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WSTĘP 

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 

2020 jest kluczowym dokumentem strategicznym, który 

poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do 

uwzględnionych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę  

o Powiecie, wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju 

oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się 

do rozwoju całego obszaru. 

Niniejszy dokument przygotowany został na zlecenie Starostwa Powiatowego w Brzezinach w ramach 

projektu realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego oraz firmę Pheno.  

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020 jest dokumentem kierunkowym, 

nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), priorytety rozwoju oraz kierunki działań 

władz Powiatu. Strategia określa również stan docelowy, do którego Powiat powinien dążyć 

w kolejnym okresie programowania, zarysowuje ramy działań władz Powiatu prowadzących  

do osiągnięcia danego stanu, a także prezentuje przykłady inicjatyw w ramach każdego celu 

strategicznego.  

Uchwalenie Strategii nie zamyka jednak możliwości wprowadzania zmian, prowadzenia konsultacji 

społecznych i składania propozycji działań inwestycyjnych, zgodnie z pojawiającymi się 

uzasadnionymi potrzebami lokalnymi.
1
 Strategia jest równolegle narzędziem, które wyznacza ogólne 

ramy racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz stanowi kluczowy element 

planowania rozwoju lokalnego. 

W opracowaniu niniejszej Strategii, prócz wymienionych powyżej: Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego oraz firmy Pheno udział wzięli reprezentanci Starostwa Powiatowego w Zgierzu, 

przedstawiciele władz Gmin wchodzących w skład Powiatu, Radni, przedstawiciele występujących na 

terenie powiatu instytucji oraz jednostek organizacyjnych. Narzędziem wykorzystanym w trakcie 

opracowywania niniejszego dokumentu, które jest powszechnie stosowane przy tworzeniu 

dokumentów o charakterze strategicznym, były konsultacje społeczne przeprowadzone w formie 

badania ankietowego wśród mieszkańców powiatu. 

Niniejsza Strategia składa się z dziewięciu rozdziałów oraz bibliografii. 

We wstępie przedstawiono cel i strukturę dokumentu oraz zastosowane podejście metodologiczne.  

                                                           
1 Domański, T. Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999 
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Rozdział pierwszy stanowi zwięzłe streszczenie dokumentu, zawierające podsumowanie kluczowych 

założeń i wniosków wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020. 

Rozdział drugi poświęcony jest ocenie stanu obecnego Powiatu. Przedstawiono w nim diagnozę 

zasobów Powiatu, dokonano inwentaryzacji kluczowych informacji na temat zagospodarowania 

przestrzennego oraz sytuacji gospodarczej. Podsumowanie informacji zebranych w rozdziale drugim, 

jak i uzyskanych w wyniku badań opisanych w rozdziale czwartym, jest analiza SWOT, tj. mocnych  

i słabych stron Powiatu oraz szans i wyzwań dla jego dalszego rozwoju. Została ona przeprowadzona 

w trzech obszarach diagnostycznych: zasoby, infrastruktura i gospodarka. Analiza w formie 

tabelarycznej stanowi trzeci rozdział tekstu strategii. 

W rozdziale czwartym znalazły się wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród 

mieszkańców powiatu oraz jego kluczowych interesariuszy.  

W rozdziale piątym zdefiniowane zostały misja i wizja Powiatu Zgierskiego, nakreślające ogólne 

kierunki jego rozwoju, a także stanowiące wyraz aspiracji władz Powiatu i pozostałych interesariuszy 

Strategii. 

Rozdział szósty definiuje długoterminowe cele strategiczne stanowiące ramy dla planowania  

i realizacji celów operacyjnych. Jest to kluczowy rozdział z punktu widzenia racjonalizacji działań 

Powiatu w najbliższych latach. W rozdziale tym uwzględniono również prezentację przykładowych 

działań i inicjatyw, które władze Powiatu mogą podejmować w ramach realizacji poszczególnych 

celów strategicznych. Wszystkie cele zostały powiązane z dokumentami strategicznymi wyższego 

rzędu w rozdziale siódmym. Opis możliwych źródeł finansowania zadań zdefiniowanych w ramach 

niniejszej Strategii stanowi rozdział siódmy dokumentu. 

W rozdziale dziewiątym przedstawiono wytyczne dla proponowanego systemu wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji Strategii. W rozdziale tym przedstawiono także przykładowy zestaw 

mierników (wskaźników) efektywności procesu realizacji wytycznych zawartych w niniejszym 

dokumencie strategicznym. 

Bibliografia - zawiera spis dokumentów i materiałów wykorzystanych do opracowania niniejszej 

Strategii. 

 

Centralnym punktem Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego jest lista celów strategicznych 

wyznaczających docelowe, długofalowe kierunki rozwoju regionu. Kierunki te określone 

zostały m.in. w oparciu o wyniki diagnozy zasobów i otoczenia powiatu, analizy pozyskanych 

opinii mieszkańców, kluczowych reprezentantów społecznych, władz Starostwa, jak również 

wniosków z sesji strategicznych zespołu projektowego.  

 
Punktem wyjścia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego była analiza zasobów, 

uwarunkowań lokalnych i specyfiki otoczenia powiatu na podstawie danych dostarczonych przez 

Starostwo Powiatowe, danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz ogólnie dostępnych informacji 

i dokumentów na temat powiatu i wchodzących w jego skład gmin. Dodatkowo,  

w celu uzupełnienia pozyskanych w ten sposób informacji i wyciągniętych na ich podstawie wniosków, 

przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu, Radnych oraz pracowników 

instytucji i organizacji funkcjonujących na jego terenie (kluczowych interesariuszy dokumentu 

Strategii). W efekcie, została przygotowana analiza SWOT, tj. lista mocnych i słabych stron Powiatu 

oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju. 
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Wnioski z tak przeprowadzonej diagnozy były podstawą do wypracowania misji i wizji Powiatu 

Brzezińskiego. Misja i wizja wypracowane zostały w ramach sesji strategicznej zespołu projektowego, 

składającego się z pracowników Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Efektem sesji strategicznej 

było wskazanie docelowych kierunków działań podejmowanych przez władze Powiatu.  

Określona przez zespół projektowy propozycja misji i wizji Powiatu była następnie przedmiotem 

dyskusji - w pierwszej kolejności z władzami Powiatu a następnie z głównymi interesariuszami - 

w trakcie prezentacji wstępnych założeń Strategii. W oparciu o kierunek wyznaczony przez misję 

i wizję rozwoju Powiatu, zespół projektowy przedstawił również propozycję celów strategicznych 

i podporządkowanych im celów operacyjnych oraz dokonał wstępnej priorytetyzacji (uszeregowania) 

wypracowanego zbioru długoterminowych celów Powiatu Zgierskiego. W procesie dokonywania 

hierarchicznego zestawienia celów oraz ustalania ich współzależności zespół projektowy brał pod 

uwagę głos opinii publicznej, tak aby jak najpełniej łączyć dążenia i konkretne działania wszystkich 

uczestników życia społecznego i gospodarczego powiatu.  

Sformułowanych raz celów strategicznych i operacyjnych nie należy traktować jako zbioru 

zamkniętego. Obecny kształt Strategii Rozwoju został ukształtowany w określonych warunkach  

oraz na określonym etapie rozwoju Powiatu, które są zmiennymi dynamicznymi. Dlatego osiąganie 

założonych celów wymaga systematycznego monitorowania zmian wewnętrznych i zewnętrznych 

uwarunkowań rozwoju Powiatu. Aby proces ten przebiegał w usystematyzowany i kontrolowany 

sposób, zespół projektowy zaproponował koncepcję docelowego systemu wdrażania, monitorowania 

oraz ewaluacji Strategii. Koncepcja ta uwzględnia również przykład mechanizmu konstruowania  

i wykorzystania mierników (wskaźników) efektywności procesu realizacji założeń i celów 

strategicznych, jakie postawione zostały przed Powiatem. 
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Rysunek 1. Schemat dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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1. Podsumowanie Strategii Rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego na lata 2014 – 2020  

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 jest 

opracowaniem, które wyznacza długofalowe cele i priorytety 

rozwoju Powiatu oraz proponowane kierunki działań. 

1.1. Wizja i misja powiatu brzezińskiego 

Na potrzeby Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020 wizja regionu została 

sformułowana w następujący sposób: 

 

W 2020 roku Powiat Brzeziński regionalnym centrum usług opiekuńczo – 

zdrowotnych, miejscem oferującym godne warunki bytowe dla mieszkańców 

oraz miejscem przyjaznym dla przedsiębiorców. 

 
Misja Powiatu Brzezińskiego brzmi następująco: 

 

Wykorzystanie potencjału istniejącego zaplecza medycznego, walorów 

turystyczno – krajobrazowych oraz posiadanych zasobów ludzkich do 

równomiernego rozwoju Powiatu. 

 

1.2. Cele strategiczne i cele operacyjne 

W celu realizacji wizji i misji Powiatu, zdefiniowany został katalog kluczowych dla jego rozwoju celów 

strategicznych i służących ich osiągnięciu celów operacyjnych. Łącznie zdefiniowane zostały trzy cele 

strategiczne oraz dziesięć przyporządkowanych im celów operacyjnych. Poszczególne cele 

zaprezentowane zostały w tabeli 1. 
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Tabela 1. Podsumowanie celów strategicznych i celów operacyjnych Powiatu Brzezińskiego 

Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne 

I. 

Stworzenie centrum 

usług opiekuńczo – 

zdrowotnych 

I.1 Poszerzenie oferty medycznej w oparciu o istniejące zasoby 

szpitala specjalistycznego 

I.2 Rozwój usług opiekuńczych (ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb osób starszych) 

I.3 Rozwój pozostałych usług zdrowotnych 

I.4 Wspieranie oraz umacnianie wspólnoty mieszkańców 

II. 

Rozwój komunikacji, 

współpracy, 

partnerstwa 

II.1 Partnerstwo lokalne Powiat Gminy, Miasto 

II.2 Partnerstwo regionalne i ponadregionalne Powiat  Powiaty 

Kraj 

II.3 Partnerstwo społeczne Powiat  Mieszkańcy Powiatu 

III. 

Rozwój infrastruktury 

technicznej  

i społecznej dla 

zwiększenia 

atrakcyjności regionu 

III.1 Poprawa infrastruktury drogowej i okołodrogowej 

III.2 Rozbudowa infrastruktury energetycznej 

III.3 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej 

Źródło: Opracowanie własne  

  

Zgodnie z układem przedstawionym w powyższej tabeli, w ramach realizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Brzezińskiego zidentyfikowane zostały trzy cele strategiczne. 

Cel pierwszy jest związany z stworzeniem centrum usług opiekuńczo - zdrowotnych w powiecie 

poprzez poszerzenie oferty medycznej, rozwój usług opiekuńczych i pozostałych usług zdrowotnych. 

Realizacja tego celu ukierunkowana jest w pierwszej kolejności na zaspokojenie oczekiwań 

mieszkańców powiatu i województwa, ale także innych osób odwiedzających region. 

Kolejny cel strategiczny, związany jest z poprawą jakości komunikacji, współpracy i partnerstwa 

Powiatu na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym. Przewidywanym efektem 

realizacji tego celu jest większa aktywność i obecność powiatu w świadomości jego mieszkańców. 

Ostatni cel strategiczny dotyczy konieczności poprawy infrastruktury technicznej i społecznej oraz 

zwiększenia atrakcyjności regionu brzezińskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez poprawę jakości 

infrastruktury drogowej, energetycznej oraz tej z której bezpośrednio korzystają mieszkańcy regionu. 

Biorąc pod uwagę wszystkie cele należy przede wszystkim postrzegać Powiat jako ośrodek pełniący 

funkcję koordynacyjną i integracyjną szczególnie w przypadku realizacji działań obejmujących 

współpracę międzygminną. Powiat staje się więc swego rodzaju układem funkcjonalnym 

wzmacniającym rozwój partnerstwa lokalnych samorządów, nakierowanym na osiąganie spójnego 

rozwoju całego obszaru.  
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2. Diagnoza uwarunkowań rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego. 

„Strategia rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020 jest kluczowym 

dokumentem, który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do 

zawartych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę o Powiecie Brzezińskim” 

 

2.1. Ogólna charakterystyka Powiatu 

Brzezińskiego. 

W pierwszym podrozdziale diagnozy obecnego stanu Powiatu Brzeziński zostaną przedstawione 

podstawowe informacje o powiecie, które obejmują: uwarunkowania historyczno – kulturowe, 

położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, powiązanie z otoczeniem, powierzchnię, podział 

administracyjny, siedzibę Powiatu, położenie w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich, itp.  

 

2.1.2. Uwarunkowania historyczno – kulturowe. 

Udokumentowana historia powiatu sięga roku 1386. Do 1793 roku powiat brzeziński wraz z powiatem 

orłowskim i łęczyckim wchodziły w skład województwa łęczyckiego, prowincji wielkopolski. W XV i XVI 

w. w skład powiatu brzezińskiego wchodziły między innymi takie miejscowości jak: Łódź, Skoszewy, 

Bratoszewice, Będków, Stryków, Ujazd. Podczas drugiego rozbioru Polski teren powiatu był pod 

zaborem pruskim. Miasto Brzeziny stało się wówczas siedzibą powiatu w departamencie 

piotrkowskim, natomiast od 1796 roku pozostawało w granicach departamentu warszawskiego,  

w składzie łowickiej inspekcji skarbowej. Po wkroczeniu wojsk napoleońskich utrzymano pruski podział 

administracyjny, ale przeniesiono siedzibę władz powiatu do Strykowa, znalazł tam również miejsce 

sąd pokoju. W tym okresie organami samorządu szlacheckiego były sejmiki powiatowe. W zaborze 

rosyjskim (1813 – 1914) granice przystosowano do przedrozbiorowego podziału na województwa. 

Powiat brzeziński poszerzona na wschód za rzekę Mrogę obejmując tym samym miasto Jeżów i na 

północ do miast Głowna, Soboty oraz Bielawy, od strony zachodniej utracono Łódź. Brzezińskie  

w takim kształcie włączono do obwodu rawskiego w województwie mazowieckim. W okresie 1846 – 

1866 Brzeziny pozostały siedzibą okręgu sądowego. Kolejny podział administracyjny jaki nastąpił  

w 1867 roku przyniósł miastu Brzeziny samodzielność, ustanawiając powiat brzeziński w guberni 

piotrkowskiej. Po roku 1914 dawne powiaty zostały nazwane obwodami. Powiat brzeziński, łódzki (bez 

miasta) oraz łaski zostały połączone w jeden powiat ziemski łódzki. W 1919 roku powołano 

województwo łódzkie i tego samego roku utworzono powiat brzeziński obejmujący wówczas gminy: 

Bratoszewice, Niesułków, Mroga Dolna, Lipiny, Popień, Gałkówek, Długie, Mikołajów, Łaznów, Ciosny, 

Będków, Łazisko. W okresie międzywojennym obowiązywał podział trójstopniowy: najmniejszą 

jednostką administracyjną była wówczas gromada. Powiat brzeziński obejmował również takie miasta 
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jak Tomaszów Mazowiecki, Głowno, Stryków i Koluszki. W czasie II Wojny Światowej powiat 

brzeziński został zlikwidowany i jego zachodnia część została włączona do powiatu łódzkiego tzw. 

Kraju Warty, natomiast wschodnia część pozostała w Generalnym Gubernatorstwie i włączona  

w skład powiatu łowickiego, skierniewickiego oraz rawskiego. W 1945 roku powiat został ponownie 

utworzony, a w jego skład weszły miasta Brzeziny, Stryków i Koluszki. W 1973 roku do powiatu 

dołączono również gminę Nowosolna. W 1975 roku po likwidacji powiatów, teren włączono do 

województwa skierniewickiego. Podczas kolejnej reformy administracyjnej jaka miała miejsce w 1998 

roku, powiat brzezińskie nie został utworzony co się spotkało z negatywną reakcją mieszkańców 

miasta i okolicznych gmin. W wyniku determinacji mieszkańców i władz samorządowych oraz 

przychylności ówczesnego Wojewody Łódzkiego, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 

maja 2001 roku, w sprawie utworzenia, ustalania granic i zmian nazw powiatów oraz zmian siedziby 

powiatu (Dz. U. Nr. 62, poz. 631 ze zmianami) utworzono z dniem 1 stycznia 2002 roku powiat 

brzeziński w obecnym kształcie
2
. 

 

2.1.3. Położenie, ukształtowanie terenu, powiązanie z otoczeniem 

Powiat Brzeziński zlokalizowany jest w centralnej części Polski, we wschodnim obszarze 

województwa łódzkiego i jest jednym z 24 jego powiatów, graniczy z następującymi powiatami: 

łowickim, skierniewickim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim oraz zgierskim. Powiat Brzeziński 

prezentuje rysunek 2. 

 

Rysunek 2. Położenie Powiatu Brzezińskiego w Województwie Łódzkim. 

 

Źródło: http://www.lojagiellonczyk.pl 

                                                           
2
http://www.powiat-brzeziny.eu  
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Pod względem wielkościowym powiat brzeziński zajmuje 21 miejsce w województwie łódzkim. Powiat 

składa się z 5 gmin: Brzezin, Jeżowa, Dmosina, Rogowa oraz Miasta Brzeziny (będącego siedzibą 

powiatu). Podział administracyjny powiatu ilustruje rysunek nr 3.  

 

Rysunek 3. Podział administracyjny Powiatu Brzezińskiego. 

 

 
Źródło: www.gminypolskie.pl 

 

Powiat Brzeziński leży w regionie fizyczno – geograficznym zwanym Wyżyną Łódzką, będącym 

najdalej na północ wysuniętym fragmentem wyżyn południowej Polski – kulminując pagórkiem moreny 

o wysokości 283 m n.p.m. Od północy wyżyna gwałtownie opada, zaznaczając się w krajobrazie strefą 

krawędziową, stanowiącą pozostałości moreny czołowej pozostawionej przez lodowiec skandynawski, 

który na tym obszarze zatrzymał się około 150 000 lat temu. Najważniejsze procesy rzeźbotwórcze 

znajdują na terenie powiatu bogate świadectwo w postaci stoków, niecek, dolin denudacyjnych, teras 

w dolinach rzecznych, pokryw eolitycznych oraz wydm. Powiat leży w dorzeczu rzeki Bzury, a na jego 

terenie znajdują się źródła rzek Mrożycy , Mrogi i Rawki
3
. 

Jedynym miastem leżącym na terenie Powiatu Brzezińskiego są Brzeziny. Posiada ono dogodne 

połączenia z Łodzią, Koluszkami, Rawą Mazowiecką. Jako stolica powiatu, miasto ma charakter 

usługowo – przemysłowy. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne instytucje takie jak: szpital, Urząd 

Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sąd, Wydział Ksiąg Wieczystych, Starostwo Powiatowe, 

Wydział Komunikacji, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, Straż 

Miejska oraz Powiatowy Urząd Pracy. Miasto Brzeziny stanowi nieco ponad 6% ogólnej powierzchni 

powiatu.  

Gmina Brzeziny położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, okala Miasto Brzeziny  

i stanowi 29,74% powierzchni całego powiatu. Do atutów gminy można zaliczyć jej dogodne położenie 

oraz dostępność transportową. Przez gminę przechodzi droga ekspresowa nr. 72, zaś przez jej 

zachodnią granicę przechodzić będzie autostrada A1. Niepowtarzalność gminy kryje się w jej pięknym  

                                                           
3
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016. 
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i urozmaiconym krajobrazie - Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, dolinach rzek Mrożycy  

i Mrogi. 

Kolejna gmina wchodząca w skład powiatu brzezińskiego – Gmina Dmosin umiejscowiona jest w jego 

północnej części i stanowi blisko 28% jego całkowitej powierzchni. Przez teren gminy przebiega 

autostrada A2 i droga wojewódzka nr 704 relacji Brzeziny – Łyszkowice, która jest drogą dojazdową 

od autostrady Poznań - Warszawa. Ponad 80% powierzchni gminy to użytki rolne, sady, pastwiska  

i łąki. Charakter gminy jest typowo rolniczy z malowniczymi walorami krajobrazowymi wraz  

z okalającymi lasami. 

Na wschód od gminy Brzeziny zlokalizowana jest Gmina Rogów. Przebiega przez nią droga krajowa 

nr 72 relacji Łódź – Warszawa i kolej relacji Piotrków Trybunalski – Skierniewice – Warszawa oraz 

kolej relacji Łódź – Koluszki – Skierniewice – Warszawa. Gmina Rogów stanowi 18,42% powierzchni 

powiatu brzezińskiego. Na jej terenie funkcjonuje Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której skład wchodzi między innymi Arboretum, Alpinarium, 

Muzeum Lasu i Drewna i Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej. Niewątpliwą atrakcją turystyczną 

gminy jest kolejka wąskotorowa, której trasa przebiega przez takie miejscowości jak: Rogów, Jeżów, 

Rawę Mazowiecką i Białą Rawską. 

Gmina Jeżów zajmuje obszar najbardziej wysunięty na wschód i stanowi blisko 18% powierzchni 

powiatu. Ponad 80% powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Przez gminę przechodzi droga krajowa 

nr 72 relacji Łódź – Warszawa. Od wielu lat gmina posiada rozpoznawalną na łódzkim rynku markę 

wyrobów masarskich i na tle pozostałych gmin powiatu brzezińskiego jest liderem w tej branży. 
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2.1.4. Wielkość i cech charakterystyczne Powiatu. 

Całkowita powierzchnia powiatu wynosi 358,56 km² (35 856 ha). Pod względem powierzchni powiat 

należy do jednych z najmniejszych w województwie - 21 miejsce wśród 24 powiatów województwa. 

Ogólna liczba ludności – w 2012 roku wynosiła 30 956 osób.  

Rysunek 4. Herb i flaga powiatu brzezińskiego. 

   

Źródło: http://www.powiat-brzeziny.eu/Charakterystyka/Herb_flaga 

Herbem powiatu brzezińskiego przedstawia w polu czerwonym gotyckiej (hiszpańskiej) tarczy 

herbowej, w polu czerwonym od głowicy wizerunek połuorła srebrnego (białego) i połuorła czarnego. 

Poniżej godło herbu Dołęga Lasockich. Dzioby orłów, przepaski z trójliśćmi i krzyż kawalerski są złote 

(żółte).Tarcza herbowa otoczona jest czarnym konturem. Herb wraz z pozostałymi symbolami 

ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/121/04 z 31 maja 2004.
4
  

 

                                                           
4
 Uchwała Nr. XVIII/121/04 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 maja 2004 roku, w sprawie ustanowienia herbu, flagi 

urzędowej, flagi powiatu, banneru i pieczęci powiatu brzezińskiego. 
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2.2. Zasoby Powiatu 

 
W poniższym rozdziale przedstawiona została ogólna charakterystyka posiadanych przez powiat 

zasobów ludzkich, m.in. liczba mieszkańców oraz liczba osób aktywnych zawodowo i bezrobotnych. 

Ponadto, zawarte tu zostały informacje na temat posiadanych przez powiat zasobów przyrodniczych 

oraz ich obecnego stanu w podziale na informacje dotyczące obszarów chronionych, lasów, rzeźby 

terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz klimatu.  

2.2.1. Zasoby ludzkie 

 

Powiat brzeziński na koniec 2012 roku zamieszkiwało 30 956 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 86 

osób/km
2
. Pod względem liczebności mieszkańców powiat uplasował się na ostatnimi miejscu w 

województwie łódzkim  

 
Tabela 2. Liczba ludności wg płci zamieszkującej w powiecie brzezińskim w latach 2006 – 2012. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem osób 30 614 30 585 30 652 30 537 30 964 30 940 30 956 

Mężczyźni osób 14 896 14 875 14 901 14 840 15 072 15 010 14 987 

Kobiety osób 15 718 15 710 15 751 15 697 15 892 15 930 15 969 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 
Według danych prezentowanych w tabeli nr 2 widać, iż na przestrzeni badanych lat 2006 – 2012 liczba 

ludności utrzymuje się na poziomie zbliżającym się do 31 tys. osób. W latach 2006 – 2009 można 

zauważyć niewielkie wahania liczby mieszkańców powiatu, natomiast lata 2010 - 2012 przynoszą 1% 

wzrost w stosunku do roku 2006. 

