55 4,25 3,31 3,19 3,27 3,10 

Skierniewice 23,53 21,25 10,02 7,12 6,56 6,40 6,23 6,52 5,89 

Słupia 21,80 19,60 6,10 8,95 7,45 5,80 4,09 6,52 7,14 
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gminy powiatu 
skierniewickiego 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 19,22 18,56 19,11 16,44 16,89 16,33 15,56 13,44 8,43 

Głuchów 20,21 19,14 15,00 18,64 17,64 16,71 15,93 16,36 11,32 

Godzianów 14,22 14,40 15,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kowiesy 13,40 13,20 12,20 12,30 4,26 6,71 3,86 3,76 5,15 

Lipce 
Reymontowskie  

16,78 16,22 9,50 9,69 6,94 6,12 7,64 7,79 9,92 

Maków 0,00 24,69 25,38 23,08 12,83 12,38 11,79 9,23 16,71 

Nowy Kawęczyn 14,50 15,60 6,75 6,92 5,92 4,84 4,19 4,39 3,97 

Skierniewice 15,56 15,11 13,22 11,33 4,28 3,47 4,06 3,81 3,75 

Słupia 10,58 10,58 10,92 5,40 4,50 8,20 0,00 7,20 7,30 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Poziom wykształcenia ma znaczny wpływ na sytuację jednostki na rynku pracy. Mieszkańcy w Gminie 

nie mają możliwości kształcenia się na poziomie wyższym, niż gimnazjalny, stąd niezmiernie ważne 

staje się umożliwienie im kształcenia się na odległość oraz organizowanie szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe. 

***** 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Opieka zdrowotna 

 

Obsługę Gminy w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Żelaznej, działający jako filia NZOZ „Judyta” ze Skierniewic. 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. 

 

Dwie z ośmiu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących w gminie Skierniewice,  

OSP z Mokrej Lewej i z Mokrej Prawej włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Zasięgiem działania obejmują zatem nie tylko całą gminę Skierniewice i Powiat Skierniewicki,  

ale w przypadku nagłych zdarzeń kryzysowych nawet obszar Województwa Łódzkiego. 

***** 
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 3.3.5. Określenie grup społecznych 

wymagających wsparcia 

 

W gminie Skierniewice w 2012 roku odnotowano 239 gospodarstw domowych korzystających  

ze środowiskowej pomocy społecznej. Osoby w tych gospodarstwach stanowiły 8,6% ludności 

ogółem. Porównując sytuację w gminie Skierniewice do pozostałych gmin w powiecie widać,  

że podany procent ludności nie wykracza wiele ponad średnią.  

Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w 2012 roku 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

gospodarstwa domowe 
korzystające ze środowiskowej 

pomocy społecznej 

udział osób w gospodarstwach 
domowych korzystających  

ze środowiskowej pomocy społecznej  
w ludności ogółem 

gospodarstwa domowe % 

Bolimów 111 9,4 

Głuchów 138 8,9 

Godzianów 72 10,2 

Kowiesy 81 8,0 

Lipce 
Reymontowskie  

73 6,7 

Maków 116 5,0 

Nowy Kawęczyn 104 8,1 

Skierniewice 239 8,6 

Słupia 117 12,4 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Poziom wydatków ogółem z budżetu gminy Skierniewice w ciągu ostatnich 5 lat ulegał wahaniom. 

Wydatki na pomoc społeczną wzrastały z roku na rok za wyjątkiem 2011 roku. W 2012 roku udział 

wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem był najwyższy i wynosił 19,11%. Dane te 

wskazują na znaczne potrzeby mieszkańców gminy Skierniewice. 

Wydatki z budżetu gminy Skierniewice 

 

wydatki z budżetu Gminy 
ogółem 

wydatki na pomoc 
społeczną 

udział wydatków na pomoc 
społeczną w wydatkach ogółem 

2008 16112647,17 2717632,90 16,87% 

2009 18 458200,12 2 744793,79 14,87% 

2010 22772274,88 2925104,86 12,85% 

2011 20 106726,95 2 921567,13 14,53% 

2012 17110770,99 3270636,35 19,11% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Na obszarze Gminy prowadzony jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek realizuje zadania 

dotyczące obszaru polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

funduszu alimentacyjnego, profilaktyki, dodatków mieszkaniowych oraz pomocy materialnej  

dla uczniów. 
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  Gmina Skierniewice nie prowadzi na swoim terenie żadnego domu pomocy społecznej. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach przez 4 lata realizował projekt: „Wzbudzić chęć 

działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Skierniewice” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach Projektu organizowane było 

m.in. poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji 

życiowych, jednej osobie zapewniono 3 miesięczny staż zawodowy. Prowadzono również szkolenia 

zawodowe, finansowano zajęcia szkolne uzupełniające wykształcenie w zakresie nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej lub policealnej, finansowano zasiłki celowe. 

 

Na obszarze gminy Skierniewice grupami osób wymagającymi szczególnego wsparcia są osoby 

bezrobotne, dotknięte długotrwałą lub ciężką chorobą oraz niepełnosprawnością. Dane statystyczne 

dotyczące poziomu bezrobocia w Gminie zostały przedstawione w rozdziale 3.3.6 Rynek pracy. Nie są 

one optymistyczne dla rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy. Bezrobocie w Gminie wynika 

głównie z niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców – mówią o tym dane statystyczne. Brak pracy 

doskwiera osobom do 25 roku życia, osobom powyżej 50 roku życia oraz nie posiadającym kwalifikacji 

zawodowych. Bardzo dużym problemem jest zjawisko bezrobocia długotrwałego. Praca jest częścią 

życia każdego człowieka, jej brak zaburza rozwój człowieka, powoduje brak stałego źródła dochodów, 

co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w jakości życia. Skutki bycia bezrobotnym są różne, nie 

można bowiem generalizować ludzkich zachowań i odczuć. Młodzież, która zwykle jest jeszcze  

na utrzymaniu rodziców łatwiej poradzi sobie z tym problemem, ludzie starsi mogą przeżyć ogromny 

zawód, co może odbić się na ich psychice. Najważniejsze w tym momencie jest nietracenie wiary  

w siebie i aktywne poszukiwanie pracy. Osoby bezrobotne wymagają wsparcia nie tylko finansowego, 

potrzebują również szkoleń, doradztwa. Nie mogą poczuć się w tych trudnych chwilach odrzucone  

i niechciane, ponieważ może to doprowadzić do ucieczki np. w alkohol. 

Wsparcia potrzebują również samotni rodzice oraz matki, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka. Niejednokrotnie nie wynika to z ich niechęci, a z braku możliwości oddania dziecka na czas 

pracy pod opiekę osobom zaufanym. Młode matki bardzo często muszą się przekwalifikować, 

dokształcać. Często nie stać ich na opłacenie kursów, czy szkoleń. Jeżeli finanse nie stanowią 

większej przeszkody, to bardzo często nie mają komu pozostawić dziecka pod opieką na czas ich 

trwania. 

Osoby niepełnosprawne, dotknięte długotrwałą lub ciężką chorobą, również potrzebują pomocy  

i wsparcia. Ludzie ci często żyją na marginesie społecznym, ponieważ nie są w stanie podołać pod 

względem finansowym kosztom leczenia. Często nie ma kto się nimi zająć, otoczyć opieką. 

Problemem jest również dojazd do lekarza specjalisty, którego w gminie brak. Do tego dochodzi 

długie, niejednokrotnie kilkumiesięczne oczekiwanie na wizytę. Sytuacja taka znajduje niestety 

odzwierciedlenie w psychice tych osób. Czują się odepchnięte, niepotrzebne. Przytłoczone 

codziennością i przeważnie brakiem środków finansowych tracą chęć życia. Grupa ta wymaga 
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 wsparcia nie tylko finansowego, potrzebuje również możliwości rozmowy z psychologiem. Pozytywne 

lub choć neutralne odniesienie się do sytuacji, w której się znajdują, ma znaczny wpływ na ich stan 

zdrowia. 

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób ubogich, których w Gminie stopniowo 

przybywa. Głównie należą do tej grupy osoby starsze, samotne, ale również rodziny wielodzietne oraz 

osoby bezrobotne. Ubóstwo jest sytuacją, w której człowiek nie jest w stanie zaspokoić swoich 

podstawowych potrzeb, żyje poniżej przeciętnego poziomu dla danego społeczeństwa, brak mu 

środków finansowych. Do podstawowych potrzeb zalicza się: wyżywienie, ubranie, schronienie, 

zachowanie zdrowia, uogólniając – możliwość godnego życia. 

W Gminie konieczne jest powstanie Domu Pomocy Społecznej, w którym umieszczane byłyby osoby 

starsze. W ten sposób przebywałyby one w miejscu bezpiecznym, mając zapewnioną opiekę, 

jednocześnie blisko swoich najbliższych. Jednocześnie powstałyby w Gminie nowe miejsca pracy, 

które dałyby zatrudnienie osobom bezrobotnym. 

Potrzebne są również w Gminie mieszkania socjalne. 

***** 
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 3.3.6. Rynek pracy 

 

Analiza rynku pracy została sporządzona w oparciu o dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych 

osób bezrobotnych.  

W 2013 roku w gminie Skierniewice było 381 bezrobotnych zarejestrowanych, tylko w roku 2003  

i 2009 przewagę stanowili mężczyźni. 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie Skierniewice 

 

ogółem mężczyźni kobiety udział kobiet w ogóle 

2003 366 193 173 47,27% 

2004 346 169 177 51,16% 

2005 308 147 161 52,27% 

2006 243 115 128 52,67% 

2007 229 103 126 55,02% 

2008 158 76 82 51,90% 

2009 249 125 124 49,80% 

2010 282 133 149 52,84% 

2011 308 137 171 55,52% 

2012 337 162 175 51,93% 

2013 381 187 194 50,92% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Liczba osób bezrobotnych zmniejszała się do 2008 roku, a w kolejnych latach odnotowuje się jej 

wzrost. Jest to zjawisko związane m.in. z kształtowaniem się liczby ludności w Gminie. 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem w gminie Skierniewice 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W odniesieniu do poszczególnych gmin powiatu skierniewickiego można zauważyć, że w 2012 roku 

najmniejszy udział bezrobotnych zrejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem 

odnotowano w gminie Głuchów, natomiast najwyższy w gminie Skierniewice. Wartość wskaźnika  

dla powiatu wynosi 6,1, wskaźnik dla Gminy jest zatem wyższy o 1,3 punktu procentowego.  
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 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem 
w latach 2003 – 2012 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

udział bezrobotnych zarejestrowanych  
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 8,9 9,4 6,9 5,7 4,1 2,6 3,2 5,3 4,7 5,1 

Głuchów 7,8 7,1 6,4 5,0 3,4 2,3 3,3 3,6 3,7 4,1 

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

Kowiesy 7,3 7,7 6,4 4,3 3,8 3,1 3,2 3,9 3,7 5,3 

Lipce Reymontowskie  8,9 7,7 6,6 4,7 3,7 3,0 4,5 5,5 4,9 5,9 

Maków 9,3 7,5 7,5 5,3 3,5 3,2 5,1 5,6 6,5 6,7 

Nowy Kawęczyn 9,5 10,0 8,4 7,2 5,9 4,4 5,6 4,6 5,5 6,1 

Skierniewice 9,4 8,8 7,8 6,1 5,7 3,8 6,0 6,3 6,9 7,4 

Słupia 10,2 9,9 7,8 5,8 4,3 3,1 3,7 5,2 6,1 7,0 

//////////////////////////////// 
          

powiat skierniewicki 8,8 8,3 7,1 5,4 4,2 3,1 4,4 5,1 5,4 6,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

„W powiecie skierniewickim na koniec 2012 roku wśród zarejestrowanych w PUP odnotowano 315 

osób nie posiadających zawodu (22,2%), a dla osób z zawodem, bezrobocie najczęściej dotknęło 

sprzedawców (73 osoby; 5,1%), robotników budowlanych (49 osób; 3,5%), pakowaczy (36 osób; 

2,5%), robotników gospodarczych (32 osoby; 2,3%), ślusarzy i szwaczek (po 27 osób; 1,9%), a także 

operatorów stacjonarnych maszyn i urządzeń (25 osób; 1,8%).”
18

 

Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2012 roku w powiecie skierniewickim 

największe grono osób bezrobotnych zarejestrowanych stanowiły legitymujące się wykształceniem 

policealnym, średnim zawodowym (około 27%), następnie gimnazjalnym i poniżej (około 26%), kolejno 

zasadniczym zawodowym (około 25%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły około 11% ogółu 

zarejestrowanych. 

 

W tabeli poniżej, w poszczególnych kategoriach osób bezrobotnych zaznaczono kolorem jasnym 

żółtym gminy o najniższym udziale procentowym, a jasnym niebieskim, te o najwyższym udziale osób 

bezrobotnych. Biorąc pod uwagę obszar całego powiatu największy odsetek osób bezrobotnych  

w ogóle zarejestrowanych stanowią te, które nie posiadają wykształcenia średniego (50,6%), zaś 

najmniejszy - kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (5,4%). Znacznym 

problemem powiatu, zaraz po braku wykształcenia średniego wśród bezrobotnych jest ich długotrwałe 

bezrobocie, które najwyższe odnotowano w gminie Skierniewice (41,5%), a najmniejsze w gminie 

Godzianów (30% - jest to jednak prawie 1/3 ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). 

W gminie Skierniewice największym problemem jest niskie wykształcenie ludności, aż 55,8% 

zarejestrowanych nie posiada wykształcenia średniego, znaczną grupę stanowią również – jak 

zapisano wyżej – długotrwale bezrobotni. 25,2% grupy nie posiada kwalifikacji zawodowych, prawie 

23% nie ukończyło 25 roku życia, a około 22% to osoby powyżej 50 roku życia. Stosunkowo wysokie 

wskaźniki odnotowano również dla osób samotnie wychowujących dziecko oraz dla matek, które nie 

podjęły zatrudnienia po jego urodzeniu.  

                                                
18

Badania lokalnego rynku pracy w mieście Skierniewice i powiecie skierniewickim – analiza sytuacji osób 

bezrobotnych do 30 roku życia, Kraków 2013 
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 Udział wybranych kategorii osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu skierniewickiego  
w ogóle zarejestrowanych osób bezrobotnych w roku 2012 

Wybrane  
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Do 25 roku życia 21,3 36,1 42,7 42,3 35,6 26,3 21,4 22,8 38,6 29,7 

Powyżej 50 roku życia 30,7 13,2 14,5 18,6 12,7 21,5 23,0 22,3 10,5 19,4 

Długotrwale bezrobotni 34,6 38,2 30,0 37,1 40,7 33,6 38,1 41,5 36,0 37,2 

Bez kwalifikacji 
zawodowych  

31,5 18,8 21,8 32,0 18,6 23,9 30,2 25,2 21,1 24,7 

Bez doświadczenia 
zawodowego 

23,6 38,9 31,8 42,3 38,1 25,1 25,4 19,9 26,3 28,1 

Bez wykształcenia 
średniego 

56,7 37,5 39,1 47,4 41,5 53,4 66,7 55,8 43,0 50,6 

Samotnie wychowujący 
co najmniej jedno 
dziecko do 18 roku życia 

7,9 2,8 5,5 9,3 7,6 4,9 10,3 6,2 4,4 6,3 

Kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka  

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

Źródło: Badania lokalnego rynku pracy w mieście Skierniewice i powiecie skierniewickim  
– analiza sytuacji osób bezrobotnych do 30 roku życia, Kraków 2013 

Zwiększanie się liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych wynika zapewne również  

z wzrastającego salda migracji wewnętrznych. W związku z tym, pomimo iż faktyczna liczba ludności 

w gminie wzrasta (co jest dobrą oznaką), to rynek pracy nie jest w stanie zapewnić im zatrudnienia. 

 

„W 2012 roku do PUP w Skierniewicach wpłynęło w sumie 1376 ofert pracy, w tym 674 w pierwszym 

półroczu i o 28 więcej w następnych sześciu miesiącach (702 oferty). Należy podkreślić,  

że dominująca część ofert w 2012 roku dotyczyła miasta Skierniewice, dla którego wpłynęło 1056 

propozycji (aż 76,7% dla obu powiatów), w tym 544 w I półroczu i mniej już w II półroczu (512; ubytek 

o 32 zgłoszenia). Spośród wszystkich wakatów pojawiających się w PUP w omawianym roku, tylko 

23,5% pochodziło z powiatu skierniewickiego. Na 320 ofert dla tej części analizowanego rynku pracy, 

190 pojawiało się w I półroczu, zaś o 60 więcej w drugiej części roku (190 ofert). (…) Największa 

liczba ofert pracy dla obu powiatów skierowana była do techników prac biurowych (120 ofert; 8,7%), 

szwaczek (95; 6,9%), pakowaczy (92; 6,7 %), sprzedawców (67; 4,9%), magazynierów (64; 4,7%), 

robotników gospodarczych (53; 3,9%), robotników budowlanych (49; 3,6%) i kierowców samochodów 

ciężarowych (46; 3,3%). Inne profesje pojawiały się nie częściej niż w około 2,0% zgłoszeń.”
19

 

***** 

                                                
19

Badania lokalnego rynku pracy w mieście Skierniewice i powiecie skierniewickim – analiza sytuacji osób 
bezrobotnych do 30 roku życia, Kraków 2013 
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 3.4. Sfera ekonomiczna 

 

3.4.1. Gospodarka 

 

Gmina Skierniewice jest gminą rolniczą, jednak naturalne warunki środowiskowe nie sprzyjają 

rozwojowi i intensyfikacji tej dziedziny gospodarki. Kolejnymi funkcjami pełnionymi przez Gminę jest 

obsługa produkcji rolnej i obsługa ludności. Funkcją towarzyszącą jest natomiast nieuciążliwa 

działalność gospodarcza, a funkcjami uzupełniającymi mieszkalnictwo i rekreacja. 

 

Ze względu na bliskie położenie względem Skierniewic, Łowicza, a także dogodne połączenia  

z Łodzią i Warszawą, szacuje się, iż działalność rolnicza w gminie będzie stopniowo tracić  

na znaczeniu. 

 

W tabeli poniżej zaprezentowano liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, 

dane zebrano dla gmin powiatu skierniewickiego.  

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bolimów 222 231 240 241 234 235 240 240 261 238 251 262 

Głuchów 314 327 334 328 318 319 334 311 327 321 328 338 

Godzianów 145 153 159 165 155 155 160 153 162 162 161 158 

Kowiesy 174 169 175 171 169 177 184 175 178 183 185 187 

Lipce 
Reymontowskie 

170 184 184 180 177 188 194 192 200 191 196 201 

Maków 245 252 255 249 251 261 266 262 277 275 289 307 

Nowy Kawęczyn 172 177 161 165 156 161 165 155 172 170 178 182 

Skierniewice 391 405 412 415 402 438 475 490 533 536 551 568 

Słupia 116 122 105 119 130 140 152 156 163 163 168 173 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W badanym przedziale czasu w każdej z gmin odnotowujemy wzrost ilości podmiotów, przy czym 

największy nastąpił w gminie Skierniewice (o 177 jednostek) i w gminie Maków (o 62 jednostki). 

Najmniejszym przyrostem charakteryzuje się gmina Nowy Kawęczyn (zaledwie o 10 jednostek). 

W 2013 roku najwięcej podmiotów zarejestrowano w gminach Skierniewice, Maków oraz Głuchów. 
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 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2013 roku. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Skierniewice za wyjątkiem 2006 roku, w każdym  

z okresów wzrasta. 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w gminie Skierniewice

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Dane poniżej przedstawiają podział podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON według 

Sekcji PKD 2007 w gminie Skierniewice. 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 
w roku 2013 w gminie Skierniewice 

Nazwa Sekcji 
Jedn 
gosp 

udział % 
w ogóle 

Sekcja A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 17 2,99% 

Sekcja B: górnictwo i wydobywanie 4 0,70% 

Sekcja C: przetwórstwo przemysłowe 51 8,98% 

Sekcja D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 0,00% 

Sekcja E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

4 0,70% 
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Nazwa Sekcji 
Jedn 
gosp 

udział % 
w ogóle 

Sekcja F: budownictwo 93 16,37% 

Sekcja G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

167 29,40% 

Sekcja H: transport i gospodarka magazynowa 44 7,75% 

Sekcja I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

14 2,46% 

Sekcja J: informacja i komunikacja 9 1,58% 

Sekcja K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa 19 3,35% 

Sekcja L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 1,23% 

Sekcja M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 36 6,34% 

Sekcja N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

22 3,87% 

Sekcja O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

8 1,41% 

Sekcja P: edukacja 20 3,52% 

Sekcja Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 2,11% 

Sekcja R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 12 2,11% 

Sekcje S i T: m.in. działalność organizacji członkowskich, naprawa i 
konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 

29 5,11% 

Sekcja U: organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,00% 

Ogółem 568 100% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Najwięcej podmiotów zarejestrowano w Sekcji G „handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle” (29,4%), kolejno w Sekcji F „budownictwo” (16,37%) oraz 

Sekcji C „przetwórstwo przemysłowe” (8,98%). Duża część podmiotów (7,75%) znajduje się w Sekcji 

H „transport i gospodarka magazynowa” oraz M „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” 

(6,34%). 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w roku 2013 w gminie Skierniewice 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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 Podział podmiotów gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych jest klasyczny względem 

większości jednostek terytorialnych. W 2013 roku sektor prywatny stanowił ok. 97,89% ogółu 

podmiotów. Dominowały w nim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – ok. 81,66%. 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych 
w roku 2013 w gminie Skierniewice 

 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 568 

sektor publiczny - ogółem 12 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 7 

przedsiębiorstwa państwowe 0 

spółki handlowe 1 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 

sektor prywatny - ogółem 556 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 454 

spółki handlowe 25 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 6 

spółdzielnie 3 

fundacje 1 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 31 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

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. 

Poziom aktywizacji gospodarczej na przykładzie gmin w powiecie skierniewickim, stan na 31XII 

gminy wiejskie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolimów 565 589 590 577 580 592 590 645 582 610 

Głuchów 525 542 534 521 524 553 516 545 542 554 

Godzianów 553 578 600 572 573 591 572 611 615 638 

Kowiesy 543 567 559 552 581 6121 584 594 613 618 

Lipce 
Reymontowskie 

536 544 533 525 558 581 576 599 574 593 

Maków 416 424 414 418 434 440 434 458 460 481 

Nowy Kawęczyn 535 486 500 478 489 500 473 520 510 533 

Skierniewice 600 612 618 594 643 691 705 758 738 756 

Słupia 443 384 438 481 521 567 583 611 605 618 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

W 2012 roku wskaźnik osiągał najwyższą wartość w gminie Skierniewice. Następnie na podobnym 

poziomie kształtował się w gminach: Słupia, Kowiesy, Godzianów i Bolimów. We wszystkich gminach 

za wyjątkiem Nowego Kawęczyna odnotowano zwiększenie się wskaźnika w roku 2012 w stosunku  

do 2003. Najwyższy przyrost wystąpił w Gminie Słupia o 175,34 punktu. W gminie Skierniewice wzrost 

nastąpił o 156 punktów. 
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 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), obliczamy jako procentową zmianę 

ilości firm na 10 tys. mieszkańców w ostatnich trzech latach. PEAI powyżej 9% oznacza pomyślną 

koniunkturę, a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2004 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. 

Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach na analizowanym obszarze 

gminy powiatu 
skierniewickiego 

Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach 

Ilość nowych firm Przyrost procentowy PEAI 

Bolimów 11 2,70 

Głuchów 17 5,02 

Godzianów 8 10,48 

Kowiesy 10 4,62 

Lipce Reymontowskie 4 2,42 

Maków 27 9,61 

Nowy Kawęczyn 23 12,98 

Skierniewice 61 5,86 

Słupia 12 3,85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Dla analizowanych gmin pomyślna koniunktura dla 2012 roku występowała w Godzianowie, Makowie 

oraz w Nowym Kawęczynie. Najsłabsza dynamika charakteryzowała Lipce Reymontowskie i Bolimów. 

Gmina Skierniewice charakteryzuje się dobra koniunkturą, w ostatnich 3 latach przybyło 61 

przedsiębiorstw. 

***** 
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3.4.2. 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 Strobowie. 

 

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 trasy: 

 Szlaki rowerowe 

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

(48 km) – szlak bierze swój początek w Skierniewicach, następnie prowadzi do: Strobowa 

(neorenesansowy dwór z 2 połowy XIX wieku oraz założenie parkowe z początku XIX wieku), 

Dąbrowic (prywatny skansen, Instytut Ogrodnictwa Sad Doświadczalny Dąbrowice, Zwierzyńca 

(siedziba nadleśnictwa Skierniewice, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski” – 

skupisko drzew pomnikowych w środkowej Polsce) oraz do „Polany Siwica”, która jest rezerwatem  

o powierzchni 68,55 ha. Jest to śródleśna polana ze zbiorowiskami łąkowymi i torfowiskami, 

stanowiącymi ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 Skierniewice - Rawka PKP - Nieborów (20 km). Szlak daje możliwość zapoznania się  

z zabytkami, historią, śladami osadnictwa leśnego, kulturą oraz proekologicznymi sposobami 

pozyskiwania energii (kolektory słoneczne przy Pracowniach Terenowych Dyrekcji Parku). Podczas 

zwiedzania zobaczyć można również: śródleśne polany, leśne kapliczki, pojedyncze mogiły z czasów 

wojen, rezerwat „Polana Siwica”, zespół przyrodniczo krajobrazowy „Nieborów”, zespół pałacowo-

parkowy w Nieborowie oraz Manufakturę majoliki Nieborowskiej. Szlak prowadzi przez Budy Grabskie. 

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

Reymonta". Szlak pozwala zobaczyć neorenesansowy dwór z 2 połowy XIX wieku w Strobowie, 

murowany dwór wraz ze złożeniami parkowymi w Wólce Strobowskiej, wczesnośredniowieczne 

grodzisko Rzeczków, posiadłość w Żelaznej oraz wieś Zapady, stanowiącą połączenie ze szlakiem 

„śladami Reymonta”. 

http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_ptaki.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_ptaki.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_skierniewice_nieborow.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_strobow_zapady.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_strobow_zapady.pdf
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  Żelazna - Słupia (36 km) – podróżując szlakiem prowadzącym przez Żelazną, Głuchów, 

Białynin i Słupię można obejrzeć m.in.  kościoły, kaplice oraz stację zabytkowej Rogowskiej Kolei 

Wąskotorowej. 

 Szlaki piesze 

 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 powojenne, 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, dworki i przydworskie założenia parkowe, kapliczki, krzyże, kolektory słoneczne. 

 Skierniewice - Rawka PKP - Radziejowice (44 km). Szlak przebiega przez teren różnorodnych 

środowisk i ekumen, można obserwować lasy gospodarcze, lasy spontanicznie wyrastające  

na porzuconych polach czy łąki. Na trasie znajdują się również stare zabudowania wiejskie. 

 

Gmina Skierniewice jest również miejscem bogatym w obiekty zabytkowe. 

 Dębowa Góra 

 Dwór w stylu neoklasycznym istniał już w XVIII w. Wskazuje na to pozostałość po nim-kuchnia 

dworska z II poł. XVIII w. Przebudowana w l. 20-XX w. i 50-XX w., budowla jest częścią składową 

obecnego dworu.  

 Park dworski. Ogród klasycystyczny z okrągłym stawem z wyspą, kasztanową aleją 

wjazdową. Powstał w połowie XIX w. W 1908r. przebudowany przez Stefana Celichowskiego.  

Na wyspie znajdowały się niegdyś altanka w stylu chińskim i lodownia (murowana piwnica). 

 Brzozów 

Dwór istniał już na początku XIX w. Zbudował go Franciszek Liberacki – właściciel Brzozowa. 

Klasycystyczny został zbudowany przed 1819 r. Parterowy z mieszkalnym poddaszem. Wokół dworu 

powstał park, w I poł. XIX w. przerobiony w II poł. XIX w. Jest to park stosunkowo niewielki 14,5ha, 

położony na równym terenie. Założenie w kształcie nieregularnym z zatartym układem 

kompozycyjnym. Pozostałości po alei wjazdowej do dworu. Resztki bramy wjazdowej. Z dawnego 

założenia parku zachowało się kilkadziesiąt kasztanowców, brzóz, klonów) oraz system stawów 

niegdyś zasilanych z pobliskiej rzeki. 

 Balcerów (Podębie) 

Park dworski z 1907r. zbudowany przez prof. St. Celichowskiego. Centralna osią Podębia jest 

wewnętrzna droga wjazdowa prowadząca od bramy wzdłuż podjazdu pod dom mieszkalny i park  

http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_zelazna_slupia.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/p_boguszyce_lowicz.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/p_rawka.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/p_rawka.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/p_rawka_radziejowice.pdf
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 ze wschodniej strony. Po zachodniej stronie znajdowały się zabudowy gospodarcze. Następnie 

biegła przez sad kończąc się na południu terenów zajmowanych przez osadę Podębie. Park składa 

się  

z 3 części, ma charakter krajobrazowy. 

 Strobów 

 Dwór 

 Park krajobrazowy z pocz. XIX w. przebudowany w 1938r. przez Celichowskiego. Wielkość 

4,2ha. Jest stosunkowo dużym obiektem. Zasadniczą część obecnego zadrzewienia parku stanowi 

pas zieleni w pobliżu stawów i aleja we wschodniej części parku. Elementem parku są stawy, 

widoczne są doły po eksploatacji piasku i cześć lasu ze stawami. Rzeka była osią kompozycyjną. Park 

posiadał liczne i rzadkie gatunki drzew i krzewów. Do dziś zachowała się jedynie jedna oś widokowa. 

Pomnikami przyrody są dwa modrzewie i lipa drobnolistna w obwodzie 3,5m. 

 Rowiska 

Park krajobrazowy z pocz. XX w. autorstwa St. Celichowskiego powstał wokół dworu, którego ostatnim 

właścicielem (do 1939r.) był Lucjan Dobrowolski. Leży na stokach płaskiej doliny, środkiem której 

biegnie rów. Ogród ma kształt trapezu. Zachowały się resztki drzew i krzewów, głównie kasztanowce. 

 Ruda 

Grodzisko stożkowate ponad wschodnim korytem Rawki (wczesnośredniowieczne). 

 Rzeczków 

Na wierzchołku wzgórza zwanym „Łysą Górą”, wyniesionego 20 m ponad rzekę Łupię o zboczach 

porośniętych laskiem, wyraźny zarys obwarowań obronnych wczesnośredniowiecznego grodziska. 

Na obszarze Gminy znajdują się również cmentarze: w Żelaznej (najstarszy nagrobek z 1838 r.),  

w Borowinach, w Strobowie oraz w Sierakowicach Prawych. 

Niewątpliwą atrakcję turystyczną stanowią również tereny Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego(BPK) 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; 

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

ostoja zwierzyny oraz miejsca lęgowe licznych gatunków ptaków; 

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

niektórych prawobrzeżnych dopływów, posiada wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe. 

W ramach Gminy BPK 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. 

Szansą/zagrożeniem dla rozwoju turystycznego gminy Skierniewice może stać się budowa 

Uzdrowiska Skierniewice – Maków. Utworzenie uzdrowiska ma na celu wykorzystanie naturalnych 

zasobów przyrodniczych i walorów ziemi Skierniewickiej. Spowoduje rozwój na tym obszarze turystyki 
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 leczniczej i uzdrowiskowej. Gmina Skierniewice ze względu na bardzo bliskie położenie względem 

Miasta Skierniewice oraz gminy Maków powinna wykorzystać swój potencjał i zachęcić turystów 

kierujących się do uzdrowiska do odwiedzenia również urokliwego obszaru Gminy. 