Analizując liczbę ludności Brzeziny według płci, możemy zaobserwować, iż ponad połowę mieszkańców 

Miasta stanowią kobiety (52%), co jest charakterystyczne dla struktury całego województwa, w którym 

kobiety w 2012 roku stanowiły 52,3% całej populacji. Współczynnik feminizacji w 2012 roku w powiecie 

wynosił 106, co oznacza, że w powiecie na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet. Wskaźnik ten jest 

zbliżony do średniej w skali kraju, która wynosiła wówczas 107. 

Strukturę demograficzną mieszkańców powiatu pod względem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 

(kobiety i mężczyźni poniżej 18 roku życia), produkcyjnym (kobiety w wieku 18 – 59 lat i mężczyźni  

w wieku 18 – 64 lat) oraz poprodukcyjnej (kobiety od 60 roku życia i po wyżej oraz mężczyźni od 65 

roku życia i po wyżej) przedstawiają wykresy 5 - 7. 
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Rysunek 5. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2006 – 2012. 

6056
5890 5807

5670 5774 5679 5595

28492937
30092955302230753155 2746

2742
27652715278528152901

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ogółem Mężczyźni Kobiety

  Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Rysunek 6. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2006 – 2012. 
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Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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Rysunek 7. Liczba ludności poprodukcyjnej w latach 2006 – 2012.  

5294

5785
5607

5443525151685098

1728167616191605162516031604

4057393138243689
362635653494

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ogółem Mężczyźni Kobiety

  Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Podsumowując dane przedstawione na wykresach, w latach 2006 – 2012, odnotowano zmniejszanie 

się udziału liczby osób młodych (w wieku przedprodukcyjnym) w strukturze ludności powiatu. O ile  

w roku 2006 stanowiły one blisko 20% ogółu mieszkańców, to już sześć lat później poziom ten obniżył 

się do 18%. W grupie wieku przedprodukcyjnego przeważali mężczyźni, stanowiąc w 2012 roku 51%. 

Zmniejszył się również procentowy udział osób będących w wieku produkcyjnym w liczbie wszystkich 

mieszkańców (w 2012 roku wyniósł on 63%). Wzrasta natomiast systematycznie udział ludności  

w wieku starszym (poprodukcyjnym) w strukturze ludności ogółem – z 16,7% w 2006 roku do 18,7%  

w roku 2012. Wartość ta jest niższa niż odnotowana w województwie - 20%, ale większa niż 

odnotowana w skali kraju - wynosząca 17,8%. Wskaźnik obciążenia ludnością w wieku 

poprodukcyjnym w powiecie wyniósł w tym czasie 29,6 osób na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
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Wykres poniżej przedstawia dynamikę urodzeń i zgonów w latach 2006 – 2012. W analizowanym 

okresie można zaobserwować wahania liczby zgonów w latach 2006 – 2009. W roku 2010 liczba 

zgonów spadła i zbliżyła się do poziomu liczby narodzonych dzieci. W 2012 roku w powiecie 

odnotowano 316 urodzeń żywych. Najniższą liczbę urodzeń i przewagę zgonów odnotowano w latach 

2006 - 2008. Tendencja ta uległa zmianie w kolejnych latach. 

 

Rysunek 8. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2006 – 2012. 
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ódło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Rysunek 9. Bezrobotni zarejestrowany według płci w latach 2006 – 2012. 
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   Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Poziom bezrobocie w powiecie zmniejszał się na przestrzeni lat 2006 – 2008, natomiast  

w latach 2009 – 2012 odnotowano z znaczący już wzrost liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. 

W roku 2012 stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 16,2%, co oznacza wzrost w stosunku do roku 

2010, kiedy odnotowano najniższy poziom bezrobocia wynoszący 14,5%. Wg danych Powiatowego 
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Urzędu Pracy, rozpatrując bezrobocie wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, najwięcej 

osób pochodziło z przetwórstwa przemysłowego (24,6%) i handlu hurtowego i detalicznego: naprawa 

pojazdów samochodowych włączając motocykle (18%), działalności w zakresie usług administrowania 

i działalności wspierającej (11,6%), budownictwa (9,5%), administracji publicznej i obrony narodowej 

(5,5%), transportu i gospodarki magazynowej (4%), działalności związanej z kulturą, rozrywką  

i rekreacją (3,2% osoby). Osoby nowo zarejestrowane najczęściej posiadały zawód sprzedawcy, 

szwacza, krawca technika żywienia i technika ekonomisty
5
. 

                                                           
5 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzezińskim za rok 2012, PUP Brzeziny 
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2.2.2. Zasoby przyrodnicze 

SUROWCE NATURALNE  

 
Złoża kopalniane występujące na terenie powiatu brzezińskiego są niewielkie i w większości nie są 

one eksploatowane. Występują tu złoża kruszyw naturalnych takich jak żwiry, pospółki, piaski oraz 

surowce ilaste ceramiki budowlanej takie jak iły, gliny: 

 Kopalnia Lubiska koło Frydrychowa wydobywane było w niej kruszywo naturalne w obecnym 

czasie nie jest eksploatowana 

 Stefanów Gmina Rogów, wydobywane jest tu kruszywo naturalne, prowadzona jest 

eksploatacja złóż 

 Stefanów Gmina Rogów, znajdują się tu złoża kruszywa naturalnego o zasobach 

rozpoznanych szczegółowo w kategorii A+B+C1
6
 

 Kotulin Gmina Rogów, znajdują się tu złoża kruszywa naturalnego, ale w obecnym czasie nie 

są eksploatowane 

 Brzeziny złoża kruszywa naturalnego zawierającego piasek ze żwirem, złoże o zasobach 

rozpoznanych szczegółowo kategorii A+B+C1 

 Fara złoża kruszywa naturalnego zawierającego piasek ze żwirem, złoże o zasobach 

rozpoznanych szczegółowo kategorii A+B+C1 

 Fara II złoża kruszywa naturalnego, w obecnym czasie nie jest eksploatowane 

 Jeżów wydobywane jest tu kruszywo naturalne, prowadzona jest eksploatacja złóż 

 Rozworzyn – Brzeziny znajdują się tu złoża kruszywa naturalnego o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo w kategorii A+B+C1 

 Rozworzyn – Brzeziny II znajdują się tu złoża kruszywa naturalnego zawierającego piasek ze 

żwirem, ale w obecnym czasie nie są eksploatowane 

 Rozworzyn – Brzeziny p.II znajdują się tu złoża kruszywa naturalnego, w obecnym czasie 

złoża są eksploatowane 

 Brzeziny znajdują się tu surowce ilaste ceramiki budowlanej, ale w obecnym czasie nie jest 

prowadzona eksploatacja tych złóż 

 Brzeziny II znajdują się tu surowce ilaste ceramiki budowlanej, ale w obecnym czasie nie jest 

prowadzona eksploatacja tych złóż 

 Brzeziny II i Fara I znajdują się tam złoża kruszywa naturalnego zawierającego piasek ze 

żwirem, złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo w kategorii A+B+C1
7
 

                                                           
6 w kategorii C1- granice złoża określa się na podstawie danych z wyrobisk rozpoznawczych, z odsłonięć naturalnych lub badań 

geofizycznych metodą interpolacji lub w ograniczonym stopniu ekstrapolacji; stopień rozpoznania złoża powinien być wystarczający dla 
szczegółowego określenia formy, budowy, tektoniki złoża i jakości kopaliny w złożu oraz dokonania oceny wpływu przewidywanej 
eksploatacji na środowisk; błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 30% 
w kategorii B - granice złoża określa się w sposób uściślony na podstawie specjalnie wykonanych w tym celu prac geologicznych; 
jakości własności technologiczne kopaliny powinny być potwierdzone wynikami prób w skali półtechnicznej lub przemysłowej; błąd 
oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 20%; 
w kategorii A - złoże jest rozpoznane w stopniu umożliwiającym bieżące prowadzenie jego eksploatacji przy możliwie najwyższym 
stopniu wykorzystania zasobów; błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów w poszczególnych blokach nie może 
przekraczać 10% (Dz. U. Nr 136, poz. 1151 z dnia 25 lipca 2005 r.) 
7
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016. 
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Prowadzona na części terenu powiatu odkrywkowa eksploatacja złóż kopalnianych może się 

przyczyniać do dewastacji gruntów, powodując tym samym trwale zmiany w krajobrazie, ale i zmiany 

hydrologiczne – obniżenie poziomów wodonośnych, leje depresyjne –niekorzystnie wpływające na 

rolnictwo.  

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Wody powierzchniowe  

Obszar powiatu brzezińskiego ze względu na swoje ukształtowanie terenu (duże różnice wysokości) 

nie obfituje w rzeki. Trzy główne rzeki to Mroga, Mrożyca oraz Rawka. 

Rzeka Mroga jest prawym dopływem rzeki Bzury, jej długość wynosi około 63 km. Mroga swój 

początek bierze ze źródła znajdującego się we wsi Gałkówek – Kolonia na wysokości 195 m n.p.m.  

W Głownie na Mrodze zostały utworzone dwa sztuczne zbiorniki: Zalew Mrożycki oraz Zalew Huta 

Józefów. W rejonie wsi Sobota Mroga kończy swój bieg wpływając do Bzury na wysokości 91 m 

n.p.m. Otoczenie tej rzeki stanowią przede wszystkim łąki, pola uprawne oraz tereny leśne. 

Lewym dopływem Mrogi jest rzeka Mrożyca. Jej źródło znajduje się na południowo – zachodnich 

przedmieściach Brzezin. Długość rzeki wynosi ok. 30 km. Ujście do Mrogi znajduje się w północnej 

części miasta Głowno, gdzie znajduje się budynek dawnego Młyna na Pile (dawna nazwa rzeki 

Mrożycy). W 1988 roku na środkowym biegu rzeki utworzony został zespół przyrodniczo – 

krajobrazowy „Górna Mrożyca”. Celem utworzenia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego było 

zachowanie i ochrona naturalnej przyrody o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych. Rzeka ta jest 

druga co do wielkości jaka jest w powiecie brzezińskim. 

Trzecia rzeka przepływająca przez teren powiatu brzezińskiego, to Rawka – prawostronny dopływ 

Bzury. Całkowita długość rzeki wynosi około 97 km, ale na terenie powiatu brzezińskiego płynie 

zaledwie 8,1 km. Głównym prawostronny dopływem Rawki jest rzeka Rewica. Rzeka Rawka powstaje 

z połączenia dwóch cieków wodnych, które znajdują się około 5 km od Koluszek, a kończy swój bieg 

wpływając do Bzury pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami
8
.  

 

Wody podziemne 

Gmina Brzeziny znajduje się w strefie dobrej zasobności w wody podziemne, położona jest w obrębie  

X Kutnowsko – Tomaszowskiego regionu hydrologicznego, charakteryzującego się wodami porowymi  

i szczelinowymi w utworach mezozoiku i kenozoiku. Podstawowe użytkowe piętra wodonośne gminy 

stanowi poziom wód czwartorzędowych, składają się na niego dwa lub trójwarstwowe poziomy 

wodonośne o miąższości ok. 20 – 40 m, które cechują się wydajnością 30 – 70 m. Wody 

czwartorzędowe na niektórych obszarach łączą się bezpośrednio z wodami jurajskimi (lokalnie  

z trzeciorzędowymi). Strefa takiego kontaktu przebiega m.in. w północnej części gminy na linii 

Poćwiardówka – Jabłonków. Wysokość występowania wód czwartorzędowych jest zależna od 

ukształtowania tego terenu, w obniżonych dolinach mamy do czynienia z płytkim występowaniem na 

głębokości od 0 – 2 m, w stosunku do układu dolin występują tereny z wodami na głębokości od 2 do 

5 m i od 5 do 10 m. Najgłębiej wody czwartorzędowe występują w obrębie wysowszczyzny bo od 10 

do 20 m p.p.t. na wysowszczyźnie morenowej płaskiej, głębokość występowania wód na 

wysowszczyźnie moreny falistej kształtuje się od 20 do 40 m p.p.t. Międzymorenowy Główny Zbiornik 

Wód Podziemnych nr 403 (wg „Mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce...”) Brzeziny 

                                                           
8
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016. 
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– Lipce Reymontowskie obejmuje czwartorzędowe porowe utwory wodonośne zalegające na 

głębokości 40 - 100 m p.p.t. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą 220 tys. m 

przy module 3,51 dm Wody te należą do klasy czystości Ic, są bardzo nieznacznie zanieczyszczone, 

wymagają uzdatniania. Zbiornik nr 404 Koluszki Tomaszów z wodami w spękanych utworach 

szczelinowo – krasowych jury górnej, na głębokości ok. 200 m p.p.t. Część zbiornika znajduje się  

w strefie obszarów wymagających najwyższej ochrony. Szacunkowe zasoby zbiornika wynoszą 350 

tys. m przy module 3,65 dm Wody tego zbiornika również należą klasy Ic, są bardzo nieznacznie 

zanieczyszczone, wymagają uzdatniania
9
. 

Obszar miasta Brzeziny (wg Atlasu hydrogeologicznego Polski - 1995 r. autorstwa Paczyńskiego), 

należy do VIII kutnowskiego regionu hydrogeologicznego. W obrębie tego regionu, występują 

wodonośne utwory porowo - szczelinowe jury dolnej i środkowej oraz szczelinowo - krasowe utwory 

jury górnej. Miejscowo powyżej utworów jury występują osady trzeciorzędowe, tworzące lokalne 

zbiorniki wód podziemnych. Miasto leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Zbiornik Koluszki — Tomaszów (nr 404), w którym woda ujmowana jest ze szczelinowych utworów 

jury górnej oraz zbiornik międzymorenowy Brzeziny — Lipce Reymontowskie (nr 403), w którym 

główny poziom wodonośny stwierdzono w utworach czwartorzędu. Wody podziemne występujące  

w pokrywie utworów czwartorzędowych, stanowią pod stawowe użytkowe piętro wodonośne. Lokalnie 

posiada ono znaczną miąższość, dochodzącą do kilkudziesięciu metrów. Stwierdzono jedną, rzadziej 

dwie warstwy wodonośne, które są przedzielone utworami nieprzepuszczalnymi
10

. 

Na terenie gminy Dmosin ujmowane do eksploatacji są 3 poziomy wodonośne: 

 czwartorzędowe,  

 trzeciorzędowe 

 górnojurajskie. 

Górnojurajski poziom wodonośny jest związany z wapieniami i marglami jury górnej. Głębokość 

statycznego zwierciadła ujęcia górnojurajskiego w Lubowidzy (Zlewnia Mleka) wynosi 11,0 m p.p.t. 

Zachodnia część gminy leży w obrębie górnojurajskiego zbiornika Stryków nr 402 (Główne Złoża Wód 

Podziemnych), a wschodnia w obrębie zbiornika Koluszki — Tomaszów nr 404. Średnia głębokość 

ujęć w obrębie zbiornika nr 404 wynosi 200 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne 350 tys. m. 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny związany jest z piaskami miocenu Występuje lokalnie w rejonie 

Kołacina. Czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z serią piaszczysto – żwirową genezy 

wodnolodowcowej i rzecznej. Ujęcie w Kołacinku posiada maksymalną wydajność 39,1 m przy 

depresji 11,3 m. Głębokość ustalonego zwierciadła wód wynosi od ok. 3,5 do 20,0 m p.p.t. W 

północno –wschodniej i południowo – wschodniej części gminy występuje fragment czwartorzędowego 

zbiornika międzymorenowego Brzeziny — Lipce Reymontowskie (nr 403) należącego do Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych, podlegającego wysokiej ochronie Z powodu zróżnicowania terenu 

można wyróżnić trzy typy obszarów o odmiennym sposobie występowania wody gruntowej 

(najpłytszego poziomu wodonośnego): 

 Doliny rzeczne i obniżenia terenowe 

 Obszary wysoczyznowe i kulminacje powierzchni 

 Obszary wysoczyznowe
11

 

                                                           
9
 Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeziny. 

10
 Program ochrony środowiska dla Miasta Brzeziny. 

11
 Program ochrony środowiska dla Gminy Dmosiny. 
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Gmina Rogów leży w VII regionie hydrogeologicznym – zwanym „Kutnowskim”, w którym głębokość 

występowania zwierciadła wód podziemnych 5 - 20 metrów, istnieje możliwość pojawienia się wód 

płycej na głębokości 4 a nawet 2 metry poniżej powierzchni gruntu. Jedynie w obrębie cieków poziom 

wód gruntowych występuje na głębokości do 1,0 m. Na terenie gminy występują następujące trzy 

piętra wodonośne:  

 czwartorzędowe  

 jurajskie  

 trzeciorzędowe  

Górnojurajski poziom związany jest z węglanowymi osadami jury górnej. W rejonie Rogowa głębokość 

stropu poziomu wodonośnego wynosi 85 m, wydajność ujęcia (majątek Rogów) — 7 m przy depresji 

0,6 m. Obszar gminy Rogów obejmuje górnojurajski zbiornik Koluszki — Tomaszów (nr 404) należący 

do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, dla którego wyznaczono obszar wysokiej ochrony. 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny związany jest z piaszczystymi utworami miocenu. Na ogół 

głębokość występowania tego poziomu wynosi powyżej 50 m (Rogów, stacja kolejowa — głębokość 

93 m), wydajność 33 m przy depresji 1,9 m. Czwartorzędowy poziom wodonośny jest związany  

z piaskami i żwirami rzecznymi i rzecznolodowcowymi o miąższości średnio ok. 50 — 90 m. 

Głębokość występowania lustra wody wynosi od poniżej 5 m do około 50 m. Wydajności studni  

w rejonie Rogowa są rzędu od 14,5 m przy depresji 1,6 m (Rogów, Ośrodek Wypoczynkowy) do 65,4 

m przy depresji 7,7 m (Rogów, Majątek Rolny). Na obszarze gminy przebiega czwartorzędowy 

zbiornik międzymorenowy Brzeziny — Lipce Reymontowskie (nr 403) objęty wysoką ochroną. Wody 

podziemne są narażone na zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, głównie tam gdzie 

warstwa wodonośna występuje na niewielkiej głębokości i nie posiada utworów uszczelniających lub 

uszczelnienie jest małej miąższości. Brak dostatecznej izolacji warstwy wodonośnej pierwszego 

użytkowego poziomu wód podziemnych przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu, występuje  

w północno-zachodniej oraz częściowo we wschodniej części gminy Rogów. Głównymi przyczynami 

zanieczyszczeń w gminie jest nieuregulowana gospodarka ściekowa na terenach wiejskich oraz na 

terenach przyległych do głównych tras komunikacyjnych. Zasoby wód podziemnych zaspokajają 

potrzeby mieszkańców gminy Rogów, są wystarczające do prowadzenia gospodarko rolnej oraz 

działalności produkcyjno - usługowej. Jednak systematyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych 

wyklucza lokalizowanie obiektów wodochłonnych.
12

 

Gmina Jeżów leży na obszarze hydrogeologicznym niżowym. Na terenie Gminy Jeżów ujmowane są 

do eksploatacji 2 poziomy wodonośne (czwartorzędowy i górnojurajski). Poziom wodonośny 

trzeciorzędowy, związany jest z piaskami mioceńskimi, których miąższość na południowy — zachód 

od Jeżowa wynosi ponad 40 m. W chwili obecnej poziom ten nie jest eksploatowany. Górnojurajski 

poziom wodonośny związany jest z węglanowymi osadami jury górnej. Głębokość występowania tego 

poziomu wynosi od 50 do 100 m. Średnia wodoprzewodność wynosi 550 m
2
/24 h, współczynnik 

filtracji — 5 mldobę. Południowo – wschodnią część obszaru gminy obejmuje górnojurajski zbiornik 

Koluszki — Tomaszów (nr 404) należący do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, dla którego 

wyznaczono obszar wysokiej ochrony. Czwartorzędowy poziom wodonośny jest związany z piaskami  

i żwirami rzecznymi i rzecznolodowcowymi o miąższości średnio ok. 30 — 60 m. Ujęcia wody 

(wodociągowe) z czwartorzędu posiadają wydajności od 12,9 m (w Przybyszycach) do około 70 m  

                                                           
12

 Program ochrony środowiska dla Gminy Rogów 
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(w Strzelnej). Zachodnia część gminy obejmuje czwartorzędowy zbiornik morenowy Brzeziny — Lipce 

Reymontowskie (nr 403), objęty wysoką ochroną. Na terenie gminy występują dwa piętra wodonośne: 

 czwartorzędowe 

 trzeciorzędowe  

Wody podziemne występujące w pokrywie utworów czwartorzędowych, stanowią podstawowe 

użytkowe piętro wodonośne. Lokalnie posiada ono znaczną miąższość, dochodzącą do kilkudziesięciu 

metrów. Stwierdzono jedną, rzadziej dwie warstwy wodonośne, które są przedzielone utworami 

nieprzepuszczalnymi
13

. 

KLIMAT 

 
Powiat brzeziński na znajduje się na obszarze niziny środkowopolskiej. Średnia wysokość terenu nad 

poziomem morza waha się pomiędzy 100 a 300 m n.p.m. 

Powiat położony jest w dzielnicy klimatycznej łódzkiej (wg. podziału R. Gumińskiego) i charakteryzuje 

się: 

 sumą rocznych odpadów na poziomie około 600 mm, 

 liczbą dni mroźnych od 30 do 50 w roku, 

 liczbą dni z przymrozkami od 100 do 118 w roku, 

 pokrywą śnieżną utrzymującą się przez 50 – 60 dni w roku, 

 przewagą wiatrów zachodnich
14

. 

Cały powiat brzeziński za wyjątkiem dolin rzecznych, to obszar o bardzo dobrych warunkach 

termicznych, wilgotnościowych i wietrznych oraz o niedużej częstotliwości zalegania mgieł. 

Niekorzystne warunki klimatu lokalnego, posiadają doliny rzeczne, które charakteryzują się bardzo 

dużą wilgotnością powietrza, częstym zaleganiem mgieł oraz predyspozycją do występowania inwersji 

termicznej. Średnia temperatura powietrza w roku wynosi 7 – 8° C, a średnia amplituda rocznych 

temperatur wynosi 21 – 22° C. Przeważające wiatry na tym obszarze to wiatry zachodnie, a okres 

wegetacyjny wynosi około 215 dni
15

. 

                                                           
13

 Program ochrony środowiska dla Gminy Jeżów. 
14

 Plan Rozwoju lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007 – 2013. 
15

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016. 
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OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE 

 
Na terenie powiatu znajdują się następujące obszary i obiekty przyrodnicze: 

 Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy 

 Obszar Chronionego Krajobrazu górnej Rawki 

 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Rochna 

 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Górna Mrożyca 

 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Doliny Mrogi
16

. 

 

Powiat Brzeziński to obszar, na którym znajduje się wschodnia część Parku Krajobrazowego 

Wzniesień Łódzkich (PKWŁ) wraz z kompleksami leśnymi w okolicach Janinowa, Poćwiardówki  

i Tadzina. Park ten został utworzony 31 grudnia 1996 roku i jest jednym z 7 Parków Krajobrazowych 

na terenie Województwa Łódzkiego. Tereny administracyjne na jakich jest utworzony park to 2 miasta 

– Łódź i Brzeziny oraz 5 gminy – Brzeziny, Dmosin, Stryków, Nowosolna i Zgierz. Całkowita 

powierzchnia parku wynosi 10 747 ha, zaś jego otulina (strefa ochronna) to kolejne 3 020 ha. Park 

Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich został utworzony w celu chronienia unikatowego krajobrazu 

wyżynnego Środkowej Polski, uformowanego na obszarze między Łodzią, Brzezinami a Strykowem. 

Do najcenniejszych walorów parku należą zróżnicowana rzeźba terenu (na którym nadal zachodzą 

procesy geomorfologiczne) oraz fragmentarycznie występująca naturalna szata roślina, związana  

z licznie występującymi źródliskami i strumieniami. Duże wysokości względne terenu, nadające 

krajobrazowi wyżynny charakter, można zaobserwować z wielu punktów widokowych (m.in. okolice 

Teolina, Borchówki, Dąbrowy, Janowa, Plichtowa). Umożliwiają one podziwianie krajobrazu 

niezakłóconego budownictwem przemysłowym. 