***** 

3.5. Analiza SWOT 

 

 SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY 

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

 Wzrastająca liczba ludności w Gminie 

 Dodatnie saldo migracji wewnętrznych 

 Przynależność do Lokalnej Grupy Działania 
„Gniazdo” 

 Funkcjonowanie stowarzyszeń oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Silne więzi społeczne, utożsamianie się  
z Gminą, obyczajami i tradycjami 

 

 

SŁABE STRONY 

 Ujemny przyrost naturalny 

 Wysoki poziom bezrobocia mieszkańców 
(w szczególności wśród ludzi młodych, 
długotrwałe bezrobocie, brak 
wykształcenia) 

 Stopniowy wzrost standardów 
mieszkaniowych, nadal jednak odczuwalny 
jest brak instalacji sanitarnych  
i technicznych 

 Brak przedszkola publicznego, z czego 
wynika niski odsetek dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców 

 Brak kwalifikacji zawodowych oraz 
doświadczenia 

 Mała liczba ofert pracy w PUP 

 Niska aktywność społeczna mieszkańców 

 Brak atrakcyjnych form rozrywki  
dla młodzieży, miejsc spotkań oraz  
dla organizacji imprez kulturalnych 
i sportowych 

 

 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY 

 Bogactwo przyrodnicze (Bolimowski Park 
Krajobrazowy, Obszar Chronionego 
Krajobrazu, rezerwaty przyrody) 

 Duża lesistość w Gminie 

 Występowanie rzek 
 

SŁABE STRONY 

 Występujące gleby są średniej jakości 
i użyteczności rolniczej 

 Niski poziom wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej 

 Niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców 

 Zanieczyszczenie powietrza spowodowane 
emisją niską oraz ruchem komunikacyjnym 

 Brak sieci kanalizacyjnej 

 

 TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 

MOCNE STRONY 

 Występowanie obiektów zabytkowych, 
ciekawa historia 

 Występowanie terenów bogatych 

SŁABE STRONY 

 Słabo rozwinięta baz noclegowa, 
agroturystyczna, gastronomiczna 

 Niewystarczająco wykorzystane zasoby 
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przyrodniczo, wysokie walory krajobrazowe 

 Funkcjonowanie gospodarstw 
agroturystycznych oraz obiektów 
noclegowych 

 Oznaczenie szlaków turystycznych 

przyrodnicze dla celów turystycznych 

 Niewystarczająca promocja Gminy, brak 
skonkretyzowanej, opracowanej oferty 
turystycznej 

 Brak miejsc spotkań, rozrywki,  
dla uprawiania sportu 

 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO 

MOCNE STRONY 

 Wzrastająca liczba podmiotów 
gospodarczych w Gminie 

 Wzrastająca świadomość w aspekcie 
wykorzystania funduszy unijnych 

 Korzystne położenie geograficzne  
i komunikacyjne dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

 

SŁABE STRONY 

 Mała liczba ofert pracy w PUP 

 Występujące gleby są średniej jakości - nie 
sprzyjają rozwojowi działalności rolniczej 

 Niski poziom wykształcenie społeczeństwa 

 Rynek pracy nie jest w stanie zapewnić 
wystarczającej ilości miejsc pracy  

 Upadek części małych gospodarstw rolnych 

 Niska innowacyjność wprowadzanych 
rozwiązań 

 Niska dochodowość gospodarstw rolniczych 

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY 

 Funkcjonowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków, powiększanie ich 
ilości 

 100- procentowe zelektryfikowanie Gminy 

 Znaczne inwestycje w infrastrukturę 
techniczną w ostatnich latach 

SŁABE STRONY 

 Brak kanalizacji 

 Słabo rozbudowana infrastruktura drogowa 

 Niski poziom wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej 

 Gmina nie jest zgazyfikowana 

 Drogi wymają modernizacji, przebudowy 

 Niska efektywność energetyczna budynków 

 

 

 EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

MOCNE STRONY 

 Dostęp do zasobów Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

 Funkcjonowanie na terenie Gminy dwóch 
zakładów naukowych 

 Dość dobre wskaźniki komputeryzacji szkół 

 Wdrażanie projektów z wykorzystaniem 
środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

SŁABE STRONY 

 Dostęp do edukacji w Gminie kończy się na 
poziomie gimnazjalnym 

 Bardzo niski dostęp do szkoleń 

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców 

 

 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY 

 Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 

 Sprawne funkcjonowanie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Działalność jednostek Ochotniczej Straży 

SŁABE STRONY 

 Wzrost udziału wydatków na pomoc 
społeczną w wydatkach Gminy ogółem,  
co oznacza zwiększenie potrzeb  
w zakresie udzielanej pomocy – 
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Pożarnej 

 

zwiększający się poziom ubóstwa wśród 
mieszkańców 

 Brak domu pomocy społecznej, mieszkań 
socjalnych 

 Ustawiczna konieczność wspierania osób 
bezrobotnych, długotrwale i ciężko chorych 
oraz niepełnosprawnych 

 

 

 SZANSE 

 Budowa Uzdrowiska Skierniewice – Maków 

 Czyste środowisko naturalne, bogactwo przyrody 

 Możliwość wykorzystania wsparcia finansowego w postaci funduszy europejskich 

 Rozwój turystyki wiejskiej, powstanie gospodarstw agroturystycznych 

 Duże możliwości w zakresie reklamy i promocji poprzez Internet – zarówno Gminy jak  

i przedsiębiorców 

 Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój działalności gospodarczej 

 Budowa sieci kanalizacyjnej i gazowej 

 Promocja Gminy i jej walorów turystycznych, wykorzystanie walorów Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego 

 Modernizacja połączeń drogowych 

 Rozwój działalności agroturystycznej, uzupełniającej ofertę turystyczną Gminy 

 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla poruszania się osób niepełnosprawnych 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 

 ZAGROŻENIA 

 Duża konkurencja wśród gmin w ubieganiu się o wsparcie unijne 

 Niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa 

 Wysokie koszty pracy oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

 Popularyzacja dokonywania zakupów poprzez Internet, na czym cierpią małe firmy handlowe 

 Niestabilna sytuacja polityczna w kraju oraz poza jego granicami 

 Spadek szybkiego tempa wzrostu gospodarczego 

 Brak działań aktywizujących osoby starsze, niepełnosprawne 

 Brak dostępu do e- edukacji 

 Brak inwestorów zewnętrznych 

 Brak inwestycji w infrastrukturę techniczna i społeczną 

 Degradacja środowiska naturalnego przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków  

i odpadów stałych 

 Niska świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska naturalnego 

***** 
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3.6. Identyfikacja najważniejszych 

problemów występujących na danym 

obszarze 

 

Gmina Skierniewice jest gminą wiejską o wyjątkowej specyfice. Od strony północnej, południowej  

i wschodniej otacza jedno z największych miast województwa łódzkiego – Miasto Skierniewice. 

Dlatego też główne problemy wiążą się ze jej specyficznym położeniem.  

Za jeden z podstawowych problemów uznać można szybki wzrost ludności zamieszkującej teren 

Gminy. W gminach wiejskich województwa łódzkiego taka sytuacja występuje rzadko – najczęściej  

w jednostkach położonych bezpośrednio w sąsiedztwie dużych miast. Suburbanizacja, często 

nazywana eksurbranizacją, urbanizacją rozlewającą się albo urban spraw to proces rozlewania się 

miast w większe obszary mniej intensywnej urbanizacji z równoczesnym definitywnym 

przemieszczeniem się aktywności ekonomicznej z centrum miasta na jego peryferie. Proces ten 

rozpoczął się w II połowie XIX wieku wraz z rozwojem transportu szynowego, który umożliwił 

zmniejszenie kosztów transportu do poziomu umożliwiającego migrację z centrum miasta  

na lokalizacje podmiejskie, gdzie cena gruntów jest znacznie niższa niż w centrach miast.  

Wraz z nadejściem ery samochodu nastąpiła prawdziwa rewolucja w rozwoju miast. Przedmieścia 

oderwały się od sieci transportu szynowego i zaczęły rozwijać się w oparciu o transport 

samochodowy, tracąc naturalne ograniczenie w postaci ludzkiej skali i dystansów dostosowanych  

dla transportu pieszego. Choć w większych aglomeracjach suburbanizacja zaczęła mieć miejsce  

w latach 1920 – 1939 (np. Warszawa), to w Skierniewicach proces ten zaczął się dopiero dziesięć lat 

temu. Mieszkańcy szukając lepszych warunków do życia przenoszą się z miasta na okoliczne tereny 

wiejskie. Tutaj znajdują ciszę, spokój, bezpieczeństwo. Jednocześnie samochód, czy pociąg 

umożliwiają im łatwy dojazd do pracy i szkoły w centrum Skierniewic. Suburbanizacja dotyczy głównie 

osób bardziej zamożnych, które stać na nowy dom poza Skierniewicami. Widoczne jest to w Gminie 

Skierniewice, gdzie liczba pozwoleń na budowę od lat jest duża. Powstają domy małe ale również 

duże, bardzo wystawne. Szybki wzrost liczby ludności wiąże się z wieloma problemami społecznymi  

i gospodarczymi. Wzrost liczby mieszkańców oznacza, że trzeba zapewnić im podstawowe usługi – 

dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, drogowej, przedszkoli, szkół. Na drogach szybko rośnie liczba 

pojazdów i stają się one coraz bardziej niebezpieczne. Służby porządkowe, ratownicze nie mają 

wystarczającej liczby sprzętu i ludzi. 

 

Wzrost liczby mieszkańców nie przekłada się w sposób znaczący na dochody budżetu Gminy. Gmina 

stanowi „sypialnię” dla nowych mieszkańców. Znacząco nie wzrasta liczba przedsiębiorstw 
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 rejestrowanych na jej terenie. Jak wynika z analiz, mieszkańcy pracują w Skierniewicach choć nie 

tylko. Bardzo często dojeżdżają do pracy w Warszawie czy Łodzi.  

 

 

Problemem Gminy jest bardzo duży ruch pojazdów wszelkiego typu. Zwiększa się ruch pojazdów  

na ciągach krajowych, ale również na wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W najgorszym stanie 

znajdują się drogi powiatowe, które całkowicie nie są przystosowane do szybko zwiększającego się 

ruchu pojazdów. Przebudowy wymaga również układ dróg gminnych. Kluczowe jest stworzenie 

ciągów komunikacyjnych łączących wszystkie części gminy z autostradą A2 oraz odciążenie 

miejscowości wiejskich z ruchu pojazdów ciężarowych.  

 

Mimo tradycji rolniczych, zmniejsza się liczba osób zatrudnionych w gospodarstwa rolnych. Pozostają 

gospodarstwa nowoczesne, które łatwo adaptują się do warunków innowacyjnej gospodarki. Upadają 

gospodarstwa małe. Osoby odchodzą od rolnictwa znajdując pracę poza nim. Problemem jest jednak 

niskie wykształcenie mieszkańców. Mało jest osób z wykształceniem wyższym i technicznym. 

Znajdują oni zatem pracę niskopłatną. Dlatego też już od 2007 roku jednym z celów Gminy jest 

podniesienie jakości wykształcenia mieszkańców. Problemem szczególnym jest malejąca ilość osób  

z wykształceniem technicznym. Technika zawodowe, szkoły zawodowe nie są popularne pośród 

młodych mieszkańców Gminy. Jednym z powodów jest popularność kształcenia ogólnego, drugim 

powodem - bez wątpienia - duża liczba osób zarejestrowanych z wykształceniem technicznym  

w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne. Tak więc występuje również konieczność 

podwyższania poziomu szkolenia i doskonalenia zawodowego. W procesie tym powinno pojawiać się 

więcej elementów dotyczących przedsiębiorczości, zarządzania innowacjami i kadrami. Gmina musi 

więc zainicjować formy współpracy z powiatem zarządzającym szkołami ponadgimnazjalnymi.  

 

Żyjąc w społeczeństwie opartym na wiedzy i w epoce cyfryzacji, doświadczamy coraz częściej 

przemiany, zmian rzeczywistości globalnej, ale także tej codziennej, bliskiej nam. Dynamizm przemian 

zmusza współczesnego człowieka do realizowania w praktyce idei uczenia się przez całe życie. 

Edukacja ustawiczna staje się jednym z najlepszych sposobów, by sprostać wyzwaniom kreowanym 

przez gwałtowny rozwój technologiczny, globalizację czy przeobrażenia społeczne i ekonomiczne. 

Warunki nowej rzeczywistości wymuszają na nas konieczność nieustannego podnoszenia kwalifikacji 

oraz ciągłego poszerzania swojej wiedzy wraz z eksplorowaniem zastanego otoczenia, w celu 

przystosowania się do zmieniającego się w szybkim tempie świata. Gmina musi aktywnie uczestniczyć 

w zmianie postaw społecznych swoich mieszkańców i objąć obowiązki innych instytucji 

odpowiedzialnych za proces kształcenia, jeśli chce zapewnić na swoim obszarze poprawny i stabilny 

rozwój, a mieszkańcom lepsze życie. Walka z dezaktualizacją wiedzy staje się jednym  

z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, jakie stawia przed człowiekiem społeczeństwo oparte  

na wiedzy. W kontekście tych wyzwań współczesności, edukację XXI wieku należy postrzegać, jako 

proces całożyciowy, trwający w różnych formach całe życie, mający początek w edukacji 

przedszkolnej, będącej przygotowaniem do dalszej aktywności edukacyjnej.  
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Na terenie Gminy rosnąć będzie liczba stanów zagrożenia, które związane mogą być z wypadkami  

na linii kolejowej lub drogach oraz nadzwyczajnymi stanami pogodowymi. Niestety niestabilność 

pogody powoduje, że coraz częściej dochodzi do silnych wiatrów, podtopień. Gmina nie posiada  

w tym momencie nowoczesnego sprzętu ratowniczego, który mógłby pomóc w takich przypadkach. 

 

Zarówno na terenie wiejskim jak i w mieście problemem jest bezrobocie wśród młodych kobiet.  

Po pierwsze brakuje miejsc pracy w samej Gminie, po drugie kobiety te bardzo często przerywają 

pracę w okresie macierzyństwa. Później niezmiernie trudno im wrócić do wykonywanego zajęcia. 

Brakuje dobrze wyposażonych punktów przedszkolnych, żłobków. W miarę możliwości pomagają 

babcie, dziadkowie, ale sytuacja wymaga zmiany. Młode kobiety bardzo rzadko podejmują działalność 

gospodarczą mimo faktu, że mają dobre wykształcenie oraz pomysły. Wyzwaniem jest stworzenie  

dla kobiet dobrych warunków do rozwoju i podejmowania własnej działalności gospodarczej. 

 

Największym problemem Europy i świata do roku 2030 będzie energia. Spowodować to może 

problemy gospodarcze, które bezpośrednio dotkną Gminę. Głównym zagrożeniem są niekontrolowane 

wahania cen energii, które destabilizować mogą prowadzenie małej działalności gospodarczej. 

Problemem jest niestabilność polityczna wschodniej części naszego kontynentu, a szczególnie 

wprowadzanie autorytarnych rządów w Rosji. Uzależnienie Polski od źródeł energii z Rosji powoduje, 

że kraj ten może sterować cenami i dostawami energii kierując się przesłankami politycznymi. Dlatego 

też Gmina musi w okresie do 2022 roku zoptymalizować efektywność energetyczną obiektów 

publicznych oraz przekonać do tego również swoich mieszkańców. Dobrym pomysłem jest 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii i kontynuowanie procesu wprowadzania na dachy 

kolektorów słonecznych, czy innych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ceny tych 

instalacji spadają, a ich efektywność rośnie. Do tego dochodzi możliwość dotowania takich rozwiązań 

przez Unię Europejską i fundusze krajowe. Najbardziej perspektywicznym rynkiem jest fotowoltaika. 

Produkcja prądu z energii słońca może stać się tanim i efektywnym sposobem niezależności 

energetycznej. Zapewnienie budynkom publicznym pełnej efektywności energetycznej pozwoli Gminie 

na oszczędności i stabilizację budżetową w kolejnych latach. Władze Gminy muszą jednak również 

przekonać mieszkańców do zasadności takich inwestycji. Dlatego potrzebne są akcje promocyjne 

tłumaczące znaczenie problemu i przedstawiające oszczędności dla gospodarstw domowych.  

 

Poniżej przedstawiono podstawowe problemy Gminy Skierniewice: 

1. Słabe wykorzystanie krajobrazu Gminy. 

2. Degradacja środowiska przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków i odpadów stałych. 

3. Niska świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. 

4. Słabo rozbudowana infrastruktura techniczna (szczególnie drogi). 

5. Duże braki w zakresie systemów infrastruktury społecznej i technicznej. 
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 6. Dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów. 

7. Niedostatecznie wykształcony sektor usług. 

8. Mała ilość inwestorów z zewnątrz, szczególnie zagranicznych. 

9. Rozdrobnienie gospodarstw. 

10. Brak alternatyw w aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej poza rolnictwem. 

11. Brak możliwości osiągnięcia wykształcenia wyższego i średniego. 

12. Ujemny przyrost naturalny. 

13. Niewystarczająca promocja Gminy w celu zainteresowania turystów oraz inwestorów 

zagranicznych. 

14. Niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. 

***** 
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4. Cele ogólne i szczegółowe rozwoju 

danego obszaru 

 

 

 

Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe: 

 

 CEL STRATEGICZNY I: Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w szczególności poprzez 

wykorzystanie lokalnych i regionalnych specjalizacji. Cel strategiczny będzie osiągnięty  

m.in. poprzez: 

a. inwestycje w infrastrukturę techniczną, 

b. tworzenie atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw zewnętrznych (również  

z samego Miasta Skierniewice), 

c. sprawne połączenie terenów Gminy z siecią dróg o znaczeniu międzynarodowym (głównie 

autostradą A2) oraz linią kolejową, 

d. usprawnienie sieci połączeń komunikacji zbiorowej z Miastem Skierniewice, 

e. kształtowanie w społeczności gminy postaw przedsiębiorczych, 

f. kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych, chcących podjąć pracę w nowym zawodzie  

lub podjąć samodzielną działalność gospodarczą, 

g. rozwój infrastruktury informatycznej i e-usług publicznych, 

h. promocję terenów inwestycyjnych gminy wraz z poprawą wizerunku gminy i miasta jako 

całości, 

i. wspieranie innowacyjności w rolnictwie i przedsiębiorstwach.  

 

Podstawowym zadaniem Gminy jest stworzenie efektywnej i nowoczesnej infrastruktury technicznej, 

która ma zapewnić bodziec do inwestycji. Gmina jest doskonałym miejscem do rozwoju nowych 

przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak swobodny dostęp do sieci drogowej, 

kanalizacyjnej, wodociągowej. Decydującą rolę w tworzeniu nowych, stałych miejsc pracy na obszarze 

gminy Skierniewice będą nadal odgrywać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Są one bowiem 

czynnikiem stabilności społecznej i rozwoju gospodarczego. Podstawowym czynnikiem wzrostu 

   GŁÓWNYM CELEM rozwoju Gminy Skierniewice, jest:  

     Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ  

na rozwój przedsiębiorstw, zapobieganie bezrobociu, tworzenie przyjaznych 

warunków zamieszkania, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa  

oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej  

oraz sportowej.  
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 konkurencyjności gospodarki w Gminie jest poprawa kondycji mikro oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw, głównie pod kątem innowacyjności.  

Innowacyjność ma być również promowana w gospodarstwa rolnych, które występują na terenie 

Gminy. Odnowione mają być tradycje sadownicze i rolnicze, a prowadzone w nich procesy 

usprawnione.  

 

Rozwój przedsiębiorczości, rolnictwa jest również uzależniony od sprawnej komunikacji z głównymi 

ciągami komunikacyjnymi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Kluczowa dla rozwoju Gminy 

jest sprawna komunikacja z autostradą A2. Każdy mieszkaniec Gminy musi szybko i bezpiecznie 

włączyć się w sieci komunikacyjne ważne dla przepływów międzyregionalnych.  

 

Wdrożenie innowacji pozwala uzyskać korzystną pozycję na rynku oraz determinuje dalszy rozwój 

przedsiębiorstwa. Najczęściej barierą dla inwestycji jest ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł 

finansowania ze względu na niską zdolność kredytową, banki komercyjne nie są skłonne wspierać 

firmy na wczesnym etapie rozwoju. Dlatego też Gmina wspierać będzie organizacje pozarządowe, 

które będą pomagać przedsiębiorcom i rolnikom pod względem doradczym. Wszyscy mieszkańcy 

muszą mieć łatwy dostęp i wiedzę na temat dostępnych dotacji, analiz rynku oraz o dostępnych 

zwrotnych źródłach finansowych. 

 

Ważnym elementem rozwoju Gminy jest również stworzenie sprawnego dostępu do środków 

komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy Gminy muszą w sposób łatwy i szybki dojechać do stacji kolejowej 

w Mieście Skierniewice. Umożliwi to dostęp do Łodzi, Warszawy. Mieszkańcy będą mieć możliwość 

podjęcia pracy poza Gminą, gdzie średnie płace są w dalszym ciągu niskie.  

 

Gmina w dalszym ciągu skupiać się będzie na wsparciu edukacyjnym i popularyzacji edukacji  

przez całe życie. Mieszkańcy muszą otrzymać darmowy dostęp do kursów, szkoleń zawodowych. 

Wiele osób posiada zawody, w których bardzo trudno znaleźć pracę. Kursy mają zmniejszyć 

bezrobocie i podnieść średnie dochody gospodarstw domowych.  

 

 

 CEL STRATEGICZNY II: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Skierniewice 

poprzez ochronę zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, socjalnego, edukację, 

oświatę i sport w szczególności poprzez: 

a. rozwój funkcji edukacyjno-oświatowych i sportowych w Gminie, 

b. zapewnienie podstawowych usług dla szybko zwiększającej się populacji Gminy Skierniewice, 

c. ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,  

d. promocję zdrowego trybu życia,  

e. wdrażanie innowacji w edukacji, 

f. zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych form przekazu informacji  

w szczególności do Internetu.  
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Lata 2015 – 2022 to lata, w których przybywać będzie mieszkańców Gminy. Dlatego też podjęte 

zostaną kroki do zapewnienia wszystkim mieszkańcom usług świadczących o wysokim standardzie 

życia. Każdy mieszkaniec musi uzyskać dostęp do podstawowych usług, takich jak infrastruktura 

drogowa. 

 

Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych są podstawowymi czynnikami 

określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację jednostek na rynku pracy.  

W ramach celu operacyjnego realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób  

i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu stworzenie równych szans w dostępie  

do edukacji, rozszerzenie oferty dydaktycznej o elementy rozwojowe wykraczające poza standardowe 

programy nauczania, a także upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych,  

w szczególności osób odchodzących od rolnictwa. Lata 2015 – 2022 to lata rozwoju technik 

informacyjnych, dlatego szkoły muszą zostać wyposażone w nowoczesne formy edukacji 

uwzględniające techniki informacyjne. Wykorzystane będą w tym celu innowacje w edukacji oraz 

metody e-learning.  

 

Szczególna uwaga w procesie kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym będzie 

skierowana ku promocji wykształcenia wyższego i technicznego. Promowana będzie nauka 

matematyki, fizyki, chemii jako zdolności kluczowych w gospodarce. Dzieci i młodzież powinni zostać 

bardziej zainteresowani techniką i nauką. Tym samym zwiększy się liczba młodzieży kontynuującej 

swoją naukę w technikach oraz w kolejnych latach na studiach inżynierskich.  

 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 

na początkowym etapie edukacji wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form edukacji 

przedszkolnej, szczególnie na obszarach, gdzie edukacja przedszkolna jest upowszechniona  

w niewystarczającym zakresie. Zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkim mieszkańcom 

będzie miało znaczenie priorytetowe dla rozwoju zasobów ludzkich w Gminie. Dzięki realizacji działań 

przewidzianych do realizacji w tym celu operacyjnym możliwa będzie lepsza identyfikacja barier 

ograniczających dostęp do edukacji i opracowanie bardziej efektywnych metod ich eliminacji. Proces 

ma jednocześnie wyrównać szanse w dostępie do pracy dla kobiet. 

 

Naczelnym motywem podejmowanych działań powinno być niedopuszczenie do międzypokoleniowej 

transmisji negatywnych tendencji socjalnych, tj. przejmowaniu przez młodzież z terenów Gminy 

wartości i postaw właściwych syndromowi „wyuczonej bezradności” oraz dążenie wszelkimi 

sposobami do podniesienia poziomu jej wykształcenia. Należy zaznaczyć, iż tak pojęte przesłanki 

stanowią w istocie realizację szerszego celu, jakim jest wzrost poziomu i jakości życia  

oraz inwestycje w kapitał ludzki, niezbędny w tworzeniu warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju 

Gminy. 
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 Gmina w latach 2015 – 2022 będzie promowała sport i zdrowy styl życia we wszystkich grupach 

wiekowych. Upodobania i aspiracje mieszkańców należy kształtować poprzez zachęcanie  

do aktywności ruchowej, rekreacji i turystyki oraz szeroko pojętej dbałości o zdrowie. Propagowanie 

uprawiania sportu jako wszechstronnego rozwijania nie tylko ciała, ale i ducha pomaga również  

w wychowaniu przyszłego pokolenia. Sport sprzyja rozwojowi silnej woli, wytrzymałości, umiejętności 

rywalizacji, wzbudza potrzebę aktywności. Uczy konieczności podporządkowania się określonym 

zasadom, poczucia odpowiedzialności i obowiązku, kształtuje naszą osobowość. Istnienie silnego 

związku pomiędzy zachowaniem zdrowia a aktywnością ruchową powoduje, iż powinno się kłaść 

szczególny nacisk na tę dziedzinę działalności człowieka.  

 

Ważnym elementem tego celu operacyjnego jest również zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. 

Niezbędna jest ciągła współpraca pomiędzy policją a Gminą oraz działalność prewencyjna.  

 

 

 CEL STRATEGICZNY III: Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu 

przestrzennego poprzez:  

a. poprawę stanu otaczającego środowiska naturalnego, 

b. zachowanie walorów środowiska naturalnego, 

c. dbanie o ład przestrzenny i jego funkcjonalność dla wszystkich mieszkańców Gminy, 

d. wdrażanie strategii niskoemisyjnych, 

e. poprawę efektywności energetycznej obiektów. 

 

Jednym z głównych celów Gminy jest wdrożenie strategii zmierzających do ograniczenia niskiej emisji 

na terenie Gminy. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta powoduje, że stan powietrza 

atmosferycznego nie jest najlepszy. Zanieczyszczenie są generowane również przez mieszkańców 

samej Gminy. Dlatego też w latach 2015 – 2022 Gmina zamierza realizować projekty zmierzające  

do zmniejszenia wyziewów substancji niebezpiecznych do powietrza. Chodzi głównie o stopniową 

zamianę kotłowni węglowych w domach prywatnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Skupić się również należy na budynkach użyteczności publicznej, które w tym momencie generują 

znaczne zanieczyszczenie powietrza i są mało efektywne pod względem energetycznym.  

 

Ochrona środowiska, w tym w szczególności zasobów wodnych ma kluczowe znaczenie  

dla zachowania możliwości prowadzenia produkcji rolniczej oraz dla poprawy jakości życia  

na obszarze Gminy. Ekstensywne metody produkcji stosowane przez większość gospodarstw 

indywidualnych warunkują zachowanie wielu gatunków roślin i zwierząt oraz specyficznych siedlisk, 

które stały się rzadkie lub przestały istnieć w krajach o intensywnym rolnictwie. Dobry stan rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej oraz wysokie walory przyrodnicze znacznej części Gminy stanowią istotny 

zasób gospodarczy i mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku wewnętrznym UE.  
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 W ramach celu operacyjnego wspierane będą przede wszystkim przedsięwzięcia infrastrukturalne  

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, 

ochrony przeciwpowodziowej oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.  

W ramach celu planuje się również wykorzystanie walorów turystycznych związanych z Bolimowskim 

Parkiem Krajobrazowym.  

 

 

 CEL STRATEGICZNY IV: Odnowa wsi - pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego 

poprzez:  

a. zachowanie stanu dziedzictwa kulturalnego oraz jego promocja w skali ponadlokalnej  

i międzynarodowej, 

b. podjęcie działań na rzecz podniesienia świadomości kulturalnej mieszkańców, 

c. wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy w tworzeniu nowoczesnych form nauczania, 

d. podniesienie jakości życia i pracy na wsi i mieście.  

Zrównoważony rozwój obszarów nie jest możliwy bez bezpośredniego i szerokiego udziału 

społeczności lokalnych. Warunek ten spełniają upowszechniające się w kraju programy odnowy wsi 

animowane i wspierane ze szczebla regionalnego. Zakładają one szerokie zaangażowanie 

społeczności lokalnej, płynące z przejmowania przez nią odpowiedzialności za przyszłość, 

wykorzystanie miejscowych zasobów, ukierunkowanie lokalnych inicjatyw poprzez sformułowany 

oddolnie plan rozwoju (odnowy) wsi i ich realizację w partnerstwie sołectwa i gminy i umiejętności 

generowania środków. Efektem jest rozwój życia społecznego i kulturalnego wsi w oparciu  

o powiększaną i waloryzowaną infrastrukturę społeczną, wzrost poczucia tożsamości i pielęgnowanie 

dziedzictwa kulturowego, poprawę i nowe kształtowanie warunków życia również w sferze 

infrastruktury technicznej. 

 

Realizacja celu doprowadzić ma do pielęgnacji unikatowej w skali kraju kultury województwa 

łódzkiego, poczucia tożsamości z tą kulturą oraz wykorzystanie jej w celu promowania Gminy. 

Odnowa wiązać się będzie również z rozwojem małych firm i gospodarstw agroturystycznych. 

Mieszkańcy sami muszą wziąć odpowiedzialność za otoczenie i własne miejscowości.  

 

Ważnym elementem współpracy będzie czynne uczestnictwo Gminy w Lokalnej Grupie Działania. 

***** 
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5. Zadania zmierzające do poprawy sytuacji 

na danym obszarze 

 

Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na danym obszarze wymieniono w podrozdziałach poniżej. 

Opis zadań znajduje się w rozdziale 7. Realizacja zadań. 