Na terenie powiatu możemy wyróżnić następujące rezerwaty przyrody: 

 Rezerwat Dolska, powierzchnia to 3,10 ha, został utworzony w 1954 roku i celem jego jest 

ochrona lasu mieszanego z udziałem jodły poza granicą zasięgu. 

 Rezerwat Górki, powierzchnia to 0,17 ha, został utworzony w 1954 roku i celem jego jest 

ochrona stanowiska Zimoziołu – rzadka roślina w Środkowej Polsce – północnego  

w drzewostanie sosnowym. 

 Rezerwat Parowy Janikowskie, powierzchnia to 41,66 ha, został utworzony w 2000 roku  

i celem jego jest ochrona lasu bukowego wraz z kompleksem erozyjnych parowych. 

 Rezerwat Popień, powierzchnia to 8,06 ha, został utworzony w 1954 roku i celem jego jest 

ochrona starodrzewna sosnowego i łęg olszowych powstałym wtórnie na niewłaściwym dla 

siebie siedlisku. 

 Rezerwat Zimna Woda, powierzchnia to 5,58 ha, został utworzony w 1954 roku i celem jego 

jest ochrona naturalnego boru mieszanego ze starodrzewem dębowo – sosnowym
17

. 

Sąsiedztwo aglomeracji łódzkiej predestynuje wykorzystanie PKWŁ do celów rekreacyjnych  

i turystycznych. Służy temu m.in. sieć szlaków pieszych i rowerowych przebiegających przez 

najatrakcyjniejsze obszary parku. 

                                                           
16  

Plan Rozwoju
 
lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007 – 2013.    

17
 Plan Rozwoju

 
lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007 – 2013.    
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LASY 

W 2012 roku powierzchnia obszarów leśnych na terenie powiatu brzezińskiego wynosiła 5066,2 ha. 

Lasy pozostające pod nadzorem Nadleśnictwa Brzeziny, wg danych GUS, zajmowały w 2012 roku 

powierzchnię 3840 ha. Lesistość powiatu wynosiła wówczas 13,8 %. Tereny leśne powiatu skupione 

są głównie na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Obszaru chronionego krajobrazu 

Mrogi i Mrożycy, Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Rochna oraz w Kompleksie Lasów Spalsko 

– Rogowskich. Tabela nr 3 przedstawia zmiany w ilości lasów i gruntów leśnych zachodzące na 

przestrzeni lat 2006 – 2012 w powiecie brzezińskim. 

 

Tabela 3. Lesistość Powiatu Brzezińskiego w latach 2006 – 2012. 

grunty leśne ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha ha ha ha ha ha ha 

5021.5 5019.5 4969.0 5039.0 5075.3 5056.4 5066.2 

lasy ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha ha ha ha ha ha ha 

4890.2 4888.2 4837.0 4903.8 4940.1 4921.2 4931.6 

lesistość w % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% % % % % % % 

13.60 13.60 13.50 13.70 13.80 13.70 13.8 

grunty leśne publiczne ogółem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha ha ha ha ha ha ha 

3812.5 3810.5 3797.6 3867.6 3867.4 3848.5 3844.2 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha ha ha ha ha ha ha 

3808.3 3806.3 3793.4 3863.4 3863.2 3844.3 3840.0 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha ha ha ha ha ha ha 

2380.3 2380.3 2379.6 2383.1 2382.9 2384.6 2386.3 

grunty leśne prywatne 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha ha ha ha ha ha ha 

1209.0 1209.0 1171.4 1171.4 1207.9 1207.9 1222.0 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Według Statystycznego Vademecum Samorządowca 2012 największą powierzchnię lasów w powiecie 

posiadała Gmina Brzeziny – jej lesistość w 2011 roku wynosiła 21,6 %. Zbliżonym poziomem 

lesistości charakteryzuje się Gmina Rogów (21,4 %), natomiast trzecie miejsce w powiecie, co do 

wielkości posiadanych lasów, zajmuje Gmina Dmosin (lesistość na poziomie 7,3%). Najmniej terenów 

leśnych odnaleźć można w Gminie Jeżów (6,2 % ogólnej powierzchni) i Mieście Brzeziny (3,5%).  
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2.3. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Ta część diagnozy powiatu brzezińskiego została poświęcona omówieniu ładu przestrzennego, 

obejmującego w szczególności analizę infrastruktury technicznej, uwarunkowań ochrony środowiska 

oraz infrastruktury społecznej.  

2.3.1. Infrastruktura techniczna 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I BUDOWNICTWO 

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się zasobów mieszkaniowych w powiecie brzezińskim na 

przestrzeni lat 2006 – 2012. Można zaobserwować systematyczny wzrost liczby mieszkań – w 2012 

roku, w porównaniu do roku bazowego 2006, zwiększyła się ona o 415 sztuk. Pod względem 

mieszkań oddanych do użytkowania powiat zajął 7. miejsce w województwie łódzkim.  

 

Tabela 4. Zasoby mieszkaniowe według form własności w Powiecie Brzezińskim w latach  

2006 – 2012. 

  
Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

mieszkania mieszkanie 10 648 10 736 10 829 10 896 10 813 10 982 11 063 

izby izba 38 687 39 180 39 687 40 087 41 091 41 694 42 149 

powierzchnia m
2 

781 488 794 743 808 644 818 044 841 370 857 493 869 753 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Tabela nr. 5 przedstawia jak kształtowała się w powiecie brzezińskim średnia powierzchnia 

mieszkania i jaka ilość m
2
 przypadała na 1 mieszkańca w latach 2006 – 2012. Na podstawie tych 

danych można zauważyć systematyczny wzrost analizowanych wartości. W roku 2012 w porównaniu 

do roku bazowego (2006) powierzchnia zwiększyła się o 5,2 m
2
 (7,08 %). Tabela zawiera również 

dane na temat przeciętnej wielkości przypadającej na 1 osobę. W 2012 roku była ona większa od 

wielkości z roku 2006 o 2,6 m
2
 dając nam tym samym wzrost o 10,2 %. Pod względem przeciętnej 

powierzchni mieszkania przypadającej na jednego użytkownika powiat uplasował się na 11. miejscu  

w województwie łódzkim. 

 

Tabela 5. Przeciętna powierzchnia mieszkania w Powiecie Brzezińskim w latach 2006 – 2012. 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania 

Jednostka  
miary 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 mieszkania m
2 73.4 74.0 74.7 75.1 77.8 78.1 78.6 

na 1 osobę m
2 25.5 26.0 26.4 26.8 27.2 27.7 28.1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I TRANSPORT PUBLICZNY 

Transport zbiorowy 

Jednym z zadań publicznych powiatu są zadania o charakterze ponadgminnym z zakresu transportu 

zbiorowego. Zasady podejmowania i wykorzystywania krajowego transportu drogowego osób reguluje 

ustawa o transporcie drogowym, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Przewoźnicy 

wykonujące regularne przewozy osób na terenie powiatu brzezińskiego do dnia 31 grudnia 2016 roku 

działają na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym, gdzie na przewozy regularne 

wymagane jest zezwolenie wydane w zależności zasięgu przewozu. Dla linii komunikacyjnych 

wykraczające poza powiat Starosta na rolę organu opiniującego. Do dnia 15 października 2013 roku 

Marszałek Województwa Łódzkiego wystąpił z trzema wnioskami w sprawie wydania opinii na temat 

wydania zezwolenia lub zmiany istniejącego na przewozy wykonywane na obszarze województwa,  

a obejmujących zasięg Powiatu Brzezińskiego. W związku z położeniem geograficznym Brzezin 

komunikacja Powiatu w znacznej części powiązana jest z Łodzią i koncentruje się głównie wzdłuż 

drogi krajowej nr. 72. Na linii komunikacyjnej Brzeziny – Lipiny – Łódź przewoźnicy zapewniają 62 

połączenia w ciągu doby. Wzmożona komunikacja występuje również ma linii Brzeziny – Koluszki, 

która jest obsługiwana w głównej mierze przez dwóch przewoźników: „Dammar” Damian Przewoźnik, 

„Carlo-Bus” Alojzy Kuna, którzy zapewniają 29 połączeń w ciągu doby. Przez teren powiatu prowadzą 

linie łączące powiat z Koluszkami, Łodzią, Rawą Mazowiecką, Skierniewicami, Łowiczem, Warszawą 

Grójcem, Warką. Część miejscowości powiatu pozostaje jednak niedostatecznie skomunikowana  

z większymi ośrodkami oraz stolicą powiatu (np. mieszkańcom Dmosina brakuje bezpośredniego 

połączenia z Łodzią i Brzezinami – co jest szczególnie uciążliwe dla młodzieży dojeżdżającej do 

szkół). W grudniu 2011 roku w wyniku starań władz Miasta Brzeziny została przedłużona linia łódzkiej 

komunikacji miejskiej nr 53, obejmującej tym samym zasięg Gminą Brzeziny oraz Miasto Brzeziny.  

W tym przypadku zgodnie z ustawą o transporcie drogowym Starostwo Powiatowe w Brzezinach nie 

jest organem właściwym do wydawania zezwoleń ani nie jest organem uganiającym przebieg linii 

komunikacyjnej
18

. 

Infrastruktura transportowa – infrastruktura drogowa  

Na terenie powiatu brzezińskiego znajduje się 130,56 km dróg powiatowych, które w przeważającej 

części są drogami zbiorczymi. Tabela nr. 6 przedstawia wykaz wszystkich dróg powiatowych na 

terenie całego powiatu.
19

 

 

Tabela 6. Wykaz dróg w Powiecie Brzezińskim. 
 Numer 

drogi 
Relacja, nazwa drogi, ulica Kategori

a drogi 
Klasa drogi Długość 

– km  
1 2912E Brzeziny (ul. Rejtana, ul. Małczewska) – Bedoń – 

Andrespol – Wola Rakowa – Romanów - Tuszyn 
Droga 

powiatowa 
Lokalna – ul. Rejtana, Brzeziny / 

zbiorcza pozostały odcinek 
8,38 

2 5100E Stryków (ul. Targowa) – Sierżnia – Brzeziny (ul. 
Strykowska) 

Droga 
powiatowa 

Lokalna – ul. Strykowska 
Brzeziny / zbiorcza 

7,00 

3 2937E Tadzin – Dmosin  Droga 
powiatowa 

Zbiorcza  10,33 

4 2913E Wiączyń – Jordanów – Gałków Kolonia – Gałków 
Parcele 

Droga 
powiatowa 

Zbiorcza  5,4 

5 2911E Brzeziny – Witkowice – Gałków Duży – Justynów - 
Andrespol 

Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 2,1 

6 2917E Brzeziny – Tworzyjanki – Rdzeń Stary Droga Lokalna – Tworzyjanki gm. 2,75 

                                                           
18

 Informacje na temat „Transportu zbiorowego w powiecie brzezińskim” zostały przygotowane przez Starostwo Powiatowe  
w Brzezinach autor Rafał Pszczółkowski 
19

 Informacje na temat „Infrastruktury drogowej” zostały przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach. 
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 Numer 
drogi 

Relacja, nazwa drogi, ulica Kategori
a drogi 

Klasa drogi Długość 
– km  

powiatowa Brzeziny / zbiorcza pozostały 
odcinek 

7 2938E Przecław – Wągry – Rogów Wieś – Olsza Droga 
powiatowa 

Zbiorcza / lokalna – część 
Bronowic, gm. Rogów, lokalna / 

brak informacji – od Rogowa 
Wsi, gm. Rogów 

7,526 

8 5103E Niesułków – Kołacin – Jeżów – Byczki – Maków – 
Mokra Lewa 

Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 22,885 

9 2933E Teresin – Lipce Reymontowskie – Godzianów - 
Zapady 

Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 0,8 

10 5101E Od granicy powiatu łowickiego – Helenów – Głowno 
(ul. Bielska, ul. Zgierska, ul. Swoboda, ul. Sikorskiego) 

– Dmosin - Kołacin 

Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 11,65 

11 2936E Nagawki – Nadolna - Kotulin Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 6,75 

12 2935E Grodzisk – Zawady – Trzcianka – Chlebów - Maków Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 6,47 

13 1150E Łódź (ul. Jugosłowiańska, ul. Byszewska) – Skoszewy 
– Niesułków - Dmosin 

Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 6,72 

14 1320E Borysław - Słupia Droga 
powiatowa 

Zbiorcza 3,005 

15 2918E Koluszki (ul. 11-go Listopada) – Wierzchy – Popień - 
Jeżów 

Droga 
powiatowa 

Brak informacji 6,61 

16 2920E Jeżów – Budziszewice – Wola Łokotowa Droga 
powiatowa 

Brak informacji 7,375 

17 2939E Henryków – Olsza – Rogów – St. Kol. Rogów (ul. 
Strażacka) 

Droga 
powiatowa 

Lokalna – Rogów, gm. Rogów / 
Brak informacji -  od Olszy, gm. 

Rogów 

7,8 

18 2940E Stefanów – do drogi nr. 72 Droga 
powiatowa 

Brak informacji 4,558 

19 2934E Marianów Rogowski – Marianów - Popień Droga 
powiatowa 

Brak informacji 2,45 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brzezinach. 

 

GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA ORAZ GAZOWNICTWO 

Wodociągi 

W 2012 roku sieć wodociągowa na terenie powiatu brzezińskiego wynosiła 427,2 km. Na przestrzeni 

lat 2006 – 2012 długość czynnej sieci zwiększyła się o 15,5 km. Wzrosła także o 640 osób liczba 

mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej. Pod względem odsetka ludności korzystającej  

z instalacji powiat uplasował się na 9. miejscu w województwie łódzkim. 

 

Tabela 7. Sieć wodociągowa w Powiecie Brzezińskim w latach 2006 – 2012. 

Wodociągi 
Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

długość czynnej 
sieci rozdzielczej 

km 
411,7 413,9 409,3 419,6 420,5 420,6 427,2 

długość czynnej 
sieci rozdzielczej 
będącej w zarządzie 
bądź administracji 
gminy 

km 

360,5 360,5 351,6 361,5 361,7 362,0 368,8 

połączenia 
prowadzące do 
budynków 
mieszkalnych i 
zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 

6710 6766 6986 7074 7185 7341 7465 

woda dostarczona 
gospodarstwom 
domowym 

dam
3 

1 096,2 1 080,8 1 096,0 1 021,9 1 098,3 1 088,4 1 071,8 

ludność 
korzystająca z sieci 
wodociągowej 

osoba 
27 028 27 020 27 186 27 109 27 550 27 596 27 668 

zużycie wody w 
gospodarstwach 

m
3
 

35,8 35,3 35,9 33,4 35,5 35,1 34,6 
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Wodociągi 
Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

domowych ogółem 
na 1 mieszkańca 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Kanalizacja 

Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu w 2012 roku wynosiła 34,3 km i w stosunku do roku bazowego 

(2006) zwiększyła się o 17 km. Wzrosła także znacznie liczba osób korzystających z sieci – w 2012 

roku dostęp do kanalizacji miało już ponad 13 tys. mieszkańców powiatu. Pod względem odsetka 

ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej powiat zajął 14. miejsce wśród wszystkich powiatów 

województwa łódzkiego. Mieszkańcy nie mający dostępu do sieci kanalizacyjnej korzystają  

z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

 

Tabela 8. Sieć kanalizacja na terenie Powiatu Brzezińskiego w latach 2006 – 2012. 

Kanalizacja 
Jednostk
a miary 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 17,3 18,6 21,4 21,4 21,3 30,8 34,3 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
będącej w zarządzie bądź 
administracji gminy 

km 
0,0 1,3 3,8 3,8 4,2 14,0 16,5 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt 
1 095 1 121 1 440 1 452 1 463 1 551 1 722 

ścieki odprowadzone dam3 405,1 405,1 556,5 489,0 488 505 479 

ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej w miastach 

osoba 
11 02

2 
11 00

4 
11 10

9 
11 07

4 
11 40

4 
11 75

3 
11 79

7 

ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

osoba 
11 40

1 
11 45

7 
11 72

7 
11 69

0 
12 03

5 
12 57

4 
13 06

2 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych   
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Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje kilkanaście oczyszczalni ścieków. Najważniejsze z nich 

zostały wymienione w tabeli poniżej. 

 

Tabela 9. Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków na terenie Powiatu Brzezińskiego. 

LP Oczyszczalnia Rodzaj Zlewnia Gmina 

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Brzezinach, Brzeziny ul. Świętej Anny 57 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Miasto Brzeziny 

2. Stacja Paliw TRANS-OIL Jan Piekuta, 

Brzeziny ul. Łódzka 37 
mechaniczna Bzura Brzeziny 

3. PPHU „Hersan“ Chłodnia Składowa, 

Brzeiny Paprotnia 30a 
mechaniczna Bzura Brzeziny 

4. Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w 

Osinach,Dmosin Osiny 136 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Dmosin 

5. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 

gm. Jeżów 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Jeżów 

6. DREMAR sp. z o.o. i MARI sp. z o.o. w 

Jeżowie, Jeżów ul. Łowicka 87 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Jeżów 

7. PHU „G&K SZEJK“ w Jeżowie mechaniczna Bzura Jeżów 

8. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w 

Jeżowie, Jeżów ul. Wojska Polskiego28 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Jeżów 

9. SGGW w Warszawie Zakład 

Doświadczalny w Rogowie 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Rogów 

10. SGGW w Warszawie Zakład 

Doświadczalny w Rogowie, Szkółkarski 

Ośrodek Szkoleniowy 

mechaniczna Bzura Rogów 

11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowo – Usługowe Majątek Rogów w 

Rogowie, Rogów ul. Osiedle PGR 1 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Rogów 

12. Ubojnia Drobiu „PIÓRKOWSCY“ w 

Koziołkach gm, Dmosin 

mechaniczno – 

biologiczna 
Bzura Dmosin 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat  
2013 – 2016. 

 

Gazownictwo. 

Sieć gazowa w powiecie brzezińskim jest słabo rozwinięta. Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego w całym powiecie w 2012 roku długości sieci wynosiła 508 m. Pod względem odsetka 

osób korzystających z instalacji powiat zajął przedostatnie miejsce w województwie łódzkim. Liczba 

mieszkańców mających dostęp do sieci to zaledwie 26 osób, liczba przyłączy do budynków 

mieszkalnych to 6 sztuk, ale już tylko 4 gospodarstwa domowe to odbiorcy ogrzewający mieszkania 

gazem.  

 

Tabela 10. Sieć gazowa w Powiecie Brzezińskim w latach 2006 – 2012. 

  
Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

długość czynnej sieci ogółem w m m 0 174 174 174 174 174 508 

ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 0 0 15 18 21 23 26 

czynne przyłącza do budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 

szt 
0 5 5 6 6 6 6 

odbiorcy gazu gosp.dom. 0 4 5 6 6 6 6 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania 
gazem 

gosp.dom. 
0 1 2 3 3 4 4 

zużycie gazu w tys. m3 tys.m3 0 1,70 5,00 9,60 17,80 13,90 15,0 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  
w tys. m3 

tys.m3 
0 0,1 2,3 5,0 12,8 10,4 12,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  
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Poniższa tabela przedstawia odsetek ludności w Powiecie Brzezińskim korzystającej z instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej w ujęciu procentowym. Jak wynika z poniższych danych, 

najlepiej rozwiniętą instalacją w 2012 roku była sieć wodociągowa – korzystało z niej aż 89,4 % 

ludności powiatu. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiadała mniej niż połowa mieszkańców powiatu 

(42,2 %), a jedynie 0,1% z nich korzystał z instalacji gazowej.  

 

Tabela 11. Odsetek ludności korzystającej z instalacji w Powiecie Brzezińskim w latach  
2006 – 2012  

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

  
Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wodociąg % 88,3 88,3 88,7 88,8 89,0 89,2 89,4 

Kanalizacja % 37,2 37,5 38,3 38,3 38,9 40,6 42,2 

Gaz % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 
Od 1 lipca 2013 roku uległ modyfikacji system odbierania odpadów stałych – zgodnie z „Ustawą z dnia 

25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach”, każda z Gmin  

w Powiecie Brzezińskim na drodze postępowania przetargowego wyłaniała indywidualnie odbiorcę 

odpadów komunalnych od mieszkańców. Mieszkańcy wnoszą opłaty na konta Urzędu Miasta  

i Urzędów Gmin, kwoty zależne są od wybranej możliwości odbierania odpadów – segregowanych 

(niższa stawka) bądź niesegregowanych (wyższa stawka). Odbiorem odpadów komunalnych  

w gminach zajmują się: 

 Miasto Brzeziny – Remondis sp. z o.o. z Łodzi 

 Gmina Brzeziny - Remondis sp. z o.o. z Łodzi 

 Gmina Dmosiny – Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Serwis sp. z o.o. 

 Gmina Jeżów – Remondis sp. z o.o. z Łodzi 

 Gmina Rogów – Remondis sp.z o.o. z Łodzi 

 

Poniższa tabela przedstawia na przestrzeni lat 2006 – 2012 jak kształtowała się gospodarka 

odpadami w całym powiecie. 

 
Tabela 12. Gospodarowanie odpadami w latach 2006 – 2012 w Powiecie Brzezińskim.  

  
Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

ogółem t 3 833,29 3 196,66 4 020,77 4 694,16 6 326,38 6 465,88 6 501,04 

z gospodarstw domowych t 3 180,76 2 635,34 3 385,53 3 741,62 4 973,84 4 633,74 4 458,83 

udział odpadów zdeponowanych 
na składowiskach w ilości 
odpadów zebranych 
zmieszanych 

% 99,87 99,96 99,92 - - - - 

budynki mieszkalne objęte 
zbieraniem odpadów z 
gospodarstw domowych 

szt - - - 2 911 2 957 2 977 3 019 

odpady z gospodarstw 
domowych przypadające na 1 
mieszkańca 

kg 103,9 86,1 110,8 122,2 160,9 149,6 143,9 

jednostki odbierające odpady w 
badanym roku wg obszaru 
działalności 

szt - - - 6 6 7 7 

Dzikie wysypiska 

powierzchnia - stan w dniu 31 XII m2 - - 2000 2040 2030 0 0 
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Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

istniejące - stan w dniu 31 XII szt - - 1 3 2 0 0 

zlikwidowane szt - - 10 2 1 10 10 

odpady komunalne zebrane 
podczas likwidacji dzikich 
wysypisk 

t - - 75 3 2 218,0 74,3 

dzikie wysypiska na 100 km2 
powierzchni ogółem 

szt - - 0,0 0,8 0,6 0,0 0,0 

powierzchnia dzikich wysypisk na 
100 km2 powierzchni ogółem 

m2 - - 557 568 565 0 0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  

Analizując dane za lata 2006 – 2012, widać następujący od 2007 roku konsekwentny wzrost ogólnej 

ilości odpadów zebranych. W 2012 roku ich ilość zwiększyła się ponad dwukrotnie w stosunku do roku 

2007. Zmniejsza się natomiast udział odpadów pochodzących z gospodarstw domowych – o ile  

w 2007 roku gospodarstwa domowe wyprodukowały ponad 84% wszystkich odpadów, to pięć lat 

później stanowiły one już 68%. 

Analogicznie widać trend wzrostowy jeśli chodzi o odpady z gospodarstw domowych przypadających 

na 1 mieszkańca. Najmniejsza ilość odpadów przypadała na 1 mieszkańca w roku 2007 (86 kg), zaś 

największa w roku 2010 (prawie 161 kg).  

Na terenie powiatu brzezińskiego – w Mieście Brzeziny, Gminie Brzeziny, Gminie Dmosin oraz Gminie 

Rogów – organizowane są w wyznaczonych terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Mieszkańcy mają wówczas możliwość wystawienia odpadów takich jak: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 sprzęt AGD: lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, żelazka, odkurzacze, lokówki itp 

 sprzęt RTV: telewizory, radia, magnetowidy itp 

 sprzęt komputerowy: komputery, monitory, drukarki, skanery itp 

 baterie i akumulatory itp 

 odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, wykładziny itp 

 chemikalia 

 opony od samochodów osobowych, motocykli, rowerów. 