***** 

 

 

5.1. Zmiany w strukturze gospodarczej 

obszaru 

 

 Przebudowa dróg na terenie Gminy Skierniewice; 

 Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią a Warszawą poprzez przebudowę 

układu komunikacyjnego w powiecie rawskim, skierniewickim i tomaszowskim; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Żelaznej; 

 Budowa zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych; 

 Przebudowa budynku socjalnego w Żelaznej; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej; 

-      Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej; 

***** 

 

 

5.2. Zmiany w sposobie użytkowania terenu 

 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych; 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Żelaznej; 

 Budowa zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej; 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej; 

***** 
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5.3. Rozwój systemu komunikacji  

i infrastruktury 

 

 Przebudowa dróg na terenie Gminy Skierniewice; 

 Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią a Warszawą poprzez przebudowę 

układu komunikacyjnego w powiecie rawskim, skierniewickim i tomaszowskim; 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skierniewice poprzez budowę 

sieci kanalizacyjnej i budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania 

Wody; 

 Ochrona powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych oraz 

budowę oświetlenia LED; 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych; 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Żelaznej; 

 Przebudowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej; 

 Budowa zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych; 

 Przebudowa budynku socjalnego w Żelaznej; 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej; 

***** 

 

 

5.4. Poprawa stanu środowiska 

 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skierniewice poprzez budowę 

sieci kanalizacyjnej i budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania 

Wody; 

 Ochrona powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych oraz 

budowę oświetlenia LED; 

***** 
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 5.5. Poprawa stanu środowiska kulturowego 

 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych; 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Żelaznej; 

 Przebudowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej; 

 Budowa zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych; 

 Przebudowa budynku socjalnego w Żelaznej; 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej; 

***** 

 
 

5.6. Poprawa warunków i jakości życia 

mieszkańców 

 

 Przebudowa dróg na terenie Gminy Skierniewice; 

 Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią a Warszawą poprzez przebudowę 

układu komunikacyjnego w powiecie rawskim, skierniewickim i tomaszowskim; 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skierniewice poprzez budowę 

sieci kanalizacyjnej i budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania 

Wody; 

 Ochrona powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych oraz 

budowę oświetlenia LED; 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych; 

 Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Miedniewicach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Żelaznej; 

 Przebudowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej; 

 Budowa zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych; 

 Przebudowa budynku socjalnego w Żelaznej; 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej; 

***** 
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6. Realizacja zadań 
 

6.1. Planowane zadania inwestycyjne  

w okresie 2015 – 2022 

 

Nazwa projektu 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Skierniewice 

Opis projektu 

Projekt ma na celu uwolnienie terenów inwestycyjnych oraz rozwój przedsiębiorczości w 

Gminie Skierniewice. Poza tym, zwiększona ma zostać jakość życia mieszkańców terenów 

wiejskich. Przebudowa dróg będzie więc uzależniona od analizy przeprowadzonej w 

dokumentacjach technicznych i aktualnych potrzeb. Wstępnie planowana jest rozbudowa drogi 

gminnej w miejscowości Strobów, drogi gminnej w miejscowości Nowe Rowiska, rozbudowa 

drogi gminnej nr 115372E w miejscowości Rzymiec. Planowane są również przebudowy innych 

dróg na terenie Gminy wraz z budową ciągów pieszych i ewentualnie rowerowych. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 5,2 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości do 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR (lub PROW) – 4 360 500,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice  – 839 500,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2015 – 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt ma zapewnić spójność społeczno-gospodarczą obszaru Gminy Skierniewice. Tereny 

wiejskie muszą mieć łatwy dostęp do miasta Skierniewice, autostrady A2 oraz drogi S8. Sieć 

dróg gminnych ma w sposób czytelny komunikować się z ciągami powiatowymi, wojewódzkimi 

i krajowymi. Tym samym zwiększy się atrakcyjność gospodarcza obszaru całej Gminy 

Skierniewce. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych 
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realizowanych m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Kursy doszkalające dla mieszkańców Gminy – planuje się organizację szkoleń 

podnoszących kompetencje dla mieszkańców. 

 

Nazwa projektu 

Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią a Warszawą poprzez 

przebudowę układu komunikacyjnego w powiecie rawskim, skierniewickim i tomaszowskim 

Opis projektu 

Projekt przewiduje przebudowę dróg Gminy Skierniewice i Powiatu Skierniewickiego, które 

mają kluczowe znaczenie dla połączenia z ciągiem drogowym S8. Projekt realizowany będzie  

w partnerstwie z poszczególnymi gminami i powiatami: tomaszowskim i rawskim. Celem 

projektu jest stworzenie dobrych połączeń drogowych, które mają wpłynąć na wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej rejonu powiatów.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu (element Gminy Skierniewice)  to 1 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 150 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2017 – 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli zwiększyć liczbę przedsiębiorstw zlokalizowanych w południowej i 

wschodniej części powiatu skierniewickiego poprzez udrożnienie ruchu na drogach 

powiatowych.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy i całego powiatu, 

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek, 

- wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Promocja inwestycyjna Gminy Skierniewice oraz całego Powiatu Skierniewickiego. 

2. Kursy doszkalające dla mieszkańców Gminy.  
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Nazwa projektu 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skierniewice poprzez budowę 

sieci kanalizacyjnej i budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania 

Wody 

Opis projektu 

Planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Skierniewce. Sieć kanalizacyjna 

powstanie w pierwszym etapie na obszarach o gęstej zabudowie. Ocenie podlegać będzie 

efektywność ekonomiczna i techniczna danych odcinków. Przewiduje się m.in. budowę sieci 

kanalizacyjnej w: 

- miejscowości Balcerów - Dębowa Góra - Ludwików - Strobów - Rzymiec (ok. 8,00 km); 

- miejscowości Miedniewice - Miedniewice Topola - Samice (ok. 10,00 km); 

- miejscowości Mokra Prawa - Sierakowice Prawe (ok. 6,00 km); 

- miejscowości Mokra Lewa - Mokra - Sierakowice Lewe (ok. 11,0 km). 

Do 2020 planuje się rozbudowę sieci wodociągowej. Przewiduje się również budowę i 

przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody we wsi Józefatów oraz systemu 

wodociągowego południowej części Gminy Skierniewice.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 34 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 28 900 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 5 100 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2015 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli zwiększyć liczbę przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy 

Skierniewice Zwiększy się tym samym liczba miejsc pracy. Polepszą się warunki życia w 

obszarze realizacji projektu oraz na terenach wiejskich. Projekt wpłynie również na 

zmniejszenie ilości ścieków uwalnianych do środowiska w sposób niekontrolowany.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie Gminy, 

- wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych,  

- polepszenie jakości środowiska naturalnego; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Budowa marki „Gmina Skierniewice”  
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Nazwa projektu 

Ochrona powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych 

oraz budowę oświetlenia LED 

Opis projektu 

Niezwykle ważnym elementem rozwoju Gminy jest zapewnienie efektywności energetycznej  

we wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Każdy budynek podlegać będzie ocenie pod 

kątem potrzeb inwestycyjnych. Wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii m.in. ogniwa 

fotowoltaiczne. W projekcie przewiduje się również wymianę i nowe punkty oświetleniowe z 

wykorzystaniem technologii LED. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu. 

Wkład EFRR – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 150 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2015 – 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. 

Spadnie ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać 

będzie środowisko naturalne Gminy. Spadną również koszty utrzymania budynków.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, 

- poprawa zdrowotności mieszkańców, 

- spadek kosztów utrzymania budynków; 

Projekty uzupełniające 

1. Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje 

się realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych. 

Będą one miały na celu wykształcanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. 

Szczególny nacisk położony zostanie na promowanie efektywności energetycznej w 

budynkach prywatnych i przedsiębiorstwach.  
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Nazwa projektu 

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych 

Opis projektu 

Planuje się budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych. 

Sala ma być dostosowana do zajęć lekcyjnych, zawodów, imprez kulturalnych.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1,5 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 1 275 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 225 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2018 – 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym. Chodzi w szczególności  

o zmniejszenie ilości przypadków problemów ze statyką ciała. Wykorzystanie czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież przyczyni się również do wzrostu poziomu edukacji w okresie 

długoterminowym. Jak wykazała diagnoza stanu Gminy, rosnącym problemem staje się 

wykorzystanie czasu wolnego przez te grupy mieszkańców. O ile w miesiącach ciepłych można 

korzystać z otwartych boisk i innej infrastruktury, to w okresach zimnych lub deszczowych 

odczuwalny jest brak atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W obiekcie 

organizowane będą liczne zajęcia sportowe oraz kulturalne.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego 

celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Projekt przewiduje organizację zajęć 

sportowo-rekreacyjnych. 

2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Badania mammograficzne, dentystyczne czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu 

zdrowia mieszkańców. 

3. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS – projekty będą miały na celu 

kultywowanie lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego 
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rękodzieła, sztuki kulinarnej, tańca.  

 

Nazwa projektu 

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach 

Opis projektu 

Planuje się budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach. Sala ma 

być dostosowana do zajęć lekcyjnych, zawodów, imprez kulturalnych.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1,5 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 1 275 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 225 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2018 – 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym. Chodzi w szczególności  

o zmniejszenie ilości przypadków problemów ze statyką ciała. Wykorzystanie czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież przyczyni się również do wzrostu poziomu edukacji w okresie 

długoterminowym. Jak wykazała diagnoza stanu Gminy, rosnącym problemem staje się 

wykorzystanie czasu wolnego przez te grupy mieszkańców. O ile w miesiącach ciepłych można 

korzystać z otwartych boisk i innej infrastruktury, to w okresach zimnych lub deszczowych 

odczuwalny jest brak atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W obiekcie 

organizowane będą liczne zajęcia sportowe oraz kulturalne.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego 

celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Projekt przewiduje organizację zajęć 

sportowo-rekreacyjnych.  

2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Badania mammograficzne, dentystyczne czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu 

zdrowia mieszkańców.  
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3. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS – projekty będą miały na celu 

kultywowanie lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego 

rękodzieła, sztuki kulinarnej, tańca.  

 

Nazwa projektu 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Miedniewicach 

Opis projektu 

Przewiduje się budowę boiska sportowego w Miedniewicach. Boisko ma spełniać zarówno cele 

sportowe jak i kulturalne. Odbywać się na nim będą lekcje szkolne, zawody, imprezy kulturalne. 

Boisko będzie ogólnodostępne i służyć będzie wszystkim mieszkańcom miejscowości. Jest to 

ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do tworzenia projektu boiska i 

przestrzeni włączona zostanie lokalna społeczność.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1,2 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR lub PROW – do 1 020 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 180 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2017 – 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia 

wolnego czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się liczby 

osób na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia mieszkańców. 

Zwiększy się udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego 

celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Przewiduje on organizację zajęć 

sportowo-rekreacyjnych. Grupę docelową projektu stanowić będą zarówno osoby młodsze 

jak i starsze. Promocja zdrowego trybu życia pozwoli na realizację celów Strategii Rozwoju 

Gminy. 
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2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia - 

badania mammograficzne, dentystyczne, kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu zdrowia. 

Tym samym zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy.  

3. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS –będą miały na celu kultywowanie 

lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego rękodzieła, sztuki 

kulinarnej, tańca. 

4. Współpraca z Lokalną Grupą Działania.  

 

Nazwa projektu 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Żelaznej 

Opis projektu 

Przewiduje się budowę boiska sportowego w Żelaznej. Boisko ma spełniać zarówno cele 

sportowe jak i kulturalne. Odbywać się na nim będą lekcje szkolne, zawody, imprezy 

kulturalne. Boisko będzie ogólnodostępne i służyć będzie wszystkim mieszkańcom 

miejscowości. Jest to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do 

tworzenia projektu boiska i przestrzeni włączona zostanie lokalna społeczność.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1,2 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR lub PROW – do 1 020 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewce – 180 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2017. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia 

wolnego czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się 

liczby osób na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia 

mieszkańców. Zwiększy się udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego 



Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 

str. 86 

 

 celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Projekt przewiduje organizację 

zajęć sportowo-rekreacyjnych. Grupę docelową projektu stanowić będą zarówno osoby 

młodsze jak i starsze. Promocja zdrowego trybu życia pozwoli na realizację celów 

Strategii Rozwoju Gminy. 

2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Badania mammograficzne, dentystyczne czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu 

zdrowia.  

Tym samym zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy.  

3. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS – projekty będą miały na celu 

kultywowanie lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego 

rękodzieła, sztuki kulinarnej, tańca.  

4. Współpraca z Lokalną Grupą Działania.  

 

Nazwa projektu 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej 

Opis projektu 

Przewiduje się budowę boiska sportowego w Mokrej Lewej. Boisko ma spełniać zarówno 

cele sportowe jak i kulturalne. Odbywać się na nim będą lekcje szkolne, zawody, imprezy 

kulturalne. Boisko będzie ogólnodostępne i służyć będzie wszystkim mieszkańcom 

miejscowości. Jest to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do 

tworzenia projektu boiska i przestrzeni włączona zostanie lokalna społeczność.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1,2 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR lub PROW – do 1 020 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewce – 180 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2018 – 2019. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia 

wolnego czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się 

liczby osób na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia 

mieszkańców. Zwiększy się udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 
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 Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego 

celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Projekt przewiduje organizację 

zajęć sportowo-rekreacyjnych. Grupę docelową projektu stanowić będą zarówno 

osoby młodsze jak i starsze. Promocja zdrowego trybu życia pozwoli na realizację 

celów Strategii Rozwoju Gminy. 

2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Badania mammograficzne, dentystyczne czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu 

zdrowia.  

Tym samym zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy.  

3. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS – projekty będą miały na celu 

kultywowanie lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego 

rękodzieła, sztuki kulinarnej, tańca.  

4. Współpraca z Lokalną Grupą Działania.  

 

 

 

Nazwa projektu 

Przebudowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej 

Opis projektu 

Przewiduje się przebudowę boiska sportowego w Mokrej Prawej. Boisko ma zostać 

dostosowane do celów sportowych i kulturalnych. Odbywać się na nim będą lekcje szkolne, 

zawody, imprezy kulturalne. Boisko będzie ogólnodostępne i służyć będzie wszystkim 

mieszkańcom miejscowości. Jest to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 800 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR lub PROW – do 680 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 120 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2019. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia 

wolnego czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się liczby 

osób na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia mieszkańców. 

Zwiększy się udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  
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- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego 

celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Projekt przewiduje organizację zajęć 

sportowo-rekreacyjnych. Grupę docelową projektu stanowić będą zarówno osoby młodsze 

jak i starsze. Promocja zdrowego trybu życia pozwoli na realizację celów Strategii Rozwoju 

Gminy. 

2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Badania mammograficzne, dentystyczne czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu 

zdrowia. Tym samym zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy.  

3. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS – projekty będą miały na celu 

kultywowanie lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego 

rękodzieła, sztuki kulinarnej, tańca.  

4. Współpraca z Lokalną Grupą Działania.  

 

Nazwa projektu 

Budowa zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych 

Opis projektu 

Planuje się budowę zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych. Zaplecze ma stworzyć 

przyjazne miejsce do uprawiania sportu oraz dostosować przestrzeń do działalności 

kulturalnej.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 300 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR lub PROW – do 255 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 45 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2019 – 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia 

wolnego czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się liczby 

osób na co dzień uprawiających sport.  
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Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego 

celem będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Projekt przewiduje organizację zajęć 

sportowo-rekreacyjnych. Grupę docelową projektu stanowić będą zarówno osoby młodsze 

jak i starsze. Promocja zdrowego trybu życia pozwoli na realizację celów Strategii Rozwoju 

Gminy. 

2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Badania mammograficzne, dentystyczne czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu 

zdrowia. Tym samym zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy.  

3. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS – projekty będą miały na celu 

kultywowanie lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego 

rękodzieła, sztuki kulinarnej, tańca.  

4. Współpraca z Lokalną Grupą Działania.  

 

Nazwa projektu 

Przebudowa budynku socjalnego w Żelaznej 

Opis projektu 

Planuje się adaptację i przebudowę budynku w Żelaznej na działalność socjalną  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 800 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu. 

Wkład EFRR– do 680 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 120 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 

Polepszy się jakość życia mieszkańców. Stworzone im zostaną warunki do życia i rozwoju.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości zamieszkania, 

- wzrost liczby nowych mieszkańców Gminy; 
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Projekty uzupełniające 

1. Planuje się specjalne programy dokształcające dla osób bezrobotnych, ubogich. 

 

 

Nazwa projektu 

Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 

Opis projektu 

Niezwykle ważnym elementem rozwoju kultury i integracji mieszkańców obszarów wiejskich 

jest świetlica. Dlatego też planuje się budowę obiektu świetlicy w Mokrej. Świetlica zostanie 

również wyposażona.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 600 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu. 

Wkład EFRR– do  510 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Skierniewice – 90 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2019 – 2019. 

Wpływ na realizację Strategii 

Polepszy się jakość życia mieszkańców. Stworzone im zostaną warunki do życia i rozwoju.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości zamieszkania, 

- rozwój lokalnej kultury, 

- poprawa jakości wykształcenia mieszkańców, 

- wzrost liczby nowych mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych 

realizowanych m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i EFS – projekty będą miały na celu 

kultywowanie lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego 

rękodzieła, sztuki kulinarnej, tańca.  

2. Współpraca z Lokalną Grupą Działania. 

 

 

Wszystkie ww. projekty są zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Harmonogram ich realizacji został przedstawiony w rozdziale 8 Plan finansowy. 

***** 
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 6.2. Zadania planowane do realizacji po roku 

2022 

 

Realizacja poszczególnych projektów jest uzależniona od otrzymania dofinansowania oraz dat 

ogłaszania poszczególnych konkursów w ramach RPO WŁ lub PROW. Dlatego też harmonogram  

ma charakter intencyjny i będzie w ramach potrzeb modyfikowany. Jeżeli na poszczególne projekty 

Gmina nie uzyska dofinansowania, będzie je prawdopodobnie realizować w kolejnych latach,  

w tym prawdopodobnie również po roku 2022. 

***** 

 

 

6.3. Powiązania realizowanych zadań  

z innymi działaniami realizowanymi  

na terenie powiatu/województwa 
 

I. Powiązania Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 z dokumentami  

i programami planistycznymi stanowiącymi wykładnię polityki regionalnej na poziomach: 

krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym: 

 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 

„Strategia …” przedstawia Wizję Polski 2020 jako: „aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka i sprawne państwo”. W dokumencie przedstawiono główne obszary interwencji, cele  

i priorytety rozwojowe. Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice wpisuje się w szczególności  

w następujące dziedziny: 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela (rozwój kapitału społecznego; zwiększenie bezpieczeństwa obywatela). 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki (poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności 

gospodarczej); 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki (zwiększenie wykorzystania rozwiązań 

innowacyjnych); 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego (zwiększanie aktywności zawodowej; poprawa jakości kapitału 

ludzkiego; zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej); 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych (zapewnienie powszechnego dostępu  

do Internetu; upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych; zapewnienie odpowiedniej 

jakości treści i usług cyfrowych); 
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 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (racjonalne gospodarowanie zasobami; 

poprawa efektywności energetycznej; zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii; poprawa 

stanu środowiska; adaptacja do zmian klimatu); 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu (modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych). 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna (zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych); 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych (podnoszenie jakości  

i dostępności usług publicznych; zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych). 

 

Strategie są ze sobą spójne m. in. we wszystkich wyżej wymienionych obszarach aktywności. 

 

 

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku) 

Zachodzi zgodność niniejszej Strategii ze Strategią Rozwoju Transportu: 

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego  

i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym  

CEL STRATEGICZNY 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

Cele szczegółowe: 

- Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej 

- Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym 

- Bezpieczeństwo i niezawodność 

- Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko 

- Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych 

 

 

 Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 

Strategia zgodna jest z Polityką w szczególności w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, w tym biopaliw. Podkreślone jest w niej znaczenie energii słonecznej: „W znacznie 

większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego  

za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych.”. 

Zwrócono również uwagę na biomasę, energię geotermalną oraz wiatr. Polityka energetyczna zakłada 

wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu  

15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. 
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  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

Niniejsza Strategia pozostaje spójna z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja 

większości inwestycji zaplanowana jest w układzie komplementarnym do projektów realizowanych  

ze środków m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowane w ten sposób przedsięwzięcia 

spowodują maksymalizację efektów interwencji, wpłyną na zwiększenie ich spójności oraz 

efektywności. 

W wyniku decentralizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020,  

72% środków tego Funduszu zasili regionalne programy operacyjne, a 28% Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 

POIiŚ będzie kontynuacją Programu funkcjonującego w latach 2007 – 2013. Zgodność Strategii  

z Programem przejawia się w następujących obszarach: 

o PRIORYTET I (FS) 

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: 

-produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE); 

- poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

- rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego 

i niskiego napięcia. 

o PRIORYTET II (FS) 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

- rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz 

wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego 

przetwarzania); 

- ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego  

(np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych); 

- dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz 

systemy zarządzania klęskami żywiołowymi. 

o PRIORYTET III (FS) 

Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej: 

- rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz  

w aglomeracjach; 

- niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny; 

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. 

o PRIORYTET V (EFRR) 

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego: 

- rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii 

elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej. 



Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 

str. 94 

 

 o PRIORYTET VI (EFRR) 

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego: 

- inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, 

czy też szkół artystycznych. 

 

 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

Jak czytamy w Strategii: „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjmuje następującą 

wizję rozwoju regionu: 

REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE I WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY  

W SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, 

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ ATRAKCYJNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ I WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA. 

Terytorium województwa łódzkiego cechować będą silne powiązania wewnętrzne i zewnętrzne oraz 

atrakcyjne warunki zamieszkania i pracy. Promowane będą kreatywne postawy mieszkańców  

i przedsiębiorców. Zagwarantowanie najlepszej dostępności komunikacyjnej przełoży się na wysoką 

atrakcyjność inwestycyjną. Istotnym czynnikiem podnoszącym warunki i poziom życia mieszkańców 

będzie wysoka jakość środowiska przyrodniczego osiągana dzięki racjonalnej gospodarce jego 

zasobami. Województwo łódzkie będzie postrzegane jako region kreatywny i konkurencyjny, 

wyróżniający się specyficznym potencjałem efektywnie wykorzystywanym na rzecz długookresowego 

wzrostu oraz zrównoważonego i trwałego rozwoju.  

Misja regionu łódzkiego zorientowana na: 

PROWADZENIE ZINTEGROWANEJ I TERYTORIALNIE UKIERUNKOWANEJ POLITYKI 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, BUDOWANIU 

WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ. 

Misja koncentruje strategiczne kierunki działań na: 

- budowaniu przyszłości (dobrobytu) regionu dzięki wzmacnianiu endogenicznych potencjałów 

Województwa oraz współpracy gospodarczej, zarówno w wymiarze regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym; 

- budowaniu powiązań między mieszkańcami i społecznościami oraz sprzyjaniu kreowania tożsamości 

Regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowości i różnorodności regionalnej.” 

 

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 wpisuje się w swych 

założeniach w wykładnię rozwoju województwa łódzkiego. Jej cele są spójne z celami strategicznymi 

dokumentu, a więc także z celami operacyjnymi oraz strategicznymi kierunkami działań. Realizacja 

działań zawartych w Strategii gminy Skierniewice przyczynia się do realizacji założeń wskazanych  

w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 
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  Plan Przeciwdziałania Depopulacji w Województwie Łódzkim 

Celem głównym Planu jest „Odbudowa kapitału ludzkiego poprzez tworzenie sprzyjających warunków 

na rynku pracy, rozwój wykształcenia i kompetencji oraz poprawę jakości życia mieszkańców 

województwa łódzkiego w perspektywie krótko i długookresowej.” Cel ten jest realizowany za pomocą 

celów szczegółowych. Przedmiotowa Strategia jest zgodna w szczególności z celami o brzmieniu: 

- Dostępność i atrakcyjność miejsc pracy w regionie, sprzyjające warunki dla napływu ludności  

do województwa łódzkiego; 

- Równe szanse edukacyjne w regionie, wysoka jakość usług świadczonych w systemie oświaty oraz 

równy poziom kształcenia na obszarach miejskich i wiejskich, w tym wsparcie na rzecz 

przeciwdziałania marginalizacji osób z obszarów wiejskich; 

- Modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia 

ustawicznego i praktycznego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

- Zdrowi i świadomi profilaktyki zdrowia mieszkańcy województwa; 

- Aktywizacja zawodowa kobiet/osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej  

z wychowywaniem dzieci lub opieką nad osobami zależnymi; 

- Wysoka atrakcyjność zatrudniania osób z grup defaworyzowanych (kobiety/młode matki/osoby 

niepełnosprawne) dla potencjalnego pracodawcy. 

 

 

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS - 2030” 

Wizja Innowacyjnego Województwa Łódzkiego w roku2030 brzmi: „Spójny terytorialnie  

i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy, o najlepszej dostępności 

komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką jakością życia.”. 

Misją jest natomiast: „Prowadzenie aktywnej polityki innowacyjnej z wykorzystaniem potencjału 

wewnętrznego regionu do pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców w trosce  

o zrównoważony rozwój.” 

Województwo Łódzkie w 2030 to region:  

- W którym siłą jest różnorodność.  

- Który posiada tożsamość kulturową i gospodarczą.  

- Który jest otwarty i przychylny dla przedsiębiorstw.  

- Kreatywnych ludzi i przedsiębiorców.  

- Silnego i konkurencyjnego lokalnego biznesu.  

- Lokalnych patriotów.  

 

Przekładając zapisy „LORIS – 2030” na rzeczywistość lokalną, widoczna jest zależność pomiędzy 

niniejszą Strategią, a dokumentem wojewódzkim. Cele Strategii Gminy wpisują się w przedstawioną 

powyżej Wizję i Misję. 
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  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Stwierdza się zgodność strategii z Projektem RPO WŁ na lata 2014 – 2020, wersja 4.0 (w momencie 

sporządzania Strategii była to najbardziej aktualna wersja dokumentu). 

RPO WŁ na lata 2014 – 2020 składać się będzie z siedmiu osi priorytetowych: 

Oś priorytetowa I – Innowacyjność i konkurencyjność  

Oś priorytetowa II – Transport  

Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska  

Oś priorytetowa IV – Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa  

Oś Priorytetowa V – Zatrudnienie i włączenie społeczne  

Oś Priorytetowa VI – Kompetencje i adaptacyjność  

Oś Priorytetowa VII – Pomoc techniczna 

 

Niniejsza Strategia zgodna jest w swych zapisach z działaniami w obrębie: 

- Osi priorytetowej I – Innowacyjność i konkurencyjność, w szczególności w ramach wzmacniania 

konkurencyjności MŚP, sektora rolnego - spójność polega m.in. na promowaniu przedsiębiorczości,  

w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu nowych firm; wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji. 

Osi priorytetowej II – Transport  

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej. 

Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska  

Powiązanie jest widoczne w ramach wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, w szczególności wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych; wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. Spójność polega także na promowaniu dostosowania  

do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zachowaniu i ochronie środowiska 

naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami, m.in. poprzez inwestowanie  

w sektor gospodarki odpadami/wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. 

Osi priorytetowej IV – Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa  

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK: wzmocnienie zastosowań TIK  

dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Powiązanie 

widoczne jest także w działaniach ukierunkowanych na zachowanie i ochronę środowiska naturalnego 

oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami: zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę 

stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza  
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 i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu). Bardzo istotne jest także promowanie 

włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją: inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 

zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez 

lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych oraz wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. Inwestowanie  

w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Osi priorytetowej V – Zatrudnienie i włączenie społeczne  

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników: praca  

na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją: aktywne włączenie, w tym zmyślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Osi priorytetowej VI – Kompetencje i adaptacyjność  

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz  wsparcie mobilności pracowników: równość 

mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 

życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę; 

przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian; aktywne i zdrowe starzenie 

się. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia  

i szkolenia. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice jest spójna ze wszystkimi osiami priorytetowymi 

wyszczególnionymi w Projekcie RPO WŁ na lata 2014 – 2020. 

 

 

 Wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji założeń niniejszej Strategii są także 

zgodne z założeniami z dostępnym w trakcie jej tworzenia projektem 

Strategii Rozwoju Powiatu Skierniewickiego na lata 2014 – 2022. 
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  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Skierniewickiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016 

- Program Ochrony Środowiska 

Cel nadrzędny to: Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości 

środowiska, likwidację zaniedbań w jego ochronie i racjonalne gospodarowanie jego zasobami”. 

Cel podstawowy to: OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA 

Priorytet I: Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz 

ochrona przed powodzią. 

Priorytet II: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją. 

Priorytet III: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości. 

Priorytet IV: Racjonalna gospodarka odpadami. 

Priorytet V: Poprawa jakości powietrza. 

 

Cel uzupełniający I: PRZECIWDZIAŁANIE POZOSTAŁYM ZAGROŻENIOM 

POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO 

Priorytet VI: Redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu. 

Priorytet VII: Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii. 

Priorytet VIII: Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania 

elektromagnetycznego. 

Priorytet IX: Racjonalizacja wykorzystania materiałów i surowców. 

Cel uzupełniający II: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJSPOŁECZEŃSTWA 

Priorytet X: Kształtowanie postaw ekologicznych. 

 

W Programie wskazano kierunki działań podporządkowane wyznaczonym celom i priorytetom. 

Niniejsza Strategia jest zgodna w szczególności z następującymi kierunkami działań zmierzającymi  

do realizacji założonych celów: 

- Ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych; 

- Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów; 

- Eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami; 

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych; 

- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym; 

- Edukacja ekologiczna; 

- Upowszechnianie informacji o środowisku. 

 

Strategia wpisuje się w założenia Programu. Wszelkie działania w niej zapisane będą realizowane  

z respektowaniem obowiązujących zarządzeń prawnych oraz ustaleń dotyczących ochrony 

środowiska oraz postępowania z odpadami. 
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  Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Skierniewickiego na lata 2007 – 2015  

pod hasłem „Powiat Skierniewicki – źródłem zielonej energii w Polsce” 

Jak czytamy w Planie: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Skierniewickiego na lata 2007 – 2015  

w założeniach jest kontynuacją Strategii Rozwoju Powiatu Skierniewickiego na lata 2000 -2006, 

uwzględniając w swej treści cel nadrzędny Strategii, czyli cyt: „Podnoszenie konkurencyjności Powiatu 

Ziemskiego Skierniewickiego oraz tworzenie warunków dla stabilnego i dynamicznego rozwoju 

społeczno-gospodarczego” oraz cele strategiczne tj.: 

I. Rozwój infrastruktury technicznej; 

II. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych przy wykorzystaniu walorów położenia oraz 

mobilizacji kapitału lokalnego; 

III. Wykorzystanie czystego i atrakcyjnego środowiska naturalnego oraz lokalizacji w paśmie 

Łódź – Warszawa dla rozwoju gospodarczego powiatu; 

IV. Działania na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa; 

V. Poprawa ładu przestrzennego, funkcjonalności oraz stopnia zintegrowania wewnętrznego  

i zewnętrznego powiatu; 

VI. Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego powiatu; 

VII. Poprawa warunków życia mieszkańców powiatu; 

VIII. Tworzenie pozytywnego wizerunku władz powiatu wśród społeczeństwa i na zewnątrz oraz 

budowa integracji i samoidentyfikacji ludności władz samorządowych i ludności gmin  

z powiatem.” 

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 wpisuje się w realizację  

ww. celów. 

 

 

 

II. Zadania realizowane w ramach strategii rozwoju powinny być również komplementarne  

z innymi dokumentami określającymi rozwój danego obszaru, stanowić ich uzupełnienie  

i przyczyniać się do kompleksowego, zrównoważonego rozwoju danego obszaru. W związku  

z tym, Strategia pozostaje w ścisłym powiązaniu z: 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 jest zgodna z obowiązującym 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skierniewice 

obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie 

Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, 

Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, 

Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW. Wszelkie działania 

zapisane w Strategii będą realizowane z uwzględnieniem zapisów zawartych w Planie Miejscowym. 
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  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice na lata 2014 – 2017  

z uwzględnieniem lat 2018 – 2021 (aktualizacja) 

Niniejsza Strategia Rozwoju uwzględnia uwarunkowania i zapisy zawarte w POŚ. Jak czytamy  

w dokumencie ma on „zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie, 

przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, a także ukierunkować 

podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom.  