Przeterminowane leki oraz opakowania mieszkańcy mogą wyrzucać do specjalnie przygotowanych do 

tego celu pojemników w aptekach funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego. 

ENERGETYKA  

Przez teren powiatu brzezińskiego przechodzą linie wysokiego napięcia relacji: 

 linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Skierniewice-Koluszki, 

 linia wysokiego napięcia 30 kV kolejowa, 

 linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Janów-Mory, 

 linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Głowno-Łowicz, 

 linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Koluszki-Rawa Mazowiecka, 

 linia wysokiego napięcia 400 kV relacji Rogowiec-Płock
20

. 

Przez środkową cześć powiatu brzezińskiego przechodzi elektroenergetyczna linia przesyły o mocy 

400 kV, natomiast przez część zachodnią i północną przechodzi elektroenergetyczna lina przesyłowa 

o mocy 220 kV relacji Janów – Mory i 110 kV relacji Głowno – Łowicz. W południowej części Powiatu 

                                                           
20 POS dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem 2013 – 2016  
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Brzezińskiego planowana jest stacja elektroenergetyczna, oraz elektroenergetyczna linia przesyłowa o 

mocy 220 kV i 110 kV. 

Dostawcą energii elektrycznej na terenie Powiatu Brzezińskiego jest PGE Polska Grupa Energetyczna 

S.A. Oddział Terenowy Szczegóły dotyczące zaopatrywania Powiatu w energię elektryczną zostały 

przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 13. Ilość odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu na terenie  
Powiatu Brzezińskiego w latach 2006 – 2012  

  
Jednostka 

miary 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

odbiorcy energii elektrycznej na niskim 
napięciu szt 10 399 10 462 10 566 11 013 11 075 11 646 12 003 

zużycie energii elektrycznej na niskim 
napięciu MWh 21973 22468 23 048 24 213 24 718 24 398 25 364 

zużycie energii elektrycznej na niskim 
napięciu na 1 mieszkańca kWh 718,1 733,8 754,3 790,6 799,4 787,7 818,7 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  

W powiecie systematycznie wzrasta liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej – w 2012 roku 

liczba osób korzystających z sieci przekroczyła już 12 tys., zaś zużycie energii w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca wyniosło 818,7 kWh, czyli o ponad 100 kWh więcej niż w roku 2006.  

CIEPŁOWNICTWO  

W Powiecie Brzezińskim w 2012 roku funkcjonowało 6 kotłowni, natomiast długość sieci ciepłowniczej 

w tym samym roku wynosiła 6,9 km. Więcej informacji na temat sieci ciepłowniczej w powiecie 

przedstawia tabela nr 14. 

Gminy Brzezinu, Dmosin, Jeżów i Rogów nie posiadają jednolitego systemu cieplnego. System 

ogrzewania oparty jest na indywidualnych paleniskach z użyciem paliw stałych. Natomiast na terenie 

Miasta Brzeziny za wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepło dostarczane jest do budynków mieszkalnych, zakładów pracy, 

instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej w oparciu o jedną centralną kotłownię węglową  

o mocy 14,5 MW, zlokalizowaną w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 12.  

 

Tabela 14. Sieć ciepłownicza w Powiecie Brzezińskim w latach 2006 – 2012. 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  

  Jedn. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ciepłownictwo ogółem 

kotłownie ogółem ob. 6 6 6 5 5 5 6 

długość sieci cieplnej 
przesyłowej 

km 
5,2 5,2 5,9 6,1 6,1 6,9 6,9 

długość sieci cieplnej 
przyłączy do 
budynków i innych 
obiektów 

km 

3,8 3,8 3,9 3,8 4,1 4,4 4,7 

Ciepłownictwo w spółdzielniach mieszkaniowych 
kotłownie ogółem ob. 2 2 4 2 2 2 2 

długość sieci cieplnej 
przesyłowej 

km 
0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 

długość sieci cieplnej 
przyłączy do budynków 
i innych obiektów 

km 

1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 
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2.3.2. Ochrona środowiska 

 
Głównymi kierunkami działań powiatu brzezińskiego na rzecz ochrony środowiska są: 

 w zakresie ochrony przyrody: 

- ochrona istniejących obszarów leśnych i zalesienia nieużytków, racjonalna gospodarka 

leśna, 

- kontrola prawidłowej gospodarki leśnej (likwidacja nielegalnej wycinki drzew), 

- zapobieganie powstawiania dzikich wysypisk, 

- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania traw), 

- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju agroturystyki, 

 w zakresie ochrony powietrza: 

- likwidacja istniejących źródeł niskiej emisji, szczególnie na obszarach przewidzianych do 

rozwoju turystyki lub agroturystyki, 

- kontynuacja zamiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie „przyjazne 

środowisku” (gazowe, olejowe, alternatywne), 

- zamiana wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów węglowych na kotły 

energooszczędne  

i niskoemisyjne, 

- zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych, 

- poprawa stanu nawierzchni dróg, 

- wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej dziedzinie. 

 w zakresie ochrony wód: 

- rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, 

- poprawa gospodarki wodno – ściekowej  poprzez propagowanie i wspieranie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- kontrola procesu wywożenia nieczystości z szamb, 

- budowa retencyjnych zbiorników wodnych, 

- zagospodarowanie terenów wokół cieków wodnych, 

- likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzaniem ścieków do wód 

powierzchniowych, nieużywanych studni, na pola. 

 w zakresie gospodarki odpadami: 

- wprowadzenie w gminach powiatu powszechnej selektywnej zbiórki odpadów, 

- edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie świadomości społecznej  

w zakresie gospodarki odpadami, 

- osiągniecie zakładanych limitów odzysku surowców wtórnych, 

- rozwiązanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

- zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w m. Popień (gm. Jeżów). 

 w zakresie zmniejszenia hałasu: 

- modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na terenie powiatu, 

- wprowadzenie ograniczeń prędkości
21

. 

 

                                                           
21

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016. 
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Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje zakład przechowujący substancje niebezpieczne  

o dużym i zwiększonym ryzyku występowania awarii. Przez obszar powiatu przechodzi również 

transport drogowy substancji niebezpiecznych: 

 drogą krajową nr 72 relacji Łódź – Rawa Mazowiecka przewozi się olej napędowy, benzynę, 

olej opałowy, gaz propan – butan, acetylen, alkohol nierektyfikowany 

 droga wojewódzką nr 716 relacji Brzeziny – Koluszki – Piotrków Trybunalski przewozi się olej 

napędowy, benzynę, olej opałowy, gazy techniczne oraz chlor 

 drogą wojewódzką nr 704 relacji Jamno – Łyszkowice – Brzeziny transportuję się olej 

napędowy, benzynę, olej opałowy, acetylen, wodorotlenek sodowy, dwutlenek węgla, kwas 

solny, kwas siarkowy, ciekły tlen, ciekły azot oraz gaz propan – butan 

 drogą wojewódzką nr 715 relacji Brzeziny – Koluszki – Ujazd przewożony jest olej napędowy, 

kwas azotowy, kwas solny, kwas fosforowy, kwas siarkowy. 

Substancje niebezpieczne są również transportowane koleją, na linii relacji Skierniewice – Koluszki – 

Piotrków Trybunalski – Radomsko, przechodzącą przez wschodnią cześć powiatu. Pociągami 

przewożone są m.in. olej napędowy, benzyny, olej opałowy, chlor, tlenek etylenu, amoniak, gaz 

propan – butan. 

 

Bliskość Aglomeracji Łódzkiej oraz uczęszczanych szlaków komunikacyjnych stanowi jedną  

z głównych przyczyny wzrastającego zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu. W trakcie 

dokonywanych w 2012 roku pomiarów jakości powietrza w województwie łódzkim odnotowano na 

obszarze powiatu (miasto Brzeziny) przekroczone średnie roczne wartości poziomu dopuszczonego 

pyłu PM 10
22

, dwutlenku siarki (SO2) i dwutlenku azotu (NO2), który negatywnie oddziałuje m.in. na 

układ oddechowy człowieka (w większych stężeniach prowadzi do uszkodzenia płuc, może też 

powodować podrażnienia skóry i oczu). Jak co roku główną przyczyną przekroczenia wartości 

dopuszczalnych pyłu była nadmierna emisja niska z dużych obszarów zwartej (nie podłączonej do 

sieci cieplnej) zabudowy śródmiejskiej, opalanej węglem
23

. 

                                                           
22 Pył jest zanieczyszczeniem bardzo zróżnicowanym zarówno przez swój skład chemiczny jak i skład frakcyjny. W zależności od źródła 

pył może zawierać metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, toksyczne związki organiczne tj. węglowodory aromatyczne, 
fluorowcopochodne węglowodorów Może być również nośnikiem bakterii i wirusów. 
23 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 2012 r. 
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2.4. Infrastruktura społeczna 

EDUKACJA 

 
Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje 13 szkół podstawowych (w tym 1 specjalna),  

6 gimnazjów (w tym 1 specjalne) oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne. W gestii Starostwa Powiatowego  

w Brzezinach pozostają następujące placówki oświatowe: 

 Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza mieszczące się przy ul. Okrzei 1 w Brzezinach, 

do którego w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 143 uczniów . Liceum posiada zaplecze 

sportowe w postaci boiska wielofunkcyjnego (o powierzchni 698,49 m
2 
wykonanej ze

 
sztucznej 

nawierzchni poliuretanowej) do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego. Liceum 

charakteryzuje się najniższą w powiecie liczbą uczniów przypadających na jeden komputer 

(2,92). 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych mieszczący się przy ul. Konstytucji 3–go  

Maja 5 w Brzezinach. W 2013 roku uczyło się w nim 352 osób. Szkoła posiada bazę sportową 

w postaci sali gimnastycznej oraz profesjonalnie wyposażonej siłowni. Liczba uczniów 

przypadających na jeden komputer w szkole to ponad 4,5 osoby. 

 Zespół Szkół Specjalnych mieszczący się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3 w Brzezinach,  

w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła specjalna przysposabiająca 

do pracy. W 2013 roku do placówki uczęszczało 55 uczniów. Bazę sportową ZSS stanowi plac 

rekreacyjno – sportowy, który powstał w ramach projektu „Radosna szkoła”. W bieżącym roku 

szkolnym na jeden komputer w placówce przypadało 5 uczniów. 

 

Na terenie Powiatu Brzezińskiego działają również cztery szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 

publicznych dla dorosłych: 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach. 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Brzezinach. 

 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Brzezinach. 

 Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Brzezinach.
24

 

 

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest działająca na terenie powiatu Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Brzezinach oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, skierowany do seniorów z powiatu 

brzezińskiego. W ramach jego działalności organizowane są liczne konferencje, wykłady, wycieczki 

oraz spotkania dla osób w wieku 60+.  

                                                           
24

 Informacje na temat edukacji pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach.  
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Tabela poniżej obrazuje stopień skomputeryzowania szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie 

Brzezińskim w latach 2008 – 2012. Porównując rok 2009 do roku bazowego 2008 widać nagły spadek 

liczby komputerów w szkołach zawodowych, co było związane z likwidacją placówki w 2009 roku. 

Jednak już w roku 2011 liczba sprzętu w placówkach zawodowych zwiększyła się o jedną czwartą. 

Zwiększa się również poziom skomputeryzowania szkół technicznych – w 2012 wzrósł on ponad 78% 

w stosunku do roku 2008. Zmniejszył się gwałtowanie stopień skomputeryzowania szkół licealnych w 

latach 2011 – 2012 (ponad 40%). 

 

Tabela 15. Stopień skomputeryzowania w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie 
Brzezińskim w latach 2008 – 2012.  

  
Jednostka miary 2008 2009 2010 2011 2012 

komputery w szkole 

ogółem szt. 113 118 121 145 111 

szkoły zawodowe bez policealnych szt. 52 43 42 66 66 

technika szt. 37 43 42 66 66 

licea ogólnokształcące szt. 61 75 79 79 45 

komputery z dostępem do Internetu 

ogółem szt. 113 118 121 125 110 

szkoły zawodowe bez policealnych szt. 52 43 42 66 66 

technika szt. 37 43 42 66 66 

licea ogólnokształcące szt. 61 75 79 59 44 

pracownie komputerowe 

ogółem szt. 6 6 6 6 5 

szkoły zawodowe bez policealnych szt. 3 2 2 2 2 

technika szt. 2 2 2 2 2 

licea ogólnokształcące szt. 3 4 4 4 3 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W 2011 roku do egzaminu dojrzałości, według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, 

przystąpiło 142 uczniów z powiatu brzezińskiego. Maturę zdało 88 osób, co stanowi 62% grupy 

abiturientów. Jest to wynik słabszy w porównaniu do średniej wojewódzkiej (75,9%), który uplasował 

powiat na 22 miejscu w Łódzkiem. Kolejny rok przyniósł poprawę zdawalności egzaminu maturalnego 

– egzamin zdało już 66,4% grupy wszystkich przystępujących do niego uczniów. Jednak  

w porównaniu do wysokiej średniej wojewódzkiej (80,4%) był to wynik na tyle słaby, że uplasował 

powiat dopiero na ostatniej pozycji w całym województwie. Poprawę wyników odnotowano w 2013 

roku. Z przystępujących wówczas do matury 144 uczniów, egzamin zdały 103 osoby, czyli 71,5 % 

całej grupy. Przy średniej zdawalności wynoszącej 80,5% w województwie, uczniowie z powiatu 

brzezińskiego uplasowali się na 21 miejscu wśród łódzkich powiatów.  
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OPIEKA ZDROWOTNA 

 
Najbardziej kompleksowa ofertę leczniczą na terenie powiatu odnaleźć można w mieście Brzeziny.  

Na terenie Miasta Brzeziny funkcjonują cztery ośrodki zdrowia, a w tym 3  POZ oraz Powiatowe 

Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. W strukturze PCZ funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej (NZOZ) Przychodnia Rejonowa w Brzezinach oraz NZOZ Szpital Powiatowy  

w Brzezinach.  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Brzezinach mieszczący się  przy 

ulicy Bohaterów Warszawy 2 oraz Filia – Punkt Lekarski w Dąbrówce Dużej, realizuje świadczenia 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia są udzielane w ramach  kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Zakres usług świadczonych w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności: 

 usługi lekarskie; 

 leczenie i profilaktykę m.in. chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, 

moczowego; 

 usługi pielęgniarskie; 

 usługi pielęgniarskie w domu pacjenta; 

 szczepienia ochronne dorosłych; 

 leczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia; 

 profilaktykę nad noworodkami, niemowlętami i dziećmi starszymi; 

 bilanse zdrowia; 

 szczepienia ochronne dla dzieci; 

 fluoryzacja dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym; 

 badania diagnostyczne i laboratoryjne (badania analityczne, biochemiczne, bakteriologiczne, 

hematologiczne) oraz obrazowe: RTG, USG jamy brzusznej, EKG
25

.  

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach mieści się przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6 i udziela 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach 8 oddziałów szpitalnych, dwóch  pododdziałów, 

Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Poradni  i Gabinetów Specjalistycznych. 

Poradnie specjalistyczne realizują świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów skierowanych w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak również odpłatnie, zapewniają także kontynuację 

leczenia po leczeniu szpitalnym. W Mieście Brzeziny funkcjonuje siedem aptek i jeden punkt apteczny, 

zlokalizowanych głównie w pobliżu przychodni. 

Ponadto w ramach NZOZ funkcjonuje Przychodnia Stomatologiczna, w skład której wchodzą komórki 

organizacyjne: 

 Poradnia Stomatologii (trzy gabinety), 

 Gabinet Stomatologiczny w Jeżowie, 

 Gabinet Stomatologiczny w Kołacinie, 

 Gabinet Stomatologiczny w Dąbrówce, 

 Gabinet Stomatologiczny w Gimnazjum Brzezinach, 

                                                           
25

 http://www.szpital-brzeziny.pl/index.php?xm=3&xp=5  data dostępu: 10.09.2013 r.  



 
 

 38 
 

Strategia rozwoju Powiatu Brzezińskiego 

na lata 2014 – 2020 

 Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 1 w Brzezinach, 

 Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 2 w Brzezinach oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej
26

. 

 

Na terenie Gminy Dmosin dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają mieszkańcom 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nagawkach i Kołacinie oraz trzy punkty apteczne  

w Kołacinie, Nagawkach i Osinach. 

W gminie Rogów mieszkańcy mogą korzystać z usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach – Ośrodek Zdrowia w Rogowie oraz Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”. Na terenie gminy funkcjonują również dwie apteki. 

Mieszkańcy Gminy Jeżów mają możliwość korzystania z opieki zdrowotnej funkcjonującej na terenie 

gminy w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarzy Rodzinnych L. Korzon, J. Kuryłek, 

B. Onisk – Strąk Spółka Partnerska w Jeżowie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

BETADENT Stomatologia Rodzinna w Jeżowie. Oprócz NZOZ na terenie gminy zaplecze 

farmaceutyczne stanowi jedna apteka. Podobnie jak mieszkańcy pozostałych gmin z powiatu 

brzezińskiego, mieszkańcy Jeżowa korzystają z opieki specjalistycznej zlokalizowanej na terenie 

Miasta Brzeziny. 

 

Według danych GUS, w latach 2006 – 2012 systematycznie wzrasta liczba funkcjonujących na terenie 

powiatu przychodni zdrowia. W 2012 r. działało łącznie 21 przychodni, z których wszystkie 

funkcjonowały jako podmioty niepubliczne. Wzrosła również liczba udzielonych pacjentom  

porad lekarskich. W 2012 r. udzielono ich ogółem 69 406, podczas w 2006 r. w ramach POZ 

odnotowano 52 342 porady. 

 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone w tabeli poniżej: 

Tabela 16. Przychodnie na terenie Powiatu Brzezińskiego w latach 2006 – 2012. 

 

Jednostka 
miary 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Przychodnie 

ogółem ob. 12 12 12 15 18 21 21 

publiczne ob. 4 4 4 3 0 0 - 

niepubliczne ob. 8 8 8 12 18 21 - 

służby medycyny pracy ob. 0 0 1 - - - - 

praktyki lekarskie w miastach ob. 5 7 1 0 0 0 0 

praktyki lekarskie na wsi ob. 2 2 3 2 2 2 2 

placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 
tys. ludności 

ob. 4 4 4 5 6 7 7 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  

                                                           
26 http://www.szpital-brzeziny.pl/index.php?xm=3&xp=4  data dostępu: 10.09.2013 r.     
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POMOC SPOŁECZNA 

 
Podstawowymi instytucjami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminach powiatu są ośrodki 

pomocy społecznej. Na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonuje 5 ośrodków pomocy społecznej: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie, 

 

W ramach swoich zadań ośrodki opracowują i realizują gminne strategie rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. Zajmują się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pieniężnych, 

organizowaniem prac socjalnych, udzielaniem pomocy rzeczowej i dożywianie dzieci, organizowaniem 

i świadczeniem usług opiekuńczych. W ich gestii leży również kierowanie do domu pomocy 

społecznej, prowadzenie placówek wsparcia dziennego i mieszkań chronionych. Współpracują także  

z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, usług poradnictwa 

zawodowego i szkoleń. 

 

Na poziomie powiatu zadania z zakresu pomocy społecznej (odmienne od zakres działań i możliwości 

gmin oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) realizowane są przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie (PCPR). Podstawowe zadania powiatu wynikające z ustawy realizowane przez 

PCPR oraz Powiatowy Urząd Pracy to: 

 realizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  

i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

 podejmowanie działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności, 

 przedstawianie planów i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na 

potrzeby samorządu województwa, 

 dofinansowanie: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji dzieci  

i młodzieży 

 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Powiat realizuje również zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do 

których należy tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 

prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 
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Powiat Brzeziński posiada na swoim terenie dwa Domy Pomocy Społecznej, które są powiatowymi 

jednostkami organizacyjnymi. Pierwszy z nich – Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach to placówka 

dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych. Drugi Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie jest 

przeznaczony dla 80 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obie placówki świadczą usługi bytowe, 

opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Domy pomocy społecznej oferują 

również usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób, które w nim nie zamieszkują. Obie placówki 

mają zezwolenia warunkowe na funkcjonowanie domów.  

 

Tabela 17. Świadczenia pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim w latach 2008 – 2012  

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Korzystający ze środowiskowej pomocy 
społecznej 

Jednostka 
miary 

2008 2009 2010 2011 2012 

gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

gosp. dom. 1183 1327 1264 1150 1215 

osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej 

osoba 3375 3519 3297 2881 3037 

udział osób w gospodarstwach domowych 
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  
w ludności ogółem 

% 11,0 11,5 10,7 9,3 9,8 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  

Tabela powyżej obrazuje jak na przestrzeni lat 2008 – 2012 kształtowała się pomoc społeczna 

realizowana w postaci świadczeń udzielanych mieszkańcom powiatu brzezińskiego. W 2008 roku ze 

wsparcia korzystały 1 183 gospodarstwa domowe, a w ich ramach pomocą objęte zostały 3 375 

osoby, co stanowiło 11% wszystkich mieszkańców powiatu. W roku 2012 liczba rodzin objętych 

pomocą społeczną wzrosła do 1 215, zmalała natomiast liczba objętych wsparciem osób. Łącznie 

udzielono jej 3 037 osobom, co stanowiło 9,8% ogólnej liczby ludności zamieszkującej powiat 

brzeziński. 

PORZĄDEK PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu realizuje Komenda 

Powiatowa Policji w Brzezinach. Z danych statystycznych GUS wynika, że region powiatu 

brzezińskiego pod względem zagrożenia przestępczością kryminalną (na 100 tys. mieszkańców)  

w 2010 roku zajmował drugie miejsce w województwie łódzkim. Pozostawał jednak niższy zarówno od 

średniej wartości wojewódzkiej jak i średniej krajowej. Jednocześnie na terenie powiatu w 2012 roku 

odnotowano jeden z najniższych w województwie wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw. 
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Rysunek 10. Wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną na 100 tys. mieszkańców  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Rysunek 11. Wskaźnik wykrywalności przestępstw 

 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, Województwo Łódzkie  
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Ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Miasta Brzezin zajmuje się również Straż 

Miejska. Do ustawowych kompetencji oraz funkcji Straży Miejskiej należą również: 

 działania prewencyjne – patrolowanie ulic, osiedli oraz realizacja zgłoszonych interwencji 

 działania społeczno-administracyjne – czyli współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach oraz innymi instytucjami 

samorządowymi i społecznymi 

 profilaktyczne – zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym.  

 

Współpraca Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach i realizacja zadań, mających 

na celu poprawę bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie Miasta Brzeziny, została 

oparta na wymianie informacji o zagrożeniach, występujących na określonym terenie, w zakresie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego; koordynowaniu rozmieszczenia sił 

policyjnych i straży z uwzględnieniem zagrożeń, występujących na danym terenie. Obie jednostki 

przewidują możliwość wspólnego prowadzenia działań porządkowych, celem zapewnienia spokoju  

i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także 

innych miejscach publicznych. 

 

Ochroną przeciwpożarową na obszarze powiatu zajmuje się Komenda Powiatowa Straży Pożarnej  

w Brzezinach oraz 25 lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (10 w Gminie Brzeziny,  

8 w Gminie Dmosin, 2 w Gminie Rogów i 5 w Gminie Jeżów). Porównując statystyki interwencji 

jednostek straży pożarnej z terenu powiatu brzezińskiego, widać znaczący spadek liczby małych  

i dużych pożarów odnotowanych w 2013 roku. Spadła w tym czasie także liczba małych miejscowych 

zagrożeń. W 2013 roku straż pożarna interweniowała natomiast częściej z powodu alarmów 

fałszywych – zarówno z przyczyn zawinionych przez człowieka, jak i wadliwego funkcjonowania 

instalacji wykrywczej pożaru. 

 

Tabela 18. Statystyki interwencji Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach wraz z 
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Powiatu Brzezińskiego. 