W programie uwzględniono zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio 

powiązanych, co powinno dopomóc we właściwym ukierunkowaniu działań zmierzających  

do zrównoważonego rozwoju gminy.” 

Program Ochrony środowiska wyznacza Cele Strategiczne (główne): 

 Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego, 

 Czyste środowisko. 

Strategia Rozwoju jest zbieżna z „Programem…”. Wszelkie wyznaczonej w niej działania muszą być 

realizowane z poszanowaniem środowiska przyrodniczego oraz przepisów prawnych obowiązujących 

w tym zakresie. Poszczególne z inwestycji mają za zadanie wspierać ochronę środowiska oraz 

podnosić jego jakość. 

 

 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skierniewice na lata 2008 – 2013 

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 stanowi kontynuację Planu 

Rozwoju sporządzonego na lata 2008 – 2013. Dokumenty uzupełniają się w swoich zapisach. Cele 

Strategii wpisują się w cele ogólne Planu, do których należą: 

I. TRWAŁA POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY wraz z celami 

szczegółowymi takimi jak: 

 

1. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego poprzez tworzenie warunków  

do rozwoju przedsiębiorstw lokalnych i zewnętrznych w sektorze usług i przemysłu rolno-

spożywczego, z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego gminy. 

2. Poprawa warunków nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy 

oraz tworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci  

i młodzieży. 

3. Budowanie podstaw społeczeństwa informatycznego. 

4. Zwiększanie poziomu dostępności do oferty kulturalnej. 

5. Stworzenie ofert sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. 

6. Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy, poprzez modernizację dróg. 

7. Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

II. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO CELEM POLEPSZENIA 

KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH I AGROTURYSTYCZNYCH NA RYNKU wraz 

z celami szczegółowymi takimi jak np.: 
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 1. Rozszerzenie zakresu edukacji ekologicznej poprzez opracowanie i wdrożenie systemu tego 

typu edukacji, skierowanego zarówno do dzieci i młodzieży, jak i rolników. 

2. Zwiększenie szans na rozwój funkcji turystycznej gminy. 

3. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. 

4. Podniesienie poziomu wiedzy rolników, jako potencjalnych gestorów bazy agroturystycznej. 

5. Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców tak, aby stało się ono partnerem samorządu 

w działaniach na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego gminy. 

III. MODERNIZACJA SEKTORA ROLNEGO I DOSTOSOWANIE GO DOZMIENIAJĄCYCH SIĘ 

WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCHI KONKURENCJI NA WSPÓLNYM RYNKU EUROPEJSKIM wraz  

z celami szczegółowymi takimi jak np.: 

1. Podnoszenie świadomości rolników, co do zmieniających się zasad i warunków 

gospodarowania. 

2. Jak najszersze wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej skierowanej do sektora 

rolnego. 

 

Zbieżność dokumentów pozwala na kontynuowanie prowadzonej polityki rozwoju przy jednoczesnym 

uwzględnieniu zachodzących zmian zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i politycznej, 

gospodarczej, czy kulturowej. Zachowanie ciągłości i spójności świadczy również o prowadzeniu 

przemyślanych działań, które nie są wynikiem przypadku, a dobrze opracowanej wieloletniej strategii.  

 

 

 

III. Przykładowe inwestycje/projekty zrealizowane przez Gminę w latach 2007 – 2015, spójne 

z zapisami zawartymi w niniejszej Strategii: 

 od roku 2014 - w trakcie realizacji: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP i Świetlicy Wiejskiej  

w części dotyczącej Świetlicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą w Miedniewicach; 

 od roku 2014 – w trakcie realizacji: Budowa „Zarzewia Kultury” – budynku wielofunkcyjnego wraz  

z infrastrukturą w Żelaznej; 

 od roku 2014 – w trakcie realizacji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Skierniewice” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 

 ,,Kuźnia Kultury” – Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Dębowej Górze, uzupełnienie 

wyposażenia; 

 „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w Gminie Skierniewice”; 

 „E-kształcenie zmienia uczniów, uczniowie zmieniają Gminę Skierniewice”; 

 „Szansa dla każdego” 

 naprawa chodnika w Mokrej Prawej; 

 remont drogi gminnej w Strobowie; 

 remont drogi w Borowinach; 

 remont drogi Nowe Rowiska i Nowy Ludwików; 



Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 

str. 102 

 

  wykonanie profilowania drogi gminnej w Balcerowie; 

 naprawy nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych; 

 „Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą”; 

 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze”; 

 ,,Edukacja bez porażek’’ – projekt rozwojowy w Żelaznej; 

 ,,WWW.talentowniapl.’’ – projekt Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Mokrej Prawej; 

 ,,Dobry start w przyszłe życie ‘’ – projekt rozwojowy Szkoły Podstawowej w Miedniewicach; 

 ,,MYŚLĘ, MARZĘ, TWORZĘ’’- projekt Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej; 

 ,,Poprzez pasje do sukcesu’’ – projekt rozwojowy Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 

Prawych; 

 ,,Szansa na lepsze jutro’’ – projekt rozwojowy Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze; 

 „Rozwijamy stowarzyszenia Kobiet Sierakowice Prawe”; 

 ,,Rozwiń swój potencjał – program zapobiegania bierności zawodowej i społecznej”; 

 Remont drogi Miedniewice - Jarmuszka; 

 Remont drogi Miedniewice; 

 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miedniewicach; 

 Wykonanie sieci wodociągowej Nowy Ludwików; 

 Odbudowa stawu w miejscowości Dębowa Góra w ramach programu odnowa wsi; 

 Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mokra Lewa; 

 zakup samochodu dla OSP Sierakowice Prawe; 

 zakup samochodu dla OSP Sierakowice Lewe; 

 Remont OSP Samice; 

 Odwadnianie rowów wykonanie przepustów we wsi Wólka Strobowska i Dębowa Góra – walka  

z powodzią; 

 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Skierniewice (Miedniewice Topola, Sierakowice Lewe, 

Sierakowice Lewe – Mokra, Miedniewice, Sierakowice Prawe); 

 Przebudowa dróg gminnych we wsi Sierakowice Lewe; 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Borowinach. 

***** 
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7. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji 

Strategii 

 

Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice będzie monitorowana za pomocą zestawu wskaźników. 

Pomoże to wyciągać wnioski i mierzyć skuteczność działań podejmowanych przez Gminę. Wskaźniki 

realizacji Strategii nie są tożsame ze wskaźnikami poszczególnych projektów realizowanych w ramach 

Programów Unijnych. Wskaźniki Strategii są bardziej ogólne i obrazują ogólne zmiany w Gminie, 

w następstwie realizacji różnych powiązanych ze sobą projektów. Dołożono wszelkich starań,  

aby poszczególne projekty wzajemnie na siebie oddziaływały tworząc efekt synergii. Np. działania 

związane z przebudową dróg na terenie gminy Skierniewice połączono z działaniami o charakterze 

edukacyjnym, w ten sposób dąży się do wzrostu liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze 

Gminy, zmniejszenia liczby osób bezrobotnych oraz wzrostu cen działek. 

Strategia ocenia te działania spójnie. Niezwykle ważnym i niezbędnym etapem jest wyciągnięcie 

wniosków z realizacji Strategii.  

Poszczególne wskaźniki nie są również podporządkowane danym celom strategicznym. Ze względu 

na efekt synergii należy je monitorować wspólnie.  

 

WSKAŹNIK OPIS 

liczba przedsiębiorstw 
funkcjonujących  

na obszarze gminy 

Dane można zweryfikować na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. Dostępny jest podział podmiotów gospodarczych wg 
obowiązujących Sekcji PKD 2007, który daje obraz, jaki rodzaj 
działalności dominuje w Gminie, ale również która z Sekcji rozwija się,  
a w której odnotowuje się spadek liczby przedsiębiorstw. 

Wskaźnik należy porównać m. in. z poziomem wykształcenia 
mieszkańców, liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz średnimi 
dochodami gospodarstw domowych. 

zmniejszenie liczby 
osób bezrobotnych  

w Gminie 

Statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych 
dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, 
ale również w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pozwalają one zweryfikować 
wśród których grup społecznych problem jest największy, a tym samym 
wytyczyć optymalne sposoby walki z bezrobociem.  

Wskaźnik należy porównać m. in. z poziomem wykształcenia 
mieszkańców, liczbą przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze 
Gminy oraz średnimi dochodami gospodarstw domowych. 

wzrost cen działek  
na obszarze Gminy 

Ceny działek można zweryfikować na podstawie danych z Urzędu 
Gminy. Wzrost wskaźnika będzie świadczyć o wzroście atrakcyjności 
inwestycyjnej obszaru Gminy. W związku z tym należy zweryfikować,  
z czego wynika ten wzrost. Najprawdopodobniej będzie on efektem 
inwestycji przeprowadzonych na obszarze Gminy oraz w jej okolicach 
(m.in. budowa/ remont dróg, infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna). 

wzrost średnich 
dochodów gospodarstw 

domowych 

Dane można zweryfikować na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wzrost wskaźnika oznacza polepszenie sytuacji 
finansowej mieszkańców. Może on spowodować zwiększenie wydatków 
na zakup produktów i usług, co z kolei może zaowocować rozwojem 
przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrostem gospodarczym Gminy. 

Wskaźnik należy skorelować m.in. z poziomem bezrobocia w Gminie, 
poziomem wykształcenia mieszkańców oraz liczbą przedsiębiorstw. 
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WSKAŹNIK OPIS 

poprawa zdrowotności 
mieszkańców 

Dane można sprawdzić w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Wszelkie 
inwestycje mające związek z ochroną środowiska przyrodniczego oraz 
te, dla których projektem komplementarnym są szkolenia/ spotkania 
związane bezpośrednio ze zdrowiem mieszkańców, będą mieć wpływ  
na wskaźnik. 

spadek kosztów 
utrzymania budynków 

Dane dotyczące kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej 
można zweryfikować w Urzędzie Gminy. Wskażą one, w jaki sposób 
inwestycje poczynione w Gminie wpływają na spadek kosztów, a zatem 
na wzrost oszczędności, które można przeznaczyć na inne działania. 

wzrost liczby osób 
korzystających  

z kultury 

Działania inwestycyjne przeprowadzone w Gminie mają na celu odnowę 
kultury lokalnej oraz zwiększenie zainteresowania imprezami lokalnymi 
mieszkańców Gminy oraz potencjalnych turystów. Liczba imprez może 
być kontrolowana zarówno przez Urząd Gminy, jak i sołectwa. 

poprawa jakości życia 
mieszkańców 

Poprawa jakości życia mieszkańców będzie się przejawiać poprzez 
wzrost liczby mieszkańców wynikający ze wzrostu liczby urodzeń oraz 
dodatnie saldo migracji. Przyczynią się tego wszystkie działania służące 
rozwojowi Gminy zarówno te w infrastrukturę techniczną, jak i społeczną. 
Ważne jest tu również zaangażowanie mieszkańców w procesy 
decyzyjne, dzięki czemu wzrośnie ich poczucie przywiązania  
do rodzinnej miejscowości.  

wzrost poziomu 
wykształcenia 
mieszkańców 

Dane można zweryfikować na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. Należy je skonfrontować m.in. z poziomem bezrobocia, 
średnimi dochodami mieszkańców oraz liczbą przedsiębiorstw 
funkcjonujących na obszarze Gminy. Wzrost poziomu wykształcenia 
mieszkańców powinien znaleźć odzwierciedlenie we wzroście 
społeczno- gospodarczym Gminy. 

 

***** 
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8. Plan finansowy 

 

Poniżej zamieszczono plan finansowy realizacji Strategii. Realizacja poszczególnych projektów jest 

uzależniona od otrzymania dofinansowania oraz dat ogłaszania poszczególnych konkursów w ramach 

RPO WŁ lub PROW. Harmonogram ma więc charakter intencyjny i będzie w ramach potrzeb 

modyfikowany. Kwoty podano w tys. zł. 

 

Projekt 

rok 2015 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Skierniewice 1000 850 150 0 

Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią a Warszawą 
poprzez przebudowę układu komunikacyjnego w powiecie rawskim, 
skierniewickim i tomaszowskim 

0 0 0 0 

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy 
Skierniewice poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i budowę oraz przebudowę 
sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody 

5000 4250 750 0 

Ochrona powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków publicznych oraz budowę oświetlenia LED 

200 170 30 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
Prawych 

0 0 0 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Miedniewicach  0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Żelaznej 0 0 0 0 

Przebudowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej 0 0 0 0 

Budowa zaplecza sportowego w Sierakowicach Lewych 0 0 0 0 

Przebudowa budynku socjalnego w Żelaznej 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej 0 0 0 0 

Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 0 0 0 0 

 

cd. 

Projekt 

rok 2016 rok 2017 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Przebudowa dróg na terenie Gminy 
Skierniewice 

1000 850 150 0 1000 850 150 0 

Stworzenie przyjaznej przestrzeni 
inwestycyjnej między Łodzią a 
Warszawą poprzez przebudowę układu 
komunikacyjnego w powiecie rawskim, 
skierniewickim i tomaszowskim 

0 0 0 0 200 170 30 0 

Uporządkowanie gospodarki wodno- 
ściekowej na terenie Gminy 
Skierniewice poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej i budowę oraz 
przebudowę sieci wodociągowej wraz 
ze Stacją Uzdatniania Wody 

5000 4250 750 0 5000 4250 750 0 
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Ochrona powietrza poprzez 
zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków publicznych 
oraz budowę oświetlenia LED 

200 170 30 0 300 255 45 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
Prawych 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Miedniewicach 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Miedniewicach  

0 0 0 0 700 595 105 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Żelaznej 

700 595 105 0 500 425 75 0 

Przebudowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa zaplecza sportowego  
w Sierakowicach Lewych 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Przebudowa budynku socjalnego  
w Żelaznej 

200 170 30 0 300 255 45 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

cd. 

Projekt 

rok 2018 rok 2019 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Przebudowa dróg na terenie Gminy 
Skierniewice 

500 425 75 0 1000 850 150 0 

Stworzenie przyjaznej przestrzeni 
inwestycyjnej między Łodzią a 
Warszawą poprzez przebudowę układu 
komunikacyjnego w powiecie rawskim, 
skierniewickim i tomaszowskim 

300 255 45 0 300 255 45 0 

Uporządkowanie gospodarki wodno- 
ściekowej na terenie Gminy 
Skierniewice poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej i budowę oraz 
przebudowę sieci wodociągowej wraz 
ze Stacją Uzdatniania Wody 

5000 4250 750 0 7000 5950 1050 0 

Ochrona powietrza poprzez 
zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków publicznych 
oraz budowę oświetlenia LED 

300 255 45 0 0 0 0 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
Prawych 

500 425 75 0 500 425 75 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Miedniewicach 

500 425 75 0 500 425 75 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Miedniewicach  

500 425 75 0 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Żelaznej 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Przebudowa boiska jako przestrzeni 0 0 0 0 800 680 120 0 
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sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej 

Budowa zaplecza sportowego  
w Sierakowicach Lewych 

0 0 0 0 150 127,5 22,5 0 

Przebudowa budynku socjalnego  
w Żelaznej 

300 255 45 0 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej 

600 510 90 0 600 510 90 0 

Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 300 255 45 0 300 255 45 0 

 

cd. 

Projekt 

rok 2020 rok 2021 

ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne ogółem 
Środki 

UE 
Środki 
własne 

inne 

Przebudowa dróg na terenie Gminy 
Skierniewice 

700 595 105 0 0 0 0 0 

Stworzenie przyjaznej przestrzeni 
inwestycyjnej między Łodzią a 
Warszawą poprzez przebudowę układu 
komunikacyjnego w powiecie rawskim, 
skierniewickim i tomaszowskim 

200 170 30 0 0 0 0 0 

Uporządkowanie gospodarki wodno- 
ściekowej na terenie Gminy 
Skierniewice poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej i budowę oraz 
przebudowę sieci wodociągowej wraz 
ze Stacją Uzdatniania Wody 

7000 5950 1050 0 0 0 0 0 

Ochrona powietrza poprzez 
zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków publicznych 
oraz budowę oświetlenia LED 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
Prawych 

500 425 75 0 0 0 0 0 

Budowa Sali Gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Miedniewicach 

500 425 75 0 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Miedniewicach  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Żelaznej 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Przebudowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Mokrej Prawej 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa zaplecza sportowego  
w Sierakowicach Lewych 

150 127,5 22,5 0 0 0 0 0 

Przebudowa budynku socjalnego  
w Żelaznej 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej w Mokrej Lewej 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrej 0 0 0 0 0 0 0 0 

***** 
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9. System wdrażania Strategii 
 

Strategia jest dokumentem ponad kadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat oraz 

wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym 

przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji  

z otoczeniem. Wdrożeniu Strategii towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać  

na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego 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 ponad gminne. 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% 

wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.  

Za wdrażanie Strategii odpowiedzialny będzie Urząd Gminy Skierniewice.  
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 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 Skierniewice.  

Urząd Gminy, 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.  

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sposoby monitorowania, oceny 

i komunikacji społecznej Strategii 
 

10.1. 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. 

Skład Komitetu Monitorującego przedstawiać się będzie zatem następująco:  

 Wójt Gminy Skierniewice, 

 Skarbnik Gminy, 

 Koordynator Zespołu, 

 Przedstawiciel Rady Gminy. 

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na pół roku. Istnieje możliwość częstszych 

spotkań po uprzednim zawiadomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu. Funkcję 

Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie sekretariat Gminy Skierniewice. Obowiązkiem 

Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu o terminach posiedzeń oraz przygotowywanie 

na w/w posiedzenia szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji Strategii w formie 
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 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 (tzn. styczniu 2022 roku) 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 Urzędzie Gminy 

Skierniewice. 

***** 

10.2. Sposób oceny 

 

W procesie monitorowania Strategii przewidziano następujące fazy:  

 Ocenę wstępną  

Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego 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 programów i projektów.  

 

 Monitoring sterujący  

Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie 

wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu.  

 

 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 programu/projektu. Logika 

programu/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią, 

celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną 

spójność programu/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 



Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022 

str. 112 

 

 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. 

 

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen 

stanu wdrożenia programów w zakresie:  

 działania programów; 

 wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów; 

 wpływu na problemy, do których odnoszą się programy; 

 wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów i projektowania nowych 

programów; 

 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.  

***** 
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10.3. Sposób inicjowania współpracy 

pomiędzy sektorem publicznym, 

prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi 

 

 Uwarunkowania współpracy  

Fundamentem ideowym wyznaczającym podstawy współpracy państwa, w tym samorządów 

terytorialnych i organizacji pozarządowych jest zasada subsydiarności, zapisana w preambule 

Konstytucji RP. Zakłada ona, że państwo bierze na siebie tylko te zadania, których nie są w stanie 

rozwiązać obywatele i ich wspólnoty. Praktyczną konsekwencją przyjęcia tej zasady jest 

decentralizacja państwa i przekazywanie władzy lokalnej wspólnotom samorządowym. Bardzo 

ważnym krokiem na tej drodze jest przeniesienie znacznej części kompetencji rządu centralnego 

samorządom: powiatom i województwom. Obok tego procesu powinien się dokonywać proces 

przekazywania części kompetencji państwa obywatelom dobrowolnie zrzeszającym się  

dla rozwiązywania zadań społecznych. Przemawiają za tym nie tylko względy ideowe,  

ale i praktyczne. Nie chodzi tylko o to, że obywatele mają prawo sami definiować swoje problemy  

i liczyć na pomoc państwa w ich rozwiązywaniu, ale także o to, iż w wielu dziedzinach organizacje  

te szybciej i taniej potrafią rozwiązać problemy niż administracja rządowa i samorządowa.  

Podstawowym faktem, który winni uświadamiać sobie wszyscy samorządowcy i pozarządowcy jest  

to, że podmiotem ich działania są ludzie. Zarówno samorząd lokalny, jak i organizacje pozarządowe, 

choć w oparciu o różne podstawy (samorząd z mocy prawa, organizacje dobrowolnie) są 

reprezentantami społeczności. Obie te instytucje, znów w różny sposób i na różnych zasadach, dążą 

do wspólnego celu. Jest nim zaspokajanie potrzeb społecznych, służenie ludziom, którzy wybrali 

swoich przedstawicieli do tych instytucji. Zrozumienie tego, skądinąd oczywistego faktu, nie jest wcale 

powszechne, a jest to przecież fundament współdziałania, w ramach wspólnej misji, jaką jest dobro 

społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe z reguły są znaczniej bliżej ludzi, wyrastają  
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 w odpowiedzi na ich konkretne potrzeby. Administracja natomiast często (na całym świecie zresztą) 

zapomina o swojej misji, o tym, komu służy. Świadomość misji, nadanie podmiotowości ludziom 

uruchamia proces uwłaszczenia obywateli, przywrócenia im podmiotowości poprzez tworzenie 

możliwości wpływania na własne sprawy. Jednym z nurtów takiego procesu uwłaszczenia obywateli 

jest budowanie współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi, które pełnią funkcję 

uspołeczniania życia zbiorowego. 

 

Organizacje, o czym była już mowa, powstają tam, gdzie pojawiają się niezaspokojone potrzeby. 

Najczęściej są odpowiedzią na problemy dnia codziennego, gdyż te właśnie są najbardziej istotne. 

Część organizacji w sposób świadomy pozostaje na tym poziomie działania. To jest ich misja, tak 

określiły swoją rolę i miejsce: pomagać wtedy, gdy pojawia się problem. Najczęściej zresztą 

uzupełniają w ten sposób działania samorządu i państwa. Jednak inne organizacje starają się 

poszukiwać przyczyn problemów, a nie tylko łagodzić ich skutki. To jest skuteczna metoda 

rozwiązywania problemów, ale trudna, bo wymagająca umiejętności i wytrwałości w docieraniu  

do rzeczywistych źródeł problemów, spojrzenia ponad codziennością. Wiele organizacji, które w tym 

właśnie upatrują swoją rolę, stara się docierać do źródeł problemów i rozwiązywać je, i to zarówno  

w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej.  

Nie jest to również łatwe dla samorządowców, którzy bardzo często przygnieceni są problemami dnia 

codziennego: dziurawymi jezdniami, czy brakiem pieniędzy na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. 

Ale także wśród nich istnieje wiele przykładów starań o patrzenie na problemy w dłuższym horyzoncie 

czasowym i określanie celów, które odnoszą się do źródeł problemów, a nie tylko do ich skutków  

- w myśl twierdzenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Przykładem takiego podejścia do określania 

celów działania są Strategie w wielu gminach w Polsce.  

Świadomość tego, że w działaniu najważniejsze są rezultaty wiąże się ściśle ze świadomością misji, 

celów. Myślenie w kontekście rezultatów podejmowanych działań wymaga planowania i to w dłuższym 

horyzoncie czasowym. Finansować należy nie działania, ale ich rezultaty. Dobrze znane są sytuacje, 

w których pewne rezultaty można osiągnąć bardzo prostymi, tanimi sposobami. Nie da się ich jednak 

zastosować, trzeba wybrać sposób droższy i niekoniecznie gwarantujący osiągnięcie zakładanych 

rezultatów, tylko dlatego, że tak mówią przepisy. To bardzo często problem administracji, którego 

rozwiązaniem mogą być organizacje pozarządowe, elastyczne i - między innymi dzięki temu - 

skuteczne w działaniu.  

Władza samorządowa z mocy prawa jest gospodarzem w swojej gminie. Dobry gospodarz  

to nie zawsze ten, który sam wszystko potrafi zrobić najlepiej, ale przede wszystkim ten, który potrafi 

dobrze kierować innymi. Władze samorządowe powinny przede wszystkim tworzyć warunki  

do współpracy, z wszystkimi tymi, którzy działają dla dobra społeczności lokalnej,  

w tym z organizacjami pozarządowymi.  

Organizacje potrafią osiągać założone rezultaty taniej i skuteczniej niż na przykład jednostki 

budżetowe, obarczone administracją i skrępowane przepisami. Jest to również, a może nawet przede 

wszystkim, ważne z jednego jeszcze powodu. Ludzie wtedy są szczęśliwi, gdy czują w pełni,  

że ich potrzeby są zaspokajane, gdy się ich nie wyręcza, ale daje się możliwość decydowania  
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 o zaspokajaniu własnych potrzeb. Jedną z form takiego uczestnictwa jest właśnie współpraca  

z organizacjami pozarządowymi, które reprezentują interesy obywateli.  

Innym elementem świadomości współpracy jest uświadomienie sobie ról jakie pełnią obaj partnerzy. 

Oczywiste jest, że podstawą dla określania tych ról jest stan obecny, co nie oznacza,  

że nie można dążyć - w ramach obowiązujących reguł - do jego zmiany. Władze lokalne, w ramach 

bycia gospodarzem w swojej gminie, zobowiązane są do świadczenia określonego zakresu usług  

o określonych standardach. W przeciwieństwie do nich, organizacje tworzone są dobrowolnie, same 

określają to co robią. W określeniu ról pomaga zidentyfikowanie i przekonanie się nawzajem o swoich 

atutach. Samorząd, na przykład ma możliwość kreowania warunków i regulacji dotyczących różnych 

sfer życia publicznego, posiada zasoby i środki na prowadzenie działań na rzecz mieszkańców,  

ma dostęp do różnych źródeł informacji. Organizacje natomiast są elastyczne, nie są bowiem 

skrępowane tyloma przepisami co samorząd, mogą być zatem znacznie bardziej innowacyjne, mają 

lepsze rozpoznanie potrzeb społecznych, mogą efektywniej świadczyć usługi na rzecz  mieszkańców. 

Dobre poznanie siebie nawzajem, określenie własnych atutów i słabości pozwala precyzyjnie określić 

role obu partnerów. Różnice w ich możliwościach działania i w tym czym dysponują stanowią siłę 

współpracy, w której obaj partnerzy mogą uzupełniać się, pomnażając efekty współdziałania.  

 

 Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego  

Organizacje są reprezentantem społeczności lokalnej, wyrazicielem potrzeb, dążeń i oczekiwań  

tej społeczności (lub jej grup). To powoduje, że dla samorządu organizacje stanowią znakomity “pas 

transmisyjny”, którym przepływają informacje zarówno od ludzi do samorządu, jak i od samorządu  

do społeczeństwa. Organizacje jako reprezentant społeczności powinny mieć zatem możliwość 

wypowiadania się w sprawach ważnych dla społeczności i współuczestniczyć w podejmowaniu 

istotnych dla mieszkańców decyzji. Główne formy współpracy to: stała współpraca informacyjna, 

konsultacje, współudział w podejmowaniu decyzji przez władze samorządowe. Organizacje świadczą 

również, o czym była już mowa, pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej. 

Dysponują w tym zakresie potencjałem, wiedzą i doświadczeniami. Mogą być zatem znakomitym 

wykonawcą zadań publicznych, których zakres i sposób realizacji określa samorząd. 

 

Główna forma współpracy: kontraktowanie usług organizacjom przez samorząd. Organizacje obok 

wykonywania zlecanych przez samorząd zadań publicznych, proponują zupełnie niekonwencjonalne, 

nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów. Pełnią funkcję innowacyjną i w tym zakresie 

samorząd również powinien współpracować z nimi, przede wszystkim inspirując działania innowacyjne 

i wspierając ich realizację.  

 

Główne formy współpracy to: programy dotacji i inne formy wspierania organizacji.  

Organizacje pozarządowe spośród innych partnerów samorządu terytorialnego wyróżniają 

następujące cechy: 

 łączenie funkcji usługowej i reprezentacji; 

 bardzo dobre rozpoznanie potrzeb, dążeń i oczekiwań społecznych; 
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  elastyczność podejmowanych działań, łatwość w dostosowaniu ich do potrzeb i preferencji 

klientów/adresatów działań organizacji; 

 potencjał, przede wszystkim ludzki; 

 aktywizowanie i organizowanie wokół działań organizacji społeczności lokalnej; 

 możliwość pozyskiwania środków na realizację działań niedostępnych lub trudno dostępnych  

dla samorządu i innych partnerów; 

 elastyczność w kalkulowaniu kosztów realizacji działań.  

 

Programy współpracy najczęściej przewidują następujące formy współpracy pomiędzy samorządem  

i organizacjami pozarządowymi:  

 konsultowanie decyzji podejmowanych przez władze samorządowe z organizacjami 

pozarządowymi, najlepiej w ustalonym wspólnie trybie i formie; 

 zaproszenie organizacji pozarządowych do współtworzenia strategii rozwoju lokalnego, 

szczególnego znaczenia nabiera w tworzeniu regionalnych planów rozwoju nowych 

województw samorządowych; 

 określenie zasad i procedur ubiegania się przez organizacje pozarządowe o dotacje z budżetu 

samorządowego na realizację innowacyjnych projektów służących mieszkańcom danej 

społeczności lokalnej; 

 uwzględnianie organizacji pozarządowych w przetargach na wykonywanie zadań publicznych; 

 stanowienie prawa lokalnego (uchwały Rad Samorządów), które w sposób kompleksowy 

określają cele, zasady, mechanizmy i formy współpracy samorządu i organizacji 

pozarządowych. 

 

Różne formy wspierania działań organizacji, na przykład: 

 możliwość korzystania z infrastruktury posiadanej przez samorząd; organizacje bezpłatnie lub 

na zasadach preferencyjnych mogą korzystać z lokali, sal na szkolenia i konferencje, środków 

transportu; 

 możliwość korzystania z informacji posiadanych przez samorząd; 

 możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów samorządowych; 

 możliwość korzystania z kanałów promocyjnych gminy; 

 możliwość korzystania z kontaktów zagranicznych gminy; 

 możliwość udzielania przez gminę rekomendacji dla organizacji pozarządowych; 

 możliwość korzystania ze szkoleń i to zarówno w zakresie merytorycznych zagadnień, jak i w 

zakresie rozwoju organizacyjnego, jak też dotyczących funkcjonowania władz 

samorządowych, urzędu gminy, etc
20

. 

***** 

 

 

                                                
20

 Wykorzystano: Tomasz Schimanek, „Organizacje pozarządowe w Polsce” 
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10.4. Działania informacyjne i promocja 

Strategii 

 

Gmina Skierniewice będzie upowszechniać informacje o projektach i jego efektach przede wszystkim  

na obszarze jego realizacji oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej. Informacje o projektach  

i Strategii będą również upowszechniane na terenie Polski. Celem takiego działania jest szeroka 

promocja projektów oraz zachęcenie do współpracy na terenie Polski i Europy.  

Działania promocyjne będą zgodne z wymogami Rozporządzenia w sprawie środków informacyjnych  

i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy 

strukturalnych.  

Zapewnienie informacji zwrotnej jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających efektywne 

wdrażanie Strategii oraz ocenę działań promocyjnych. Również systematyczne zbieranie danych  

i gromadzenie ich w istniejących bazach danych jest elementem ułatwiającym późniejsze prace  

i działania promocyjne. Celem ewaluacji działań promocyjnych jest odpowiedź na pytanie,  

czy wszyscy mieszkańcy regionu mają wystarczającą wiedzę o działaniach realizowanych  

przez Urząd Gminy? W przypadku problemów z promocją, działania powinny być korygowane w miarę 

zapisów projektu. Innym celem jest zapewnienie efektywnej promocji przy jednoczesnym obniżeniu 

jej kosztów.  

W prasie lokalnej i regionalnej oraz w Internecie podawane będą systematycznie informacje 

na temat zaangażowania finansowego UE w realizację projektów oraz stanie zaawansowania 

realizacji zadań i ich efektów w ramach Strategii.  

***** 

 

 