Interwencje 
2012 2013 

Pożary 

Małe 160 82 

Średnie 13 7 

Duże 0 0 

Bardzo duże 0 1 

Miejscowe zagrożenia 

Małe 398 196 

Lokalne 104 323 

Średnie 10 8 

Duże/Gigantyczne 0 0 

Alarmy fałszywe 

Złośliwe 0 3 

W dobrej wierze 10 22 

Z instalacji wykrywczej 13 19 

Udział jednostki OSP 

Brzeziny 

Pożary 183 91 

Miejscowe zagrożenia 304 315 

Fałszywe alarmy 6 11 

Źródło: Dane statystyczne Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach  
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SPORT I KULTURA W POWIECIE BRZEZIŃSKIM 

 

Sport 

Liczba funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego klubów sportowych, wg danych GUS, była 

najniższa w roku 2010. Funkcjonowało wówczas jedynie 9 klubów, w których ćwiczyło ogółem 250 

osób. W stosunku do roku bazowego (2006) liczba klubów zmniejszyła się o jedną piątą, o połowę zaś 

spadła liczba zaangażowanych w ich działanie osób. Sytuacja uległa poprawie w kolejnych latach  

i w 2012 roku odnotowano najwyższą od sześciu lat liczbę klubów, osób ćwiczących oraz sekcji 

sportowych działających na terenie powiatu. 

 

Tabela 19. Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS na obszarze Powiatu 
Brzezińskiego w latach 2006 – 2012. 

Kluby sportowe łącznie z klubami 

wyznaniowymi i UKS 

Jednostka 

miary 
2006 2008 2010 2012 

kluby szt. 11 11 9 14 

ćwiczący ogółem osoba 507 416 250 516 

ćwiczący - mężczyźni osoba 378 268 199 398 

ćwiczący - kobiety osoba 129 148 51 118 

sekcje sportowe szt. 15 17 16 18 

trenerzy osoba 6 5 3 6 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  

 

Do najważniejszych imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu brzezińskiego zaliczyć 

należy Górski Maraton w Centrum Polski „Maraton Syberia” o Puchar Powiatu Brzezińskiego Jest 

to impreza rowerowa organizowana od 2011 roku przez Starostwo Powiatowe wspólnie z OPOCZNO 

SPORT TEAM i Uczniowskim Klubem Sportowym „Inter – Solar”. Maraton odbywa się na przełomie 

maja a czerwca i cieszy wśród uczestników coraz większą popularnością. Trasa maratonu 

wyznaczana jest z wielką starannością by zawodnicy poznali zróżnicowanie terenu jakie występuje na 

terenie Powiatu Brzezińskiego. Podzielona została na trzy dystanse – najdłuższy liczy ponad 66 km, 

zaś suma przewyższeń (różnic wysokości) wynosi 1170 m, stąd określenie imprezy jako „górskiego 

maratonu w centrum Polski”. 

Kolejną imprezą cyklicznie organizowaną przez powiat jest listopadowy Bieg Niepodległości  

o Puchar Starosty Brzezińskiego. Bieg przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych: 

 dla dzieci do 9 lat, 

 dla młodzieży w kategorii 10 – 15 lat, 

 dla dorosłych w kategorii 16 lat i więcej 

 dla dorosłych w kategorii 40 lat i więcej. 

Do młodzieży adresowany jest przeprowadzany od pięciu lat Starostwo Powiatowe w Brzezinach wraz 

z Uczniowskim Klubem Sportowym „LIDER” Międzyszkolny Turniej Integracyjny w Piłce Siatkowej 

o Puchar Starosty.  
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Ważną imprezą organizowaną na terenie powiatu, mająca na celu integracja środowiska 

przedstawicieli jednostek straży pożarnej jest Turniej Halowej Piłki Nożnej Strażaka Powiatu 

Brzezińskiego. Współorganizatorami turnieju są Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Brzezinach oraz Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach.  

 

Kultura 

Do głównych instytucji promujących kulturę na terenie powiatu brzezińskiego zaliczyć należy: 

 

 Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach – odpowiedzialne za animowanie życia kulturalnego 

w mieście, promocję miasta oraz redakcję samorządowego tygodnika pt. „Brzeziński 

Informator Samorządowy”, 

 Muzeum Regionalne w Brzezinach – zlokalizowane w neogotyckim pałacu Kleibera, 

rozpoczęło swoja działalność w roku 1972. Eksponaty muzealne ściśle są związane  

z tradycyjnym rzemiosłem regionu brzezińskiego jakim było krawiectwo. W zbiorach znajdują 

się również bogate kolekcje ikonografii, dające świadectwo wielonarodowości ówczesnych 

mieszkańców Brzezin, którzy w większości związani byli z krawiectwem. Oprócz wystaw 

stałych, muzeum prezentuje wystawy czasowe oraz organizuje warsztaty artystyczne  

i imprezy okolicznościowe. 

 Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Tuwima w Brzezinach - placówka pełni zadania 

biblioteki powiatowej, koordynując m.in. pracę pięciu bibliotek gminnych działających na 

terenie powiatu brzezińskiego takich jak Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie, Dąbrówce 

Dużej, Bogdance, Gałkówku – Kolonii i Dmosinie. Na terenie bibliotek organizowane są liczne 

wystawy np. promujące działalność artystyczną osób niepełnosprawnych, upamiętniające 

wydarzenia kulturalne i literackie, rocznice narodzin i śmierci pisarzy. Organizowane są 

spotkania autorskie m.in. z aktorami i pisarzami. Organizowane są akcje typu: „Cała Polska 

czyta dzieciom”, konkursy plastyczne, poetyckie i okolicznościowe. 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie – instytucja ukierunkowana na 

rozpowszechnianie i edukowanie w sprawach kultury mieszkańców gminy. Program edukacji 

kulturalnej jest ułożony w taki sposób by grupa odbiorców była jak najszersza i angażowała 

ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wśród najważniejszych zadań ośrodka 

wymieniono krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. 
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2.5. Sfera gospodarcza 

W poniższym rozdziale opisano bieżącą sytuację powiatu w zakresie przedsiębiorczości, wielkości 

i struktury podmiotów gospodarczych. Zaprezentowano również informacje odnośnie atrakcyjności powiatu 

pod względem inwestycyjnym, turystyki i rekreacji. 

2.5.1. Przemysł, przedsiębiorczość i struktura podmiotów gospodarczych 

W 2012 roku wg danych GUS na terenie Powiatu Brzezińskiego działalność gospodarczą prowadziły 2 672 

podmioty. Największą liczbę podmiotów stanowiły te z sektora prywatnego – ponad 95% ogółu. Od 2009 

roku liczba podmiotów gospodarczych nieznacznie, aczkolwiek systematycznie wzrastała. Na terenie 

Powiatu Brzezińskiego odnotować można również systematycznie zwiększającą się liczbę 

nowopowstających organizacji pozarządowych. 

 
Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w Powiecie 

Brzezińskim. 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ogółem 2 703 2 691 2 573 2 671 2 621 2 672 

Sektor publiczny 117 117 115 111 112 111 

Sektor prywatny 2 586 2 574 2 458 2 560 2 509 2 561 

w tym 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

2 192 2 206  2 093 2 168 2 102 2 141 

spółki handlowe 91 87 88 93 107 111 

fundacje 3 3 3 3 5 5 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 65 66 69 70 72 76 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  

 
Najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie sekcji G klasyfikacji PKD 2007, tj. handlu 

hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów mechanicznych, włączając motocykle (32%) oraz  

w sekcji C - przetwórstwo przemysłowe- 17%. Powiat Brzeziński na tle innych powiatów województwa 

łódzkiego wyróżnia się pod względem liczby podmiotów gospodarczych w sekcjach H (Transport  

i gospodarka magazynowa- 160 podmiotów), Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna- 109 

podmiotów) oraz M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna- 109 podmiotów). 
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Tabela 21. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg sekcji 

PKD 2007 w Powiecie Brzezińskim w latach 2009 – 2012. 

Sekcja Nazwa sekcji 2009 2010 2011 2012 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 68 63 67 67 

B Górnictwo i wydobywanie 3 4 4 4 

C Przetwórstwo przemysłowe 456 468 464 458 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

5 8 10 10 

E 
Dostawa woda, gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

11 12 12 11 

F Budownictwo 261 281 262 261 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów mechanicznych, włączając 
motocykle 

875 893 864 865 

H Transport i gospodarka magazynowa 133 135 141 160 

I 
Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

48 48 45 50 

J Informacja i komunikacja 22 30 30 32 

K 
Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

58 59 55 53 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

71 73 73 73 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

102 115 107 109 

N 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

39 44 38 46 

O 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

44 44 46 45 

P Edukacja 76 79 80 90 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 98 104 102 109 

R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

33 34 37 38 

S i T 

Pozostała działalność usługowa oraz 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby 

170 177 184 191 

Ogółem 2573 2671 2621 2672 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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2.5.2. Rolnictwo 

Ogólna powierzchnia Powiatu Brzezińskiego wynosi 358,56 km² (35 856 ha) z czego ponad 70% 

stanowią grunty rolne (26 475 ha). Analizując strukturę użytków rolnych powiatu można zauważyć, iż 

największą ich część stanowią grunty orne (21 088 ha) następnie sady (1 341 ha), łąki trwałe (1 102 

ha) oraz pastwiska (688 ha). Największa powierzchnia ziem o najlepszych klasach bonitacyjnych 

znajduje się w Gminie Dmosin. 

 

Tabela 22. Wykaz klas bonitacyjnych w Powiecie Brzezińskim. 

 Klasy bonitacyjne (ha) 

Gmina 
Ogółem  

w ha 
I II III IV V VI 

Miasto 
Brzeziny 

1 483,00 0,00 0,00 65,00 628,00 646,00 144,00 

Gmina 
Brzeziny 

7 471,00 0,00 12,0 27,00 3 458,00 2 938,00 692,00 

Gmina Dmosin 8 848,50 0,00 2,13 436,95 4 311,96 3 052,32 1 045,59 

Gmina Jeżów 5 292,00 0,00 0,00 380,95 2 648,75 1 622,65 639,55 

Gmina Rogów 4 670,07 0,00 0,00 368,14 2 878,01 1 245,23 178,68 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007 – 2013. 

Na terenie Powiatu Brzezińskiego nie występują gleby zaliczane do I klasy bonitacyjnej. Gleby z klasy 

II i III stanowią niecałe 5% ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Największy udział w gruntach rolnych 

Powiatu Brzezińskiego stanowią gleby klasy IV- ponad 52%. Cechą charakterystyczną gleb 

zlokalizowanych na terenie powiatu jest poziom ich kwasowości - ponad 80% z nich stanowią ziemie  

o odczynie kwaśnym lub bardzo kwaśnym. 

Konsekwencją posiadania przez Gminę Dmosin najlepszej klasy ziem (wykształconych głównie z gliny 

i pyłów) jest również największa powierzchnia gruntów rolnych na tym terenie w Powiecie 

Brzezińskim. 
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Rysunek 12. Powierzchnia gruntów rolnych w Powiecie Brzezińskim w 2007 roku (ha). 

 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007 – 2013. 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku w Powiecie Brzezińskim zlokalizowanych 

jest 3 747 gospodarstw rolnych. Strukturę gospodarstw rolnych ilustruje tabela poniżej. 

 
Tabela 23. Struktura gospodarstw rolnych w Powiecie Brzezińskim. 

  
Powiat 

Brzeziński 
Miasto 

Brzeziny 
Gmina 

Brzeziny 
Gmina 
Dmosin 

Gmina 
Jeżów 

Gmina 
Rogów 

Gospodarstwa ogółem 3 747 511 985 1 053 578 621 

do 1 ha 708 244 166 199 43 57 

1 - 5 ha  1 472 222 407 353 212 278 

5 - 10 ha  947 30 256 290 189 182 

10 -15 ha  350 8 89 116 73 64 

15 ha i więcej  270 7 6 95 61 40 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 

 

Największa liczba gospodarstw rolnych zlokalizowana jest w Gminach Dmosin oraz Brzeziny - łącznie 

stanowią one ponad 50% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Powiecie Brzezińskim. Jeśli chodzi  

o powierzchnię to największy udział w ogólnej liczbie gospodarstw stanowią te o powierzchni od 1 do 

5 ha- niemal 40%. 

Łączna powierzchnia upraw na terenie Powiatu Brzezińskiego wynosi 19 179,71 ha. Do głównych 

upraw roślinnych należą zboża, które stanowią aż 16 344,31 ha – ponad 85 % ogólnej powierzchni. 

Drugą pozycję pod względem powierzchni upraw zajmują uprawy przemysłowe (1 233,13 ha), 

następnie rzepak oraz rzepik (1 215,67 ha), ziemniaki (518,74 ha), warzywa gruntowe (33,33 ha) oraz 

nieznaczne uprawy buraków cukrowych (12,08 ha) i roślin strączkowych (13,37 ha). 

Według danych Spisu Rolnego z 2010 roku 2 600 gospodarstw rolnych w Powiecie zajmowało się 

hodowlą zwierząt gospodarskich takich jak bydło (662 gospodarstwa), trzoda chlewna  

(747 gospodarstw), konie (11 gospodarstw) czy drób (1 180 gospodarstw). 
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http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=517259&p_token=0.49782673620320583
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http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=517259&p_token=0.49782673620320583
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2.5.3. Turystyka i rekreacja 

 
Powiat Brzeziński posiada duży potencjał turystyczno- rekreacyjny. Na jego terenie znajdują tereny  

o dużych walorach krajobrazowych Tereny atrakcyjne pod względem krajobrazowym i turystycznym 

znajdują się przede wszystkim w dolinach rzecznych oraz rozległych kompleksach leśnych. Wokół 

przepływających przez Powiat rzek, opisanych szerzej w podrozdziale wody powierzchniowe, Mroga, 

Mrożyca i Rawka utworzone zostały zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, które dodatkowo 

podkreślają walory turystyczne tego obszaru. Pod względem turystycznym do najbardziej atrakcyjnych 

miejsc na terenie Powiatu zaliczyć można: 

 zespół przyrodniczo – krajobrazowy Górnej Mrożący - obejmuje uroczyska leśne Szymaniczki 

– Tadzin położone w Gminie Brzeziny.  

 Parowy Janinowskie - rezerwat chroniący tajemniczy labirynt polodowcowych, głębokich 

parowów pokrytym lasem o głębokości do 8 m i szerokości do 50 m. Na ich dnie znajdują się 

ogromne głazy narzutowe.  

 Rezerwat wodny - utworzony wokół rzeki Rawki znajdujący się na terenie Gminy Jeżów. 

Rezerwat obejmuje rzekę na całej jej długości od źródeł aż do jej ujścia. 

 Leśny Zakład Doświadczalny w Gminie Rogów - utworzony w 1922 roku. Na jego obszarze 

powstało Arboretum, które w swych zasobach skupia rośliny niemal z całego świata. Obok 

Arboretum działa również Alpinarium, które skupia również dużą kolekcję roślinności typowo 

skalnej. 

Obok bezspornych walorów krajobrazowych turystów przyciągnąć mogą również liczne obiekty 

zabytkowe, głównie sakralne oraz miejsca pamięci narodowej. Najważniejszym i zarazem najstarszym 

zabytkiem o charakterze sakralnym jest kościół parafialny p. w. Podwyższenia Świętego Krzyża  

w Brzezinach, erygowany w 1321 roku. Na uwagę zasługuje również kościół Św. Anny i Klasztor  

o. Reformatorów. Kolejnymi znaczącymi zabytkami sakralnymi znajdującymi się na terenie Gminy 

Jeżów są kościół Św. Andrzeja wybudowany w stylu neogotyckim oraz drewniany kościół Św. 

Leonarda wybudowany w XV wieku. Do najważniejszych zabytków świeckich Powiatu Brzezińskiego  

z pewnością należy zaliczyć:  

 dwór szlachecki rodziny Sulikowskich wraz z czworakami w miejscowości Popnia, 

 dwór szlachecki rodziny Sulikowskich w Dąbrowie, 

 młyn drewniany z kołem w Zamłyniu, 

 murowany XIX-wieczny dwór szlachecki rodziny Potockich wraz z fragmentem parku, 

 młyn murowany z 1924 roku w Jankowicach, 

 młyn drewniany z 1930 roku w Górze. 

 
Gmina Dmosin swoją atrakcyjność turystyczną buduje wokół Parku Jurajsko – Botanicznego „Dino 

Park”. Obiekt oferuje zwiedzanie muzeum skamieniałości, centrum edukacyjne, naturalnej wielkości 

figury dinozaurów oraz liczne place zabaw dla najmłodszych. Park jest doskonałym miejscem do 

spędzania wolnego czasu zarówno dla dorosłych jak i dzieci, gdzie w formie rozrywki można poznać 

ciekawe informacje dotyczące ery lodowcowej. 
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Rysunek 13. Zdjęcie jednego z eksponatów Dino Parku w Kołacinku (Gmina Dmosin) 

 

Źródło: http://www.museo.pl 

 

Ponadto na terenie Powiatu znajdują się 3 szlaki turystyczne: 

 Stare Koluszki – Rochna – Tworzyjanki – Brzeziny  

 Szymianiczki – „Górka Tadzińska” – Brzeziny 

 Brzeziny – Paprotnia – Las Wiączyński – Byszewy – Skoszewy – Las Janinowski – Jałoszki – 

Polik - Brzeziny 

Kompleksy przyrodnicze Powiatu Brzezińskiego są idealnym miejscem do rozwoju agroturystyki,. Na 

terenie Powiatu znajduje się obecnie 8 gospodarstw agroturystycznych, które razem posiadają 84 

miejsca noclegowe. Głównym problemem Powiatu Brzezińskiego w kontekście zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej terenu jest brak wystarczającej infrastruktury. Liczba miejsc noclegowych 

jest niewystarczająca, aby można było stworzyć profesjonalną i pełną ofertę pobytową. Na terenie 

Powiatu turyści do dyspozycji mają niecałe 300 miejsc noclegowych zlokalizowanych w: 

 w Gminie Brzeziny - 32 miejsca w gospodarstwach agroturystycznych,  

 w Gminie Rogów – 200 miejsc w Domu Studenckim „Jodełka. 

 W Gminie Dmosin – 50 miejsc w gospodarstwach agroturystycznych 

 w Mieście Brzeziny 8 miejsc noclegowych w ośrodku Europa, 

 w Gminie Jeżów – brak ofert noclegowych.  

Powyższe zestawienie wskazuje na niewystarczającą bazę noclegową w Powiecie. Zwiększenie liczby 

miejsc pobytowych jest jednym z głównych warunków rozwoju turystyki w Powiecie Brzezińskim. 
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2.5.4. Sytuacja finansowa Powiatu 

Poniższe zestawienie prezentuje wartości głównych źródeł dochodów i pozycji wydatków Powiatu 

Brzezińskiego na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 

 
Rysunek 14. Dochody budżetu Powiatu Brzezińskiego w latach 2008 – 2012 r. 

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

Dochody ogółem 22 271 615,69 23 303 500,84 26 063 004,76 29 962 726,73 28 312 870,47

Subwencje ogółem 6 988 841,00 7 839 287,00 8 122 492,00 8 096 681,00 8 609 688,00

w tym na zadania oświatowe 5 083 173,00 5 530 300,00 5 768 541,00 5 700 200,00 5 992 357,00

Dotacje 8 531 301,61 10 506 062,18 12 353 841,81 9 958 076,73

Dochody własne 7 264 004,96 6 932 912,23 7 434 450,58 9 512 203,92 9 744 750,63

2008 2009 2010 2011 2012

  Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
Analizując zamieszczone na powyższym wykresie dane można zauważyć, iż w porównaniu do roku 

bazowego (2008), dochody ogółem w roku 2012 wzrosły o ponad 6 mln złotych- głównie ze względu na 

znaczący wzrost dochodów własnych Powiatu. 

Poniższy wykres obrazuje natomiast strukturę głównych kategorii wydatków Powiatu na przestrzeni lat 

2008 - 2012. 
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Rysunek 15. Wydatki budżetu Powiatu Brzezińskiego w latach 2008 – 2012 r. 

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

Wydatki ogółem 22 868 169,47 24 344 427,71 28 932 212,38 28 873 540,93 28 984 989,54

Wydatki bieżące 20 506 458,85 23 345 006,91 26 568 291,29 27 292 955,65 25 145 391,78

w  tym w ynagrodzenie 11 339 813,76 12 247 127,27 12 985 765,31 13 587 742,91 13 282 218,93

Majątkow e 2 361 710,62 999 420,80 2 363 921,09 1 580 585,28 3 839 597,76

w  tym inw estycje 2 311 710,62 879 420,80 1 933 921,09 1 580 585,28 3 839 597,76

2008 2009 2010 2011 2012

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych  
 

Również wydatki Powiatu na przestrzeni lat 2008-2012 wzrosły o ponad 6 mln złotych. W odniesieniu 

do roku bazowego (2008) największy wzrost odnotowano w kategorii wydatków bieżących. Znacząco 

wzrosły również wydatki na inwestycje – porównując tę kategorię wydatków w roku 2009 i 2012. 

 
Rysunek poniżej przedstawia zbiorcze porównanie dochodów i wydatków Powiatu na przestrzeni lat 

2008-2012 

 
Rysunek 16. Porównanie dochodów i wydatków Powiatu Brzezińskiego w latach 2008 – 2012. 

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

Dochody 22 271 615,69 23 303 500,84 26 063 004,76 29 962 726,73 28 312 870,47

Wydatki 22 868 169,47 24 344 427,71 28 932 212,38 28 873 540,93 28 984 989,54

2008 2009 2010 2011 2012

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Analizując powyższe można zauważyć, iż jedynie w 2009 roku kwota wydatków Powiatu nie 

przekroczyła jego dochodów. W pozostałych latach wydatki z budżetu Powiatu zawsze przekraczały 

jego dochody. 
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Tabela poniżej przedstawia natomiast dochody według działów klasyfikacji budżetowej Powiatu 

Brzezińskiego od 2008 do 2012 roku. Na przestrzeni analizowanego okresu największy wzrost 

dochodów odnotowano w kategoriach: oświata i wychowanie (o 350%), ochrona zdrowia (o 78%), 

działalność usługowa (74%) oraz w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej (o 49%). 

Kategorie, w których zanotowano największy spadek dochodów w porównaniu do roku bazowego 

(2008) lub roku, w którym po raz pierwszy odnotowano dochody z tego tytułu to: edukacyjna opieka 

wychowawcza (o 99%), transport i łączność (o 82%), leśnictwo (o 74%) oraz gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska (o 72 %).  

 

Tabela 24. Dochody ogółem według działów Klasyfikacji Budżetowej w latach 2008 – 2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Dochody ogółem zł 
22 271 615,69 23 303 500,84 26 063 004,76 29 962 726,73 28 312 870,47 

Leśnictwo zł 
20 000,20 10 000,00 0,00 61 500,00 5 216,22 

Górnictwo i kopalnictwo zł 
66 074,97 68 850,31 71 260,72 73 114,35 76 258,54 

Transport i łączność zł 
0,00 376 747,19 1 328 099,87 360 655,83 65 000,00 

Gospodarka mieszkaniowa zł 
1 236 841,93 503 779,23 282 320,03 716 602,00 1 124 555,58 

Działalność usługowa zł 
325 345,26 335 585,51 290 863,09 1 020 566,32 566 233,91 

Administracja publiczna zł 
972 237,02 925 695,43 915 933,49 575 283,02 494 285,25 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

zł 
3 468 145,49 2 958 921,65 2 795 108,89 3 612 415,21 3 680 406,41 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

zł 
3 119 484,63 3 027 469,76 2 992 877,80 4 196 818,40 4 400 173,41 

Różne rozliczenia zł 
6 988 841,00 7 839 287,00 8 122 492,00 8 096 681,00 8 609 688,00 

Oświata i wychowanie zł 
188 272,98 375 493,22 577 693,81 1 088 425,36 849 755,02 

Ochrona zdrowia zł 
602 728,87 760 880,58 1 030 679,38 3 863 176,09 1 072 435,17 

Pomoc społeczna zł 
4 972 047,26 4 817 436,32 5 566 400,66 5 758 663,89 6 933 425,98 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej zł 
237 508,72 1 299 040,79 1 791 259,26 455 092,80 355 071,57 

Edukacyjna opieka wychowawcza zł 
74 087,36 233,85 238,77 98,68 162,35 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska zł 
0,00 0,00 288 786,19 83 633,78 79 847,95 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brzezinach oraz GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Największy udział w dochodach Powiatu Brzezińskiego w 2012 roku stanowiły kategorie rozliczenia 

różne (30%), pomoc społeczna (25%) oraz dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowiły ponad 15% ogółu dochodów. W 2012 

r. dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu spadły o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 

Kolejna tabela przedstawia jak kształtowały się wydatki w Powiecie Brzezińskim w latach 2008 – 2012 

według działów klasyfikacji budżetowej. Wzrost wydatków w analizowanym okresie odnotowano niemal 

we wszystkich działach, a największy w kategoriach gospodarka mieszkaniowa (o 123%), ochrona 

zdrowia ( o 98%) oraz obsługa długu publicznego (72%). Jedynie w dwóch działach odnotowano 

spadek wydatków - w dziale rolnictwo i łowiectwo oraz w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej. 
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Tabela 25. Wydatki ogółem według działów Klasyfikacji Budżetowej w latach 2008 – 2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Wydatki ogółem  
zł 

22 868 169,47 24 344 427,71 28 932 212,38 28 873 540,93 28 984 989,54 

Rolnictwo i Łowiectwo  
zł 

20 000,00 10 000,00 0,00 61 500,00 0,00 

Leśnictwo 
zł 

76 324,97 79 400,31 82 956,18 91 189,12 94 333,31 

Transport i Łączność 
zł 

1 537 750,18 1 617 200,89 3 183 404,25 2 118 605,70 1 835 536,37 

Gospodarka mieszkaniowa 
zł 

54 637,71 81 943,17 97 053,51 77 174,64 122 297,03 

Administracja publiczna 
zł 

2 788 004,18 3 177 055,03 3714838,90 4 724 208,50 3 374 685,70 

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

zł 

3 481 782,60 2 957 954,07 2 815 894,90 3 606 887,14 3 658 128,15 

Ochrona zdrowia 
zł 

682 729,57 783 280,58 2 232 048,38 1 337 806,09 1 358 497,53 

Oświata i wychowanie 
zł 

5 466 916,89 5 930 196,88 6 061 130,50 6 855 891,64 6 685 401,99 

Pomoc społeczna 
zł 

6 731 080,03 6 645 329,45 7 101 557,42 7 211 234,84 9 081 807,15 

Pozostałe zadania z zakresu 
polityki społecznej 

zł 
825 961,41 1 941 559,96 2 411 203,05 1 136 493,38 1 151 042,78 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

zł 
698 920,74 598 202,83 567 109,51 519 537,29 580 801,09 

Obsługa długu publicznego 
zł 

387 645,00 635 543,94 336 971,13 762 460,67 666 465,08 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brzezinach oraz GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
Największy udział w wydatkach Powiatu Brzezińskiego w 2012 roku stanowiły kategorie: pomoc 

społeczna (31%), oświata i wychowanie (25%) oraz wydatki na od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowiły ponad 15% ogółu 

dochodów. W 2012 r. odnotowano wzrost wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu o 0,4%  

w porównaniu z 2011 r. 
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3. Analiza SWOT Powiatu Brzezińskiego 

Zasoby, zagospodarowanie przestrzenne i strefa gospodarcza Powiatu 

Brzezińskiego 

 

Tabela 26. Analiza SWOT Powiatu Brzezińskiego. 

Mocne strony Słabe strony 

 Dogodne położenie w Polsce i województwie 

 Rozwinięty transport publiczny i prywatny- dobre 
skomunikowanie  

 Szpital Powiatowy 

 Domy Pomocy Społecznej 

 Placówki Oświatowe i Wychowawczo – Opiekuńcze 

 Instytucje Publiczne na terenie Miasta Brzezin takie jak: 
PUP, Sąd, Wydział Ksiąg Wieczystych, GUS, KRUS 

 Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie 
Miasta: Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, 
Komenda Powiatowej Policji w Brzezinach 

 Arboretum w Rogowie  

 Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich 

 Leśny Kompleks Lasów Spalsko – Rogowskich 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Mrogi i Mrożycy  

 Produkty regionalne – naturalne soki, pszczelarstwo, 
wędliny 

 Sakralne obiekty historyczne 

 Aktywna społeczność 

 

 

  Dodatni przyrost naturalny 

 Bezrobocie  

 Brak dużych zakładów pracy  

 Ograniczone środki finansowe 

 Konflikt wewnętrzny w sprawie rozbudowy szpitala 

 Zdawalność egzaminów maturalnych poniżej średniej 
wojewódzkiej 

 Trudności we współpracy z gminami w powiecie 

 Brak sieci gazowej 

 Stan infrastruktury drogowej i okołodrogowej  

 

Szanse Wyzwania 

 Atrakcyjne położenie: bliskość  Łodzi, Strykowa 

 Położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych – 
Autostrada A1 i A2, droga krajowa 

 Rozbudowa i rozwój szpitala  

 Rozwój ośrodków rehabilitacyjnych, sanatorium 

 Położenie i potencjał przyrodniczy regionu: dolina rzeki 
Mrogi i Mrożycy, Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich 

 Rozwój turystyki jednodniowej i weekendowej 

 Pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój Powiatu 

 Wykorzystanie potencjału gruntów inwestycyjnych np.  
w Gminie Jeżów 

 

 

 Migracja mieszkańców do większych miast - Łódź, 
Warszawa 

 Duża konkurencja w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych 

 Wzmożony ruch drogowy (degradacja zabytkowych 
budynków, hałas, zanieczyszczenie powietrza) 

 Duża konkurencja w postaci Strykowa pod kątem 
gruntów inwestycyjnych i dogodniejszego położenia  

 Zmiany administracyjne granic powiatu 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Sondaż opinii publicznej 

Badanie przeprowadzone zostało na przełomie listopada i grudnia 2013 roku przez firmę Pheno  

Sp. z o.o. na zlecenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W badaniu wzięło udział 400 

mieszkańców Powiatu Brzezińskiego. Głównym celem badania była chęć poznania opinii mieszkańców 

na tematy związane z kierunkami rozwoju Powiatu w nowej perspektywie finansowej 2041 – 2020. 

Odpowiedzi ankietowanych wykorzystane zostały do prac nad stworzeniem wizji, misji celów 

strategicznych oraz operacyjnych dla Powiatu Brzezińskiego.  

Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat obszarów jakie powinny być 

najważniejsze w perspektywie najbliższych lat dla rozwoju Powiatu. Respondenci mieli też możliwość 

zaproponowania konkretnych działań w ramach wybranych przez siebie obszarów, co pomogłoby 

zwrócić uwagę władz Powiatu na jego kluczowe problemy. Badanie miało również wskazać jakie inne 

działania powinny podjąć władze Powiatu w celu ogólnej poprawy jakości życia jego mieszkańców. 

Ponadto ważnym aspektem badania było poznanie mocnych i słabych stron Powiatu, w opinii jego 

mieszkańców, a także jakie, według nich, są szanse i zagrożenia dla rozwoju Powiatu. 

 

Respondenci dobrani zostali drogą losową. W badaniu udział wzięło 400 osób, mieszkańców Powiatu 

Brzezińskiego, w tym 187 kobiet i 179 mężczyzn. (34 osoby nie określiły swojej płci w metryczce) 

Badanie zostało przeprowadzone bez większych zakłóceń. Ankietowani byli raczej chętni do 

współpracy, część osób podeszła z ciekawości widząc inne osoby wypełniające kwestionariusz. 

natomiast Osoby, które odmówiły wzięcia udziału w badaniu, tłumaczyły się głównie brakiem czasu. 

Respondenci byli pozytywnie nastawieni do badania, jednak nie odpowiadała im forma ankiety, 

niechętnie odpowiadali na pytania otwarte. 

 

Najliczniejszą grupą wiekową biorącą udział w badaniu były osoby w wieku do 18 lat (187), następnie 

osoby w wieku 30-39 (71), 19-29 (51), 40-59 (34) i najmniej, 32 osoby w wieku 60 lat i więcej (25 osób 

nie określiło swojego wieku w metryczce). 

Jeśli chodzi o status zawodowy to największą grupą respondentów byli uczniowie (201), następnie 

osoby zatrudnione w sektorze publicznym (65), emeryci lub renciści (38), pracujący jako rolnicy  

i niepracujący (po 22), zatrudnieni w sektorze prywatnym (11) i przedsiębiorcy (9). 32 osoby nie 

określiły swojego statusu zawodowego w metryczce.  

Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym (185), następnie 

ze wykształceniem średnim (69), z wykształceniem zawodowym (42) oraz wyższym (37). 67 osób nie 

określiło swojego wykształcenia w metryczce.  

Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania to najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Brzezin (251), 

następnie reprezentanci Gminy Rogów (25 osób), Gminy Dmosin (22 osoby), Gminy Jeżów (10 osób), 

Koluszek (7 osób) oraz Gminy Lipce (2 osoby). 83 osoby w metryczce nie określiły swojego miejsca 

zamieszkania.  
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W pierwszym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie pięciu (z 21 wskazanych poniżej) 

obszarów, które będą najważniejsze w perspektywie najbliższych lat dla rozwoju Powiatu . 

Obszar 1 (Edukacja publiczna) 

Obszar 2 (Promocja i ochrona zdrowia) 

Obszar 3 (Pomoc społeczna i edukacja prorodzinna) 

Obszar 4 (Transport zbiorowy i drogi publiczne) 

Obszar 5 (Kultura oraz ochrona zabytków) 

Obszar 6 (Kultura fizyczna i turystyka) 

Obszar 7 (Geodezja, kartografia i kataster) 

Obszar 8 (Gospodarka nieruchomościami) 

Obszar 9 (Administracja architektoniczno-budowlana) 

Obszar 10 (Gospodarka wodna) 

Obszar11 (Ochrona środowiska i przyrody) 

Obszar 12(Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo) 

Obszar 13 (Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli) 

Obszar 14 (Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu   

przeciwpowodziowego) 

Obszar 15 (Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniem życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska) 

Obszar 16 (Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy) 

Obszar 17 (Ochrona praw konsumenta) 

Obszar 18 (Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych) 

Obszar 19 (Obronność) 

Obszar 20 (Promocja powiatu) 

Obszar 21 (Współpraca z organizacjami pozarządowymi) 

 

Najwięcej wskazań zyskał obszar związany z promocją i ochroną zdrowia (229 osób), następnie 

edukacja publiczna (227 osób), transport zbiorowy i drogi publiczne (209 osób), przeciwdziałanie 

bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku (206 osób), kultura fizyczna i turystyka (116 osób), 

rolnictwo, leśnictwoi rybactwo śródlądowe (115 osób), pomoc społeczna i edukacja prorodzinna  

(94 osoby), ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

 i zdrowia ludzi oraz środowiska (93 osoby), promocja powiatu (77 osób), utrzymanie powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (75 osób), ochrona 

środowiska i przyrody (74 osoby), porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli (65 osób), 

administracja architektoniczno-budowlana (60 osób), następnie kultura oraz ochrona zabytków, opieka 

nad zabytkami (55 wskazań), obronność (52 osoby), ochrona praw konsumenta (46 osób), geodezja, 

kartografia i kataster (37 osób), ochronę przeciwpowodziową, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (36 osób), gospodarka wodna, (34 osoby), 

współpraca z organizacjami pozarządowymi (32 osoby), i najmniej gospodarka nieruchomościami  

(26 osób).   
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Wykres 1 Najbardziej istotne obszary dla rozwoju Powiatu Brzezińskiego w opinii jego 
mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 



 
 

 59 
 

Strategia rozwoju Powiatu Brzezińskiego 

na lata 2014 – 2020 

 
 

Na pytanie o kluczowe działania jakie powinny podjąć władze Powiatu w określonych obszarach udało 

się uzyskać następujące odpowiedzi: 

W obszarze 1 (Edukacja publiczna) respondenci wskazywali na konieczność zbudowania nowej 

szkoły lub doposażenia istniejących (46 osób), następnie w kolejności na kształcenie dopasowane do 

potrzeb rynku (23 osoby), stworzenie klas profilowych (17 osób). Inne takie jak zachęcanie do nauki 

czy wyposażenie klas w sprzęt multimedialny ( 10 osób), organizowanie zajęć praktycznych (8 osób).   

 

Wykres 2 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze edukacji publicznej w opinii 
mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 
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W obszarze 2 (Promocja i ochrona zdrowia) najwięcej osób wskazało na konieczność ustabilizowania 

sytuacji związanej ze szpitalem (55 osób), większy dostęp do opieki lekarskiej i lekarzy specjalistów 

(37 osób) oraz na edukację prozdrowotną (12 osób). 

 

Wykres 3 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze promocja i ochrona zdrowia  
w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 
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W obszarze 3 (Pomoc społeczna i edukacja prorodzinna) najwięcej osób wskazało na konieczność 

poprawienia jakości pomocy socjalnej, w tym także pomocy w znalezieniu pracy (27 osób), następnie 

w kolejności, udzielanie porad (13 osób) oraz zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach (4 osoby). 

 

Wykres 4 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze pomoc społeczna i edukacja 
prorodzinna w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 
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W obszarze 4 (Transport zbiorowy i drogi publiczne) 50 osób wskazało na konieczność remontu dróg 

a 35 osób na konieczność poprawy połączeń komunikacyjnych pomiędzy sąsiednimi 

miejscowościami. 

 

Wykres 5 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze transport zbiorowy i drogi 
publiczne w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 
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W obszarze 5 (Kultura oraz ochrona zabytków) jedynie dwunastu respondentów zwróciło uwagę na 

potrzebę dbania o zabytki znajdujące się na terenie Powiatu. 

 

W obszarze 6 (Kultura fizyczna i turystyka) 30 osób wskazało na potrzebę wybudowania hali 

sportowej, a 18 osób na potrzebę dofinansowania tego obszaru. 

 

Wykres 6 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze kultura fizyczna i turystyka  
w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 
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W obszarze 7 (Geodezja, kartografia i kataster) nie udało się uzyskać żadnych sugestii dotyczących 

działań w tym obszarze. 

 

W obszarze 8 (Gospodarka nieruchomościami) 6 osób zwróciło uwagę na potrzebę doradzania w 

wyborze nieruchomości, a 3 osoby na fakt, że jest mało mieszkań do wynajęcia czy też do sprzedaży. 

 

Wykres 7 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze gospodarka nieruchomościami 
w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 

 
 

W obszarze 9 (Administracja architektoniczno-budowlana) jedynie jeden respondent udzielił 

odpowiedzi, że należy lepiej zarządzać budynkami na terenie Powiatu. 

 

W obszarze 10 (Gospodarka wodna) jedynie 6 osób zwróciło uwagę na potrzebę zadbania o czystość 

zbiorników wodnych. 

 

W obszarze 11 (Ochrona środowiska i przyrody) jedynie 15 osób zasugerowało potrzebę dbania  

o tereny zielone. 
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W obszarze 12 (Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo) 10 osób zasugerowało potrzebę dofinansowania 

sprzętu rolniczego, natomiast 3 osoby poprawę stanu zbiorników wodnych. 

 

Wykres 8 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 
w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

W obszarze 13 (Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli) najwięcej respondentów zgłosiło 

potrzebę likwidacji straży miejskiej (31 osób), następnie w kolejności:  aktywizacja działań straży 

miejskiej oraz policji (18 osób), uruchomienie miejskiego monitoringu (11 osób) i dofinansowanie 

policji i straży miejskiej (8 osób) 

 

Wykres 9 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze porządek publiczny i 
bezpieczeństwo obywateli w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 
W obszarze 14 (Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu   przeciwpowodziowego) pojawił się jedynie pomysł wyposażenia magazynu (8 osób) 

 

W obszarze 15 (Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniem życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska) 5 osób zwróciło uwagę na potrzebę lepszego wyposażenia dla straży 

pożarnej a trzy osoby na dofinansowanie straży pożarnej. 

 

Wykres 10 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze ochrona przeciwpożarowa i 
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska w opinii 
mieszkańców 
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W obszarze 16 (Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy) najwięcej (50) 

osób zwróciło uwagę na potrzebę stworzenia nowych miejsc pracy, następnie w kolejności, na 

prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych (31 osób),  na potrzebę aktywizacji osób bezrobotnych  

(23 osoby) i na udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym w poszukiwaniach pracy (17 osób). 

 

Wykres 11 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w opinii mieszkańców 
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W obszarze 17 (Ochrona praw konsumenta) jedynie 4 osoby udzieliły odpowiedzi, że należy aktywnie 

działać w tym obszarze. 

 

W obszarze 18 (Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych) 13 osób odpowiedziało, że należy po prostu zadbać o te obiekty. 

 

W obszarze 19 (Obronność) 4 osoby odpowiedziały, że należy zwiększyć skuteczność działań 

podejmowanych w ramach tego obszaru. 
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W obszarze 20 (Promocja powiatu) najwięcej respondentów zwróciło uwagę na to, że należy 

promować Powiat na skalę krajową (18 osób), 13 osób zasugerowało organizowanie większej ilości 

imprez regionalnych, następnie w kolejności, 9 osób potrzebę stworzenia stref ekonomicznych i 8 

osób na potrzebę stworzenia dobrych warunków dla przedsiębiorców. 

 

Wykres 12 Najbardziej istotne działania do podjęcia w obszarze promocja Powiatu w opinii 
mieszkańców 
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W obszarze 21 (Współpraca z organizacjami pozarządowymi) nie udało się uzyskać żadnych sugestii 

dotyczących działań w tym obszarze. 

 

W pytaniu dotyczącym innych działań jakie władze Powiatu powinny podjąć dla ogólnej poprawy 

jakości życia mieszkańców, pojawiło się kilka propozycji. Najwięcej propozycji dotyczyło zwiększenia 

liczby miejsc rozrywki (91 osób), poprawy stanu dróg (90 osób), stworzenia nowych miejsc pracy  

(47 osób), stworzenia obwodnicy (7 osób), zwiększenia zasięgu telefonii komórkowej oraz Internetu  

(4 osoby). Jedna osoba zwróciła uwagę na fakt, iż władze Powiatu powinny pełniej wykorzystać swoją 

lokalizację (w centrum Polski). 
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Jako mocne strony Powiatu wymieniano lokalizację (45 osób), wysoki poziom szkolnictwa (34 osoby),  

i kapitał ludzki (15 osób) 

 

Wykres 13 Mocne strony Powiatu w opinii mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Jako słabe strony Powiatu wymieniano bezrobocie (72 osoby), brak miejsc rozrywki takich jak k ino czy 

restauracje (62 osoby), stan dróg (56 osób), trudną sytuację związaną ze szpitalem (39 osób), 

nieudolność działania władz (24 osoby), konflikty polityków (15 osób), kiepskie połączenie z innymi 

miastami (11 osób) oraz brak obwodnicy (5 osób). 

 

Wykres 14 Słabe strony Powiatu w opinii mieszkańców 
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Jako szanse dla rozwoju Powiatu wymieniano stworzenie nowych miejsc pracy (42 osoby), inwestycje 

(26 osób), lokalizację (13 osób) oraz wykorzystanie środków z Unii Europejskiej (6 osób). 

 

Wykres 15 Szanse rozwoju Powiatu w opinii mieszkańców 
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Jako zagrożenia dla rozwoju Powiatu wskazywano na wysoki poziom bezrobocia ( 42 osoby), 

wandalizm (38 osób), emigrację mieszkańców (18 osób), bliskość Łodzi oraz brak zjazdu z autostrady 

(po 5 osób). 

 

Wykres 16 Zagrożenia dla rozwoju Powiatu w opinii mieszkańców 
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Na końcu ankiety znalazło się również miejsce na komentarze respondentów, jednak dotyczyły one 

głównie formy ankiety, pojawiły się uwagi takie jak: za mała ilość pytań zamkniętych, ankieta trudna  

i niezrozumiała oraz trudne sformułowania użyte w ankiecie. 

Podsumowując, na pytanie pierwsze, zamknięte odpowiedzieli wszyscy respondenci. Wszyscy 

wskazali na obszary, które, według nich, powinny być priorytetowe dla władz Powiatu w perspektywie 

najbliższych lat. Najważniejszym z nich okazał się obszar związany z promocją i ochroną zdrowia, co 

ma związek z niejasną dla mieszkańców sprawą szpitala w Brzezinach i utrudnionym dostępem do 

lekarzy specjalistów. 

Jeśli chodzi o kluczowe działania jakie powinny podjąć władze powiatu to są to przede wszystkim 

budowa nowej szkoły lub remont i doposażenie istniejących, remonty dróg, budowa hali sportowej, 

stworzenie nowych miejsc pracy oraz stworzenie miejsc rozrywki. 

Zdecydowanie najsłabszą stroną Powiatu jest wysoki stopień bezrobocia wśród mieszkańców, 

najmocniejszą natomiast jest jego lokalizacja w centrum Polski. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania największym zagrożeniem dla rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego jest brak miejsc pracy, natomiast największą szansą stworzenie nowych stanowisk 

pracy dla mieszkańców. 
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5. Misja i wizja 

Misja i wizja porządkują przyszłość Powiatu, wyznaczają 

ramy, w których ma być realizowana strategia oraz 

stanowią wzorzec określający jej tożsamość, charakter 

oraz sposób postępowania. Określenie misji i wizji 

przedsięwzięcia pozwala stworzyć fundamenty dla 

zamierzonych działań i opcji. 

 

Analiza sytuacji obecnej Powiatu na podstawie m.in. dostarczonych przez Starostwo Powiatowe 

informacji oraz badania przeprowadzonego wśród mieszkańców, radnych i reprezentantów 

kluczowych instytucji, pozwoliło na zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania misji 

i wizji Powiatu Brzezińskiego na najbliższe lata. 

Celem wyznaczenia misji i wizji jest określenie optymalnego kierunku rozwoju Powiatu w przyszłości 

oraz wyznaczenie ram dla działań realizowanych w Strategii. Wizja określa stan docelowy,  

do osiągnięcia, którego Powiat będzie dążyć w perspektywie najbliższych ośmiu lat. Jest ona 

generalną deklaracją obrazującą planowany proces rozwoju, który służyć ma poprawie sytuacji 

Powiatu i jego mieszkańców w perspektywie kilku/kilkunastu lat. Warunkiem realizacji ustalonej misji 

jest podjęcie szeregu działań, które spowodują systematyczny, trwały wzrost gospodarczy i rozwój 

instytucjonalny, co w efekcie doprowadzi do podniesienia poziomu życia mieszkańców  

oraz świadczonych na ich rzecz usług publicznych. Natomiast misja określa sposób osiągnięcia stanu 

docelowego – wizji. Zdefiniowanie misji i wizji jest kluczowym elementem Strategii, któremu 

podporządkowane są główne cele realizowane przez Powiat oraz działania przez nią podejmowane. 

Celem zdefiniowania misji Powiatu Brzezińskiego jest określenie roli, jaką władze Powiatu mają pełnić 

w dążeniu do najbardziej pożądanego przyszłego jego kształtu - wizji, w oparciu o posiadane zasoby  

i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców powiatu oraz kluczowych interesariuszy. Poniżej 

sformułowana wizja określa wytyczne dotyczące kierunku i sposobu działania władz Powiatu 

przyjętego na okres do 2020 roku. 

Rysunek 17. Misja, wizja Powiatu Brzezińskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Wizja:

W 2020 roku powiat zgierski równomiernie rozwiniętym obszarem o wysokim poziomie rozwoju 

gospodarczego osiągniętym dzięki wykorzystaniu położenia na skrzyżowaniu dróg, bliskości Łodzi 

i partnerstwa lokalnych samorządów.

Misja:

Powiat jako inicjator i koordynator działań - w partnerstwie z Gminami wchodzącymi w jego 

skład – służących  spójnemu rozwojowi powiatu 

Kierunek 

rozwoju 

Powiatu

Sposób  

realizacji 

wizji

W 2020 roku Powiat Brzeziński regionalnym centrum usług opiekuńczo 
– zdrowotnych, miejscem oferującym godne warunki bytowe dla 
mieszkańców oraz miejscem przyjaznym dla przedsiębiorców 

 

Wykorzystanie potencjału istniejącego zaplecza medycznego, walorów 
turystyczno – krajobrazowych oraz posiadanych zasobów ludzkich do 
równomiernego rozwoju Powiatu 
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6. Strategiczne kierunki rozwoju 

Misja i wizja Powiatu stanowią jedynie zwięzłe odzwierciedlenie ambicji władz Powiatu,  

jej mieszkańców oraz kluczowych interesariuszy związanych ze stanem docelowym, do którego 

Powiat dąży w przyszłości. Cele strategiczne wskazują natomiast pożądane kierunki rozwoju, 

konkretyzując obszary na jakie władze Powiatu powinny ukierunkować swoje działania.  

Diagnoza społeczno-gospodarcza i przeprowadzona na jej podstawie analiza SWOT jak również 

wyniki sondażu społecznego pozwoliły na określenie trzech strategicznych celów rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego: 

 
1. Stworzenie centrum usług opiekuńczo – zdrowotnych. 

2. Rozwój komunikacji, współpracy, partnerstwa. 

3. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej dla zwiększenia atrakcyjności regionu. 

 

Powiat Brzeziński, podobnie jak inne jednostki samorządu lokalnego, zarówno na terenie 

województwa łódzkiego, jak i w innych województwach, dysponuje ograniczonymi zasobami  

w kontekście realizacji wszystkich wymienionych powyżej celów strategicznych. W związku  

z powyższym należy zadbać o to, aby w pierwszej kolejności realizowane były cele niezbędne do 

właściwego funkcjonowania Powiatu. 
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6.1. Cel strategiczny I  

Stworzenie centrum usług opiekuńczo – zdrowotnych  

Łódzkie to obok województwa świętokrzyskiego i śląskiego najszybciej starzejący się region kraju.  

Z danych GUS wynika, że aż 19,5 % ludności jest w wieku poprodukcyjnym (a w samej Łodzi stanowią 

oni prawie 25% mieszkańców), zaś w ciągu najbliższych 20 lat liczba ta wzrośnie o 45%. Również 

tendencje demograficzne pozostałych krajów UE wskazują, iż utrzymujące się niskie współczynniki 

urodzeń w połączeniu z wydłużającym się średnim trwaniem życia skutkować będą przewagą starszych 

grup wiekowych w strukturze ludności. Zjawisko starzenia się społeczeństwa będzie miało poważny 

wpływ na różne obszary polityki – coraz większe znaczenie położone zostanie na opiekę zdrowotną, 

opiekę socjalną, kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym. Stąd szansą dla powiatu może stać 

się zwiększenie dostępności oraz jakości usług zdrowotnych i społecznych świadczonych przez placówki 

funkcjonujące na jego terenie – nakierowane zarówno na odbiorców lokalnych, ponadlokalnych jak 

również zagranicznych (turystyka zdrowotna).  

 
Cel operacyjny I.1.  

Poszerzenie oferty medycznej w oparciu o istniejące zasoby Szpitala Specjalistycznego 

 
Mocną stroną powiatu brzezińskiego jest funkcjonujące na jego terenie Powiatowe Centrum Zdrowia  

Sp. z o.o. (realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ, jak i na zasadach komercyjnych), NZOZ 

powstały w wyniku przekształceń szpitala powiatowego. Obecnie 51% udziałów w Powiatowym Centrum 

Zdrowia posiada spółka Profesor Adam Dziki, pozostałe 49% pozostaje własnością Starostwa 

Powiatowego w Brzezinach. Zapoczątkowane przekształcenia i inwestycje mają na celu stworzenie 

Centrum Leczenia Jelit – placówki specjalistycznej, jakiej brakuje na polskim rynku medycznym, pomimo 

wzrastającej zachorowalności na choroby nowotworowe.  

Wg danych Centrum Onkologii w Warszawie
27

 nowotwory złośliwe stanowią druga przyczynę zgonów  

w Polsce, w tym najważniejszą przyczynę przedwczesnych zgonów kobiet. Zagrożenie życia z ich 

powodu nie zmniejsza się, a w przypadku niektórych rodzajów nowotworów, takich jak nowotwory jelita 

grubego, gruczołu krokowego, raka płuca u kobiet, wzrasta. W Polsce, w populacji męskiej, drugim co do 

częstości występowania jest nowotwór jelita grubego – charakteryzujących się rosnącą tendencją 

zarówno zachorowalności, jak i umieralności. W populacji kobiet wiodącymi umiejscowieniami 

nowotworów są: pierś, płuco, jelito grube. Polska jest krajem, w którym umieralność z powodów 

nowotworów złośliwych mają wpływ głównie dwa zjawiska – wielkość ekspozycji na czynniki ryzyka (np. 

dym tytoniowy) oraz opóźnienie w stosunku do innych krajów europejskich we wprowadzaniu 

programów wczesnej diagnostyki (np. programów przesiewowych). Zła sytuacja w województwie łódzkim 

została potwierdzona przez statystyki z 2010 roku, wg których województwo charakteryzowało się 

najgorszymi w kraju wskaźnikami dotyczącymi zdrowia społeczeństwa – 2 miejsce w kraju z powodu 

                                                           
27 Nowotwory złośliwe w Polsce 2011. Raport roczny, Warszawa 2013 
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umieralności na choroby cywilizacyjne (choroby układu krążenia, nowotwory). W województwie łódzkim 

współczynnik zgonów spowodowanych tymi ostatnimi wynosił 207/100 tys. ludności
28

. 

Odpowiadając na potrzeby związane z wczesnym wykrywaniem nowotworów oraz ich późniejszym 

leczeniem szpital w Brzezinach ma szansę stać się pierwszą w Polsce specjalistyczną kliniką 

koncentrującą się na leczeniu chorób jelit. W związku z tym Powiat powinien uwzględnić w swojej 

polityce działania nakierowane zarówno na rozwój infrastruktury jednostki, czyli budowę/przebudowę lub 

modernizację obiektów ochrony zdrowia, zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu niezbędnego do 

diagnostyki oraz późniejszego procesu leczenia i terapii, jak i współpracę przy realizacji programów 

profilaktycznych. Jednocześnie wykorzystanie potencjału sektora usług medycznych i prozdrowotnych 

wpisuje się w kierunek rozwoju całego regionu łódzkiego wskazany na etapie tworzenia Regionalnej 

Strategii Innowacji. Scentralizowanie leczenia chorób w wyspecjalizowanych jednostkach jest coraz 

bardziej popularne na świecie – wytypowane ośrodki dysponują odpowiednim sprzętem oraz 

wykwalifikowaną kadrą chirurgów. Szpital może jednocześnie funkcjonować jako centrum szkoleniowe 

dla lekarzy (współpraca z uczelniami medycznymi), w którym pracować (operować i uczyć) będą 

specjaliści z całego świata. Wg informacji osób zarządzających spółką pierwszym zagranicznym 

szpitalem, który chciałby nawiązać współpracę z Brzezinami jest szwajcarska klinika w Lozannie. Przy 

stworzeniu odpowiedniej oferty Centrum może być atrakcyjne zarówno dla pacjentów z Polski (którzy 

będą przyjmowani także w ramach kontraktów z NFZ), jak i pacjentów z całej Europy (turystyka 

medyczna). Rozwojowi „turystyki medycznej” sprzyjać będzie dogodna lokalizacja Brzezin w centrum 

Polski (w granicach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego), położenie przy głównych szlakach 

komunikacyjnych (skrzyżowanie autostrady A1 i DK) oraz systematyczny rozwój transportu publicznego 

w ramach aglomeracji łódzkiej.  

Również zmiany demograficzne zachodzące w województwie – zmierzające w kierunku szybkiego 

starzenia się społeczeństwa – powodować będą wzrost zapotrzebowania na usługi w tym obszarze. 

Prowadzi to do konieczności zapewnienia opieki medycznej i usług skierowanych do osób starszych. 

Odpowiedzią na nie będzie rozwój na terenie powiatu brzezińskiego sektora usług opiekuńczych 

(wskazanych w celu I.2) uzupełnionego o profesjonalne zaplecze w postaci szpitalnego oddziału 

geriatrycznego. Utrzymanie i modernizacja pozostałych funkcjonujących w szpitalu oddziałów wraz  

z ratownictwem jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żyjących na terenie powiatu osób. 

Podniesie również atrakcyjność warunków bytowych dla potencjalnych przyszłych mieszkańców. 

 
Proponowane działania: 

 
• Stworzenie kliniki/ placówki leczenia chorób jelita – budowa marki szpitala 

• Stworzenia oddziału geriatrycznego 

• Rozwój, modernizacja i utrzymanie oddziału położniczo – ginekologicznego 

• Rozwój, modernizacja i utrzymanie oddziału pediatryczno – neonatologicznego 

• Rozwój, modernizacja i utrzymanie szpitalnego oddziału ratunkowego 

• Utrzymanie i modernizacja istniejących oddziałów 

• Wspieranie inicjatyw związanych z profilaktyką zdrowotną 

• Wspieranie współpracy z jednostkami naukowymi (B+R) 

 

                                                           
28 Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, Łódź 2013 
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Cel operacyjny I.2.  

Rozwój usług opiekuńczych (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych) 

 
Ważnym elementem decydującym o atrakcyjności regionu jest obok rozwiniętego zaplecza medycznego 

dostępność do usług społecznych. Zmiany zachodzące w strukturze wiekowej wskazują, że działania 

nakierowane na wsparcie osób starszych należy koncentrować nie tylko na obszarze ochrony zdrowia, 

ale również w zakresie opieki społecznej. Sektor ten (rozwój systemu pomocy społecznej oraz usług 

skierowanych do osób starszych oraz niesamodzielnych) staje się szczególnie istotny, w obliczu obecnej 

sytuacji demograficznej. Oprócz zjawiska starzenia się społeczeństwa wpływają na to również zmiany 

zachodzące w modelu współczesnej rodziny. W chwili obecnej coraz mniej popularne są rodziny 

wielopokoleniowe – zapewniające swoim bliskim opiekę i wsparcie. Osoby w wieku produkcyjnym stają 

się coraz bardziej mobilne, a procesy migracyjne nie sprzyjają rozbudowanym więziom rodzinnym. 

Skutkiem tego bardzo wielu seniorów, którzy jeszcze kilkanaście lat temu mięliby zapewnioną opiekę ze 

strony swoich dzieci i wnuków, jest obecnie skazanych na siebie i na korzystanie z usług opiekuńczych.  

W związku z tym niezbędne jest tworzenie i dostosowywanie infrastruktury ośrodków zapewniających 

całodobową lub dzienną opiekę dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych. 

Rozwój takich ośrodków ma szansę stać się elementem pobudzającym rozwój przedsiębiorczości  

i wzrost zatrudnienia w sektorze usług opiekuńczych. Wsparcie takich działań ze strony powiatu 

przyczyni się do zmniejszenia skali wykluczenia społecznego. Jednocześnie należy podejmować 

działania promujące tereny powiatu jako miejsce sprzyjające inwestycjom prywatnym z tego zakresu.  

W domy opieki dla osób starszych zaczynają w Polsce inwestować coraz większe firmy (np. Luxmed, 

KGHM), pojawiają się również przedstawiciele zagranicznych spółek posiadających sieci domów dla 

seniorów.  

 

Dobra praktyka – Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny Tabita 

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny prowadzony przez Grupę Luxmed to placówka całodobowej 

opieki dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej 

specjalistycznej opieki, a także placówka świadcząca usługi z zakresu rehabilitacji osób w każdym 

wieku. Ośrodek jest zlokalizowany w Konstancinie Jeziornie – podwarszawskiej miejscowości  

o tradycjach uzdrowiskowych sięgających XIX wieku. Ośrodek oferuje zarówno pobyt 

długoterminowy w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego, Domu Seniora, jak również pobyt 

krótkoterminowy i dzienny. Usługi świadczone są także w formie pakietów i turnusów 

rehabilitacyjnych oraz labolatoryjno – konsultacyjnych. W ramach oferty ośrodek zapewnia:  

• komfortowe warunki pobytu w pokojach 1 i 2-osobowych z łazienkami 

• całodobową opiekę pielęgniarską oraz opiekunów 

• stałą opiekę lekarzy rodzinnych i konsultacje lekarzy innych specjalności 

• opiekę psychologa, logopedy, dietetyka 

• gabinet zabiegowy i pobrań 

• zabiegi pielęgniarsko-pielęgnacyjne 

• pełne wyżywienie, z uwzględnieniem indywidualnej diety 

• pełny wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych 

• urozmaiconą tematykę terapii zajęciowej 
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• transport medyczny 

• organizację imprez rodzinnych i okolicznościowych 

• mikroklimat uzdrowiska Konstancin-Jeziorna 

• miłą, przyjazną atmosferę ośrodka 

• posługę duszpasterską 

 

Istotnym elementem działań będzie także kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy poprzez 

aktywizację zawodową ludności (wspieranie ich mobilności zawodowej, wsparcie osób zakładających 

własną działalność gospodarczą, promowanie firm rodzinnych, wspieranie podnoszenia kwalifikacji 

pracowników itp.) ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia branż usługowych.  

 
Proponowane działania: 

• Wspieranie inicjatyw tworzenia ośrodków z ofertami zamieszkania dla osób starszych np. Domy 

Seniorów, 

• Promocja oferty w kraju i zagranicą, 

• Działania wspierające przygotowanie zaplecza kadrowego spójnego ze zidentyfikowanymi 

potrzebami rynku regionalnego, 

• Działania wspierające rynek opiekuńczy i zdrowotny, 

• Przyciąganie inwestorów zewnętrznych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami rynku, 

• Działania informacyjne oraz doradztwo nt prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Cel operacyjny  

I.3. Rozwój pozostałych usług zdrowotnych 

 
Uzupełnieniem sektora usług zdrowotnych i opiekuńczych będzie rozwój dostępu do rekreacji  

(ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i podlegających procesowi rehabilitacji oraz 

ich rodzin) i innych usług związanych z tzw. „przemysłem czasu wolnego” – wzmacniających jakość 

kapitału społecznego, jak również umożliwiających promowanie zdrowego trybu życia. Oprócz mocnej 

strony, którą jest centralne położenie w kraju, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych (bliskość 

aglomeracji łódzkiej i warszawskiej), Powiat Brzeziński posiada potencjał w postaci terenów ciekawych 

krajobrazowo i atrakcyjnych turystycznie. Zarówno Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, jak również 

pozostałe zespoły przyrodniczo – krajobrazowe są miejscem idealnym do spędzania wolnego czasu 

zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci (np. park jurajsko – botaniczny „Dino Park”). Są to dwa filary na 

których opierać się może rozwój sektora usług o charakterze rekreacyjno – rehabilitacyjnym, które 

zaktywizują gospodarczo powiat poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. Pełne wykorzystanie 

istniejącego potencjału będzie jednak wymagało zainicjowania i koordynacji działań związanych np.  

z tworzeniem ośrodków wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, udostępnieniem informacji nt terenów 

inwestycyjnych dla potrzeb gospodarki rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Sektor usług rekreacyjnych oraz 

opiekuńczo – zdrowotnych warto również uwzględnić w ofercie turystycznej powiatu. 
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Proponowane działania: 

• Tworzenie specjalistycznych ośrodków sanatoryjnych – profil spójny z posiadanymi zasobami oraz 

zidentyfikowanymi potrzebami 

• Tworzenie ośrodków oraz rozwój usług rekreacyjno (wypoczynkowo) - rehabilitacyjnych 

 
 
Cel operacyjny I.4  

Wspieranie oraz umacnianie wspólnoty mieszkańców 

 
Istotnym elementem funkcjonowania powiatu jest kapitał społeczny, stąd w działaniach strategicznych 

należy uwzględnić inicjatywy sprzyjające jego rozwojowi oraz budowaniu więzi społecznych. Inwestycje 

w kapitał ludzki oraz zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych powinny zaowocować 

wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej obywateli, a w efekcie wzrostem ich świadomego 

zaangażowania na rzecz regionu.  

W chwili obecnej najistotniejszym problemem wskazywanym przez mieszkańców powiatu w ankietach 

jest kwestia bezrobocia oraz związany z nim proces emigracji. Brak pracy wiąże się również ze 

zubożeniem materialnym oraz zagrożeniem marginalizacją grup osób nim dotkniętym. Dlatego 

wyzwaniem na które musi odpowiedzieć powiat będzie aktywizacja zawodowa mieszkańców, 

zwiększanie ich kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Ważnym 

elementem ograniczającym negatywne zjawisko bezrobocia, zubożenia oraz wykluczenia społecznego 

jest ekonomia społeczna. Odgrywa ona istotną rolę we włączaniu na rynek pracy grup 

defaworyzowanych, a jednocześnie posiada bardzo duży potencjał w zakresie świadczenia usług 

użyteczności publicznej. Przy wspieraniu inicjatyw popularyzujących ten sektor każde nowo powstałe 

miejsce pracy, jest jednocześnie odpowiedzią na problem związany z zagrożeniem wykluczeniem 

społecznym. Obecnie na terenie powiatu istnieje bardzo duży potencjał oraz dobry klimat do rozwoju 

sektora przedsiębiorczości społecznej (miasto Brzeziny jest partnerem wielu projektów związanych  

z upowszechnianiem modelu przedsiębiorczości społecznej – zarówno poprzez wprowadzanie na rynek 

podmiotów ekonomii społecznej, jak również wsparcie szkoleniowo – doradcze), który warto wykorzystać 

np. poprzez zawiązanie porozumienia na rzecz ekonomii społecznej w regionie. Porozumienie takie 

mogłoby np. określać zasady wspierania aktywnych from reintegracji społecznej i zawodowej ośrodków 

pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy. Współpraca z organizacjami trzeciego sektora to 

również szansa na stworzenie nowych rozwiązań problemów społecznych poprzez wspólne 

wypracowanie ścieżki działań – od prewencji poprzez konkretną pomoc oraz utworzenie mechanizmów 

kompleksowego wsparcia.  

Dobra praktyka – Partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kartuskim 

Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej podpisane 

zostało w powiecie kartuskim przez kilka instytucji i organizacji pozarządowych. Głównym celem 

partnerów jest dążenie do obniżenia kosztów społecznych i stworzenia lepszych warunków powrotu 

na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie przedsiębiorczości  

i zwiększanie aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego. Porozumienie jest 

efektem przyjętej w styczniu 2013 r. Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na 

lata 2013-2016. Sygnatariusze zobowiązani są podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia 
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zainteresowania ekonomią społeczną i promocją jej założeń oraz do rozwijania współpracy pomiędzy 

samorządami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. W porozumieniu 

zobowiązano się także do wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych i zasobów 

naturalnych do rozwoju ekonomii społecznej, dążenia do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej 

oraz innych funduszy na rzecz wspólnej realizacji projektów służących rozwojowi ekonomii 

społecznej. Porozumienie ma charakter otwarty i jego członkiem może być każdy podmiot, jednostka 

czy organizacja, która identyfikuje się z celem działania Partnerstwa. 

 

Proponowane działania: 

• Stworzenie powiatowego programu rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem zasad 

ekonomii społecznej, 

• Kontynuacja działań zwiększających efektywność systemu pomocy i wspierania osób zagrożonych 

marginalizacją, wykluczeniem, patologiami, 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem, 

• Stosowanie klauzul społecznych jako narzędzi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, 

• Promocja instytucji rodziny zastępczej, 

• Działania sprzyjające zmniejszaniu się liczby osób bezrobotnych – aktywizacja społeczności 

lokalnej. 
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6.2. Cel strategiczny II  

Rozwój komunikacji, współpracy, partnerstwa 

Kolejnym celem strategicznym zidentyfikowanym podczas prac nad Strategią Rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego na lata 2014-2020 jest konieczność polepszenia komunikacji i współpracy na 

zewnątrz oraz wewnątrz Powiatu, a także nawiązanie partnerstw na poziomie lokalnym, 

regionalnym i ponadregionalnym pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi a władzami 

Powiatu Brzezińskiego. 

We współczesnej rzeczywistości komunikacja staje się fundamentem demokracji, bez której 

władze samorządowe pozbawione są kontaktu z realnymi problemami swoich społeczności. 

Sprawna komunikacja umożliwia budowanie trwałych więzi między mieszkańcami oraz pozwala 

im identyfikować się z zamieszkiwanym terenem. Idealny model komunikacji, w Jednostce 

Samorządu Terytorialnego jaką jest Powiat, skupia się na informowaniu, edukowaniu oraz 

angażowaniu mieszkańców do działań na rzecz całej wspólnoty samorządowej. Efektywna 

komunikacja powinna być również ściśle dopasowana do realiów panujących w danej jednostce.  

Nawiązywanie partnerstw jest konsekwencją sprawnie przebiegających procesów wymiany 

informacji i komunikacji w JST. Partnerstwa to porozumienia zawierane pomiędzy instytucjami 

publicznymi, przedstawicielami trzeciego sektora, przedsiębiorcami i innymi podmiotami na rzecz 

rozwoju wspólnoty terytorialnej. Głównym celem budowania partnerstwa jest stworzenie trwałej 

więzi i współpracy między różnorodnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz 

mieszkańcami, głównie na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy jakości życia na danym 

terenie.  

W ramach powyższego celu strategicznego sformułowano trzy cele operacyjne odnoszące się do 

podnoszenia jakości komunikacji, współpracy i partnerstwa na różnych poziomach życia 

społecznego. 
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Rysunek 18. Grupy interesariusz partnerstw 

 
Źródło: Prezentacja Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie (szrips.eu/pliki/201305-partnerstwo-

trojsektorowe.ppt ) 

 

Cel operacyjnyII.1.  

Partnerstwo lokalne Powiat  Gminy, Miasto  

 
Pierwszy cel operacyjny związany jest z konieczności podjęcia działań w zakresie poprawy 

komunikacji i współpracy na linii Powiatu Brzezińskiego oraz otaczającego go gminy czy miasta. 

Powiat Brzeziński, jeśli chodzi o powierzchnię całkowitą oraz liczbę ludności, jest najmniejszym 

powiatem w województwie łódzkim. W związku z powyższym władze Powiatu powinny aktywnie 

działać na rzecz podnoszenia atrakcyjności, rangi oraz roli swojego terenu w województwie 

łódzkim. Działaniami, które mogą przynieść wymierne skutki, jeśli chodzi o zwiększenie 

atrakcyjności obszaru Powiatu Brzezińskiego, może być opracowanie strategii promocji oraz 

stworzenie wspólnej i spójnej dla całego terenu oferty turystycznej.  

Wszystkie władze samorządowe w Powiecie samodzielnie podejmują działania w zakresie 

rozwoju turystyki na swoim terenie, co skutkuje brakiem integralności i uporządkowania w skali 

całego obszaru. Z punktu widzenia mieszkańców oraz odwiedzających, Powiat Brzeziński 
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stanowić powinien spójny obszar turystyczny i rekreacyjny. Jednym z głównych problemów  

w zakresie turystyki w Powiecie jest także niedostatek lub rozproszenie informacji odnośnie 

działalności turystycznej, zarówno po stronie władz, jak i turystów. Z jednej strony utrudnia to 

podejmowanie efektywnych decyzji strategicznych, a z drugiej nie pozwala pokazać pełnego 

spektrum turystycznych atrakcji Powiatu. Mimo dużego potencjału turystycznego głównym 

problemem Powiatu jest brak uporządkowania walorów turystycznych w pakiety produktowe. 

Połączenie atrakcji i infrastruktury turystycznej oferowanej w przestrzeni miejskiej  

z możliwościami spędzania wolnego czasu na terenach podmiejskich będzie podstawą do 

tworzenia pełnych, terytorialnych produktów turystycznych i rekreacyjnych. 

Tak zbudowana oferta turystyczna Powiatu Brzezińskiego przyczyni się do koordynacji inicjatyw 

turystycznych i rekreacyjnych podejmowanych na jego terenie przez stworzenie produktów 

turystycznych, budowę wspólnego systemu informacji turystycznej, zintegrowaną promocję oraz 

kreatywne łączenie atrakcji, walorów, wydarzeń, usług i infrastruktury turystycznej w Powiecie. 

Kolejnym elementem, który wpływać będzie na pozytywne postrzeganie możliwości rozwojowych 

Powiatu jest stworzenie ponadlokalnej oferty inwestycyjnej, właściwe jej promowanie oraz 

budowa spójnego systemu informacji gospodarczej dla przedsiębiorców, rolników oraz innych 

podmiotów gospodarczych. Powiat Brzeziński jest doskonałym miejscem dla inwestorów. Atutem 

Ziemi Brzezińskiej, obok walorów krajobrazowych, jest bez wątpienia jej położenie oraz dobra 

dostępność komunikacyjna. Stosunkowo bliska odległość od Łodzi i Warszawy, a także bliskość 

drogowych węzłów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym (A1/A2) oraz stacji kolejowej  

w Koluszkach (węzeł kolejowy Łódź – Warszawa) umożliwia szybką komunikację drogą lądową. 

Tworząc partnerstwa należy również pamiętać o tym, iż w skład Powiatu Brzezińskiego wchodzą 

głównie gminy wiejskie w związku z czym w dużej mierze jest on powiatem o charakterze 

rolniczym. Mając na uwadze powyższe należy pamiętać o działaniach wspierających ten sektor 

gospodarki. Gminy pod przewodnictwem władz Powiatu powinny podjąć wspólne działania na 

rzecz wspierania i promocji przetwórstwa rolno - spożywczego, a także wykreowania marki 

brzezińskich produktów regionalnych. Zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii 

Europejskiej, z roku na rok rośnie zainteresowanie produktami lokalnymi, regionalnymi  

i tradycyjnymi. Jest to reakcja konsumentów na pogarszającą się jakość wytwarzanych masowo 

produktów spożywczych. Wciąż rosnące zainteresowanie konsumentów tego typu żywnością 

wpływa na dynamiczny rozwój rynku produktów regionalnych. Polska może poszczycić się dużym 

potencjałem w zakresie produkcji tradycyjnej żywności, jednakże udział takich produktów  

w polskim rynku spożywczym szacuje się na poziomie 1 – 3%. Próba nasycenia tego rynku staje 

się zatem dużą szansą a jednocześnie wielkim wyzwaniem stojącym przez jednostkami 

samorządowymi dysponującymi odpowiedni potencjałem w zakresie produkcji lokalnej żywności. 
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Dobra praktyka 

Wspólna oferta inwestycyjna: 

1. Powiatu Kościerskiego 

http://www.investinpomerania.pl/files/2/31/190/oferta_inwestycyjna.pdf 

2. Powiatu Przasnyskiego 

http://www.powiat-przasnysz.pl/pl/wp-content/uploads/2012/06/powiat_przasnyski_oferta-

inwestycyjna.pdf 

Produkty regionalne 

1. Słupski Koszyk Regionalny 

"Słupski koszyk regionalny" powstał z inicjatywy Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Słupsku, jako konkurs na najlepsze przysmaki regionalne, którego celem było 

powrócenie do kulinarnych tradycji naszego regionu. Realizując projekt pn. „Słupski 

Koszyk Regionalny”, Urząd Miejski w Słupsku pragnie zjednoczyć wszystkich wytwórców, 

restauratorów i gastronomów słupskich, aby wzbogacić produkty już znajdujące się  

w Koszyku wytworzone tylko z naturalnych surowców pochodzących z terenów Pomorza 

Środkowego. Jest to zbiór najlepszych przysmaków, wytworzonych z naturalnych 

surowców pochodzących z Pomorza Środkowego29. 

 

Proponowane działania: 

 Opracowanie spójnej strategii promocji Ziemi Brzezińskiej. 

 Opracowanie wspólnej oferty turystycznej. 

 Tworzenie ponadlokalnej, wspólnej ofert inwestycyjnej i jej upowszechnianie. 

 Budowa spójnego systemu informacji gospodarczej dla MŚP, rolników i innych podmiotów 

gospodarczych. 

 Promocja i wspieranie rozwoju leśnictwa, rolnictwa i sadownictwa oraz przetwórstwa rolno- 

spożywczego. 

 Przygotowanie i promocja wspólnej oferty produktów regionalnych- koszyk produktowy pod wspólną 

marką Brzezińska Kraina. 

                                                           
29 http://www.slupsk.pl/turystyka/dokumenty/293.html 

http://www.investinpomerania.pl/files/2/31/190/oferta_inwestycyjna.pdf
http://www.powiat-przasnysz.pl/pl/wp-content/uploads/2012/06/powiat_przasnyski_oferta-inwestycyjna.pdf
http://www.powiat-przasnysz.pl/pl/wp-content/uploads/2012/06/powiat_przasnyski_oferta-inwestycyjna.pdf
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Cel operacyjny II.2.  

Partnerstwo regionalne i ponadregionalne Powiat Powiaty Kraj 

 
Partnerstwo powiatów z województwa łódzkiego, a także województw ościennych to doskonały 

sposób na realizację ważnych przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. 

Dzięki takiej współpracy powiaty mogą łatwiej sięgać po dofinansowania ze środków 

zewnętrznych. Tworząc partnerstwa o charakterze ponadregionalnym Powiat Brzeziński może 

mieć realną możliwość organizacji ponadlokalnych wydarzeń skupionych wokół założonych  

w strategii celów i kierunków rozwoju. Organizacja tego typu wydarzeń przyczyni się do 

wypromowania zasobów Powiatu nie tylko w województwie łódzkim, ale również poza jego 

granicami. Partnerstwa ponadregionalne mogą być tworzone również z jednostkami o podobnym 

profilu działalności spoza terenu Polski. Taka współpraca umożliwi Powiatowi pozyskanie oraz 

wymianę informacji, wiedzy oraz know- how np. w związku z funkcjonowaniem rynku usług 

opiekuńczych czy prozdrowotnych.  

Partnerstwa ponadregionalne mogą dotyczyć również współpracy, wymiany informacji czy 

doświadczeń z organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi. Współpraca z szkołami 

wyższym dotyczyć może nie tylko popularyzacji nauki, wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych  

i społecznych, ale polegać będzie także na realizacji wspólnych projektów i inicjatyw 

gospodarczych. Zakres współpracy może ponadto, obejmować  zajęcia edukacyjne w  szkołach 

ponadgimnazjalnych organizowane i prowadzone przez wykładowców szkół wyższych, a także 

wyjazdy warsztatowe do siedzib uczelni.  

Współpraca Powiatu i uczelni wyższych czy organizacji pozarządowych pozwoli również na 

realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014 – 2020, gdyż w nowej 

perspektywie finansowej znaczne środki zostaną przekazane właśnie na edukację. 

Wyniki sondażu społecznego przeprowadzonego wśród mieszkańców Powiatu Brzezińskiego 

potwierdzają, iż najważniejszym obszarem, w którym władze powiatu powinny podjąć 

zdecydowane działania jest edukacja publiczna. Na kolejnym miejscu znalazł się obszar 

związany z promocją i ochroną zdrowia. W związku z powyższym, zgodnie z sugestiami 

mieszkańców, władze Powiatu powinny skupić się na poprawie jakości życia mieszkańców w tych 

głównych obszarach np. poprzez nawiązywanie współpracy i partnerstw ponadregionalnych. 
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Dobra praktyka- Trójstronna współpraca w Powiecie Przasnyskim 

Trójstronna współpraca pomiędzy warszawską renomowaną uczelnią techniczną (Politechnika 

Warszawska), przasnyską uczelnią językową (Wyższa Szkoła Języków Obcych) oraz 

samorządem powiatowym jest istotnym przedsięwzięciem naukowo – technicznym dla dalszego 

rozwoju powiatu i regionu, jak również kontynuacją zapoczątkowanej strategicznej współpracy 

biznesu ze światem nauki. Wzmacnia jednocześnie możliwości realizacji przygotowywanego 

przez starostwo i Politechnikę wspólnego projektu unijnego w tym zakresie. Dodatkowo zakłada 

się kształcenie w Przasnyszu przez Politechnikę i WSJO kadr dysponujących zarówno 

specjalistyczną wiedzą techniczną, jak również technicznymi umiejętnościami językowymi 

niezbędnymi w rozwoju Przasnyskiej Strefy Gospodarczej i cieszącymi się na rynku pracy 

dużym zapotrzebowaniem30. 

 

Proponowane działania: 

 Współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi. 

 Współpraca w tworzeniu i rozwoju obszarów funkcjonalnych i inwestycyjnych na obszarze 

regionalnym. 

 Organizacja ponadlokalnych wydarzeń np. związanych z rynkiem usług opiekuńczych, 

prozdrowotnych oraz nawiązujących do tradycji historycznych regionu. 

 
 
Cel operacyjny II.3. 

Partnerstwo społeczne Powiat  Mieszkańcy Powiatu 

 
Partnerstwo społeczne to współpraca organizacji reprezentujących różne sektory życia 

społecznego w jednostce samorządowej, gdzie wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje  

i zasoby, w którym wspólnie ponoszą ryzyko i koszty oraz dzielą się korzyściami wynikającymi  

z osiągnięcia wspólnych celów partnerstwa i celów poszczególnych partnerów. Dobrze 

skomunikowane struktury w partnerstwie ułatwią rozwój prawdziwej demokracji w jednostce 

samorządowej. Działania władz Powiatu w zakresie popularyzacji tworzenia partnerstw powinny 

skupiać się na aktywizacji, sprawnej komunikacji, edukacji, nauce współodpowiedzialności, 

przekonaniu o wpływie każdej jednostki na rozwój lokalny. Wszyscy uczestnicy partnerstwa 

powinni z własnej woli poświęcać czas, aby wspólnie diagnozować problemy społeczności 

lokalnej, w której żyją oraz stworzyć i realizować projekty sprzyjające rozwiązywaniu tychże 

problemów. Partnerstwa społeczne zawiązywane w ramach poszczególnych JST powinny działać 

w różnych obszarach tematycznych od kultury i animacji działań społeczności lokalnej po tematy 

związane z pomocą społeczną oraz pobudzaniem postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców. Partnerstwa te mogą przynosić wymierne korzyści dla funkcjonowania 

samorządów m. in. poprzez cedowanie na nie zadań związanych z organizacją różnego rodzaju 

imprez kulturalnych czy sportowych.  

                                                           
30 http://www.powiat-przasnysz.pl/pl/porozumienie-starostwa-z-wyzsza-szkola-jezykow-obcych-podpisane/ 



 
 

 86 
 

Strategia rozwoju Powiatu Brzezińskiego 

na lata 2014 – 2020 

Duże znaczenie dla społeczności lokalnej ma możliwość aktywnego udziału w pracach  

i projektach realizowanych przez jednostki samorządowe. Bardzo ważnym aspektem jest 

przepływ informacji między władzami Powiatu a mieszkańcami. Duże korzyści zarówno dla 

mieszkańców jak władz przynosi organizacja konsultacji społecznych w ważkich dla regionu 

tematach- w konsekwencji wzrasta poziom zaufania oraz legitymizacji władz.  

We współczesnym świecie największym problemem, z którym borykają się samorządy jest 

zmniejszające się zaufanie opinii publicznej. W związku z czym współpraca mieszkańców i władz 

Powiatu w ramach nawiązanych partnerstw wzmocni więzi międzyludzkie oraz przyczyni się do 

kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego. 

 
 
Proponowane działania: 

 Poprawa przepływu informacji (m.in. e-urząd, geoportal powiatowy). 

 Budowa poczucia tożsamości regionalnej- aktywny udział społeczności w inicjatywach 

regionalnych. 

 Kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w 

formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej. 

 Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb 

regionalnego rynku pracy. 

 Działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne, 

działania na rzecz młodych mieszkańców powiatu. 

 Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez działania informacyjne na temat możliwości 

pozyskania funduszy na rozpoczęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem 

przejrzystości procesów decyzyjnych władz powiatu. 

 Oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 Decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom 

obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli. 
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6.3. Cel strategiczny III  

Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej dla zwiększenia 

atrakcyjności regionu 

 

Cel operacyjny III.1.  

Poprawa infrastruktury drogowej i okołodrogowej  

 
Jednym z ważniejszych elementów częściowo warunkującym rozwój poszczególnych gmin, miast  

czy powiatów jest dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa oraz położenie, na które niestety 

władze jednostek samorządowych nie mają wpływu. Jeśli chodzi o położenie to Powiat Brzeziński 

jest dogodnie usytuowany na mapie Polski z uwagi na bliskość dwóch autostrad A1 i A2. 

Analizując jednak stan infrastruktury drogowej, wymaga ona znacznej poprawy, polegającej 

zarówno na budowie nowych, jak i remoncie już istniejących odcinków dróg powiatowych 

wpisujących się w lokalną sieć drogową. Jej trzonem jest droga krajowa nr 72 oraz drogi 

wojewódzkie 708. i 704. prowadzące do węzłów autostradowych Stryków i Łyszkowice. Drogi te  

z uwagi na znaczne obciążenie ruchem kołowym również wymagają modernizacji.  

Nie sposób przecenić rolę jaką pełni infrastruktura drogowa jeśli chodzi o przyciąganie 

inwestorów czy turystów. Duże znaczenie w tej kwestii ma również ma stan lokalnej infrastruktury 

drogowej, na co zwrócili uwagę również mieszkańcy powiatu. Podczas przeprowadzanych 

wywiadów zgłaszali oni konieczność poprawy stanu dróg powiatowych. Z punktu widzenia 

rozwoju usług opiekuńczo – zdrowotnych w oparciu o walory turystyczno – krajobrazowe powiatu 

istotna jest  rozbudowa nowych i remont istniejących już odcinków dróg powiatowych na całym 

obszarze powiatu, które w przyszłości będą mogły służyć zarówno pensjonariuszom placówek 

opiekuńczo – zdrowotnych, jak i mieszkańcom powiatu. We wszelkiego rodzaju inwestycjach 

drogowych należy ponadto każdorazowo uwzględniać budowę ciągów pieszo – rowerowych, 

które są niezbędne zwłaszcza jeśli chodzi o turystyczny aspekt miejsca. 

Ze względu na fakt, iż obecnie ruch tranzytowy w kierunku wschód – zachód odbywa się drogą 

krajową na linii Łódź – Rawa Mazowiecka, konieczne jest podjęcie starań zmierzających do 

budowy obwodnicy miasta Brzeziny. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza granice miasta i udrożnienie jego centrum, co z pewnością przełożyłoby się 

na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Obecnie na terenie powiatu brzezińskiego nie funkcjonuje żadna linia kolejowa dostępna 

pasażerom, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości komunikacyjne regionu. Duży potencjał 

pod względem rozwoju Powiatu stwarza Łódzka Kolej Aglomeracyjna. W obecnym kształcie jej 

przebiegu Powiat Brzeziński położony jest w rozwidleniu planowanych linii nr 17 z końcową stacją 

w Koluszkach i linii nr 15 z końcową stacją w Łowiczu. W związku z tym istotne dla Powiatu 
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Brzezińskiego jest podjęcie starań dotyczących przedłużenia linii 17 ŁKA do Skierniewic ze stacją 

w Rogowie. Z punktu widzenia interesów Powiatu zasadne jest nawiązanie współpracy  

z ościennymi powiatami, gdyż wspólne działania w tym zakresie z pewnością będą miały większe 

szanse powodzenia. 

Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej, która dodatkowo zostałaby uzupełniona  

o transport kolejowy w znacznym stopniu poprawi dostępność komunikacyjną regionu i tym 

samym przyczyni się do rozwoju Powiatu Brzezińskiego jako centrum usług opiekuńczo – 

zdrowotnych oraz poprawi jakość życia mieszkańców. 

 
Proponowane działania: 

• Modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych wraz z całą infrastrukturą okołodrogową 

• Prowadzenie działań na rzecz budowy obwodnicy Brzezin 

• Współpraca z powiatami ościennymi w zakresie wspierania projektów dotyczących przedłużenia 

Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

• Budowa chodników, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych na terenie Powiatu Brzezińskiego 

• Działania lobbingowe na rzecz poprawy stanu dróg wojewódzkich i krajowych 

 

Cel operacyjny III.2.  

Rozbudowa infrastruktury energetycznej 

 
Infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznych jest kluczowa z punktu widzenia 

prawidłowych dostaw prądu dla ludności, co jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia godnych 

warunków życia. Z drugiej strony stopień elektryfikacji i obecność wolnych zasobów 

energetycznych wpływa również na decyzje inwestorów o lokalizacji swoich inwestycji. Przez teren 

Miasta Brzeziny przebiega linia najwyższego napięcia 400kV relacji Rogowiec – Płock, co daje 

dobre perspektywy dalszej jej rozbudowy. Z uwagi na wysokie koszty budowy infrastruktury tego 

typu oraz ograniczenia jakim zostają poddane, realizacja takich inwestycji powinna zostać 

poprzedzona dokładnymi badaniami. 

W związku z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców konieczna jest również rozbudowa sieci 

oświetlenia energetycznego, co jest spójne z celem operacyjnym C1. Plany inwestycji drogowych 

na terenie Powiatu Brzezińskiego powinny uwzględniać również zagospodarowanie całego pasa 

drogowego, w tym oświetlenie. Nie wyklucza to jednak prowadzenia oddzielnych inwestycji 

obejmujących jedynie budowę sieci oświetleniowej w istniejących już ciągach drogowych, jeśli 

wynika to z aktualnej potrzeby. 

Zgodnie z danymi wynikającymi z części diagnostycznej niniejszej strategii na terenie Powiatu 

Brzezińskiego nie ma realnie funkcjonującej sieci gazowniczej. Według danych GUS łączna 

długość sieci wynosi 508 m i dostarcza gaz do 6 gospodarstw domowych. W obliczu takich braków 

konieczne jest przeprowadzenie gruntownej rozbudowy sieci gazowniczej. Miasto Brzeziny jest 

obecnie na etapie rozmów z Gazownią Łódzką na temat budowy ewentualnego gazociągu 

średniego ciśnienia od strony Strykowa wzdłuż tzw. „traktu strykowskiego”. Z uwagi na istotę  

i skalę kosztów inwestycję należy poprzedzić wcześniejszą analizą rynku, zapotrzebowania oraz 
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warunków przyłączeniowych. Dostęp do sieci gazowniczej z pewnością ulokuje Powiat  

w uprzywilejowanej pozycji w staraniach o pozyskanie nowych inwestorów.  

Jak wynika z debaty klimatycznej, która odbyła się 13 lutego 2013 roku w Brzezinach pod 

patronatem Ministra Środowiska i Starosty Brzezińskiego Powiat ma szansę rozwijać się 

gospodarczo w oparciu o energetykę niskoemisyjną. W związku ze wzrostem cen energii 

konwencjonalnej oraz prawodawstwem Komisji Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń istnieje konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Rozwiązaniem 

tych kwestii mogą być odnawialne źródła energii. Z uwagi na dogodne położenie Powiatu 

Brzezińskiego na Wyżynie Łódzkiej należy przede wszystkim wykorzystać energię wiatru oraz 

spadek wody. Naturalne uwarunkowania Powiatu stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju 

energetyki wiatrowej zarówno poprzez indywidualne inwestycje jak i budowę dużych farm 

wiatrowych. Właśnie z uwagi na wyniesienie terenu istnieje również możliwość budowy zbiorników 

retencyjnych umożliwiających wykorzystanie spadku terenu do produkcji energii. Takie 

ukształtowanie terenu daje również ogromne możliwości rozwoju energetyki solarnej  

i fotowoltaiki. W tym przypadku także nie należy ograniczać się jedynie do zastosowania nowych 

rozwiązań w budynkach prywatnych (domy jednorodzinne, mieszkania, zakłady produkcyjno – 

usługowe), ale również uwzględnić możliwości budowy kompleksowych farm fotowoltaicznych  

i solarnych.  

Indywidualne inwestycje w odnawialne źródła energii na własne potrzeby (produkcja ciepłej wody, 

prąd, ogrzewanie domów jednorodzinnych) w postaci biogazowi, przydomowych oczyszczalni 

ścieków, lamp solarnych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych byłyby idealnym uzupełnieniem 

zintegrowanych działań samorządów na terenie Powiatu w tym zakresie. Zjawisko takie pozytywnie 

wpłynęłoby na ogólny obraz Powiatu Brzezińskiego jako miejsca przyjaznego człowiekowi  

i środowisku, gdzie warto wypoczywać i wracać do zdrowia. Z uwagi na ciągle wysokie koszty 

budowy instalacji pozyskujących „zieloną” energię konieczne jest wprowadzenie programów  

i systemów dotujących inwestycje tego typu. 

 

1. Dobra praktyka – „Słoneczne dachy gminy Rząśnia” 
2. Dobra praktyka – samochody elektryczne 

1. W 2011 roku w rolniczej Gminie Rząśnia w Powiecie Pajęczańskim wdrożono projekt 

„Słoneczne dachy gminy Rząśnia”, innowacyjny z uwagi na swój kompleksowy charakter. 

Nigdzie wcześniej w Polsce nie zostały wykorzystane odnawialne źródła energii w postaci 

kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na tak ogromną 

skalę. Program objął 85% wszystkich gospodarstw domowych, gdzie zamontowano 1029 

kolektorów słonecznych po 2 – 3 panele na dachu w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Jeden zestaw obejmował – montaż bojleru i paneli słonecznych. Koszt instalacji to 15 tys 

zł, natomiast mieszkańcy płacili po 500 zł, a obiekty użyteczności publicznej 1 tys zł. Tysiąc 

złotych każdorazowo pochodziło z budżetu gminy, natomiast resztę z 15 tys zł dokładała 

UE. Z każdym właścicielem podpisywano umowę dzierżawy części dachu, na której 

zamontowany był panel słoneczny. Po rozliczeniu projektu Urząd Gminy zamierza 

przekazać właścicielom nieruchomości zamontowane instalacje za symboliczną złotówkę. 
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Wprowadzenie tego projektu spowodowało poprawę jakości powietrza, a tym samym 

poprawę jakości życia mieszkańców. Dotychczas mieszkańcy w miesiącach grzewczych 

opalali swe domy różnego rodzaju materiałami powodując znaczne, wysoce odczuwalne 

zanieczyszczenie powietrza. Ponadto wymiernym skutkiem wprowadzenia programu jest 

znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania mieszkańców Gminy. Cały projekt wyniósł 14 

mln zł, w tym 12 mln zł Gmina pozyskała z UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa łódzkiego. Pozostałe 2 mln zł to udział własny Gminy . 

2. W Warszawie działa obecnie 10 dwupunktowych stacji szybkiego ładowania samochodów 

elektrycznych. Punkty zasilające do 22 kV zlokalizowane są w ogólnodostępnych 

miejscach np. na parkingach. W każdym punkcie można naładować do pełna akumulatory 

samochodu elektrycznego, co przy pustej baterii 15 KWh zajmuje ok. 40 min. A przy baterii 

wyczerpanej do połowy 20 minut. Dla porównania w gniazdku standardowym ładowanie 

baterii do pełna trwa ok. 6 godzin. Obecnie punkty zasilające są bezpłatne, gdyż 

finansowane są przez swojego administratora firmę RWE. Należy spodziewać się, iż w 

miarę wzrostu popularności takiej formy transportu koszty będą odpowiednio naliczane 

klientom. Transport samochodami elektrycznymi jest tańszy niż samochodami 

konwencjonalnymi, cichszy i w mniejszym stopniu przyczynia się do emisji CO2  do 

atmosfery. Koszt energii potrzebnej do przejechania 100 km samochodem napędzanym 

elektrycznie to jedynie 7 zł. Samochody takie są również bardziej ekonomiczne ponieważ  

w czasie postoju silnik nie pracuje a podczas hamowania energia jest odzyskiwana  

i przekazywana ponownie do akumulatora. 

 

Dodatkowym uzupełnieniem działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii jest 

edukacja mieszkańców, dzieci i młodzieży w tym temacie w celu jego rozpowszechniania. 

Ciekawą propozycją, która pojawiła się w trakcie debaty klimatycznej jest utworzenie klasy  

o specjalności z zakresu energetyki odnawialnej w zespole szkół ponadgimnazjalnych.  

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej pozytywnie wpłynie na poprawę środowiska, co 

doskonale wpisuje się w wizję miejsca jako centrum usług zdrowotno – opiekuńczych. 

 
Proponowane działania: 

 Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci energetycznej 

 Rozwój sieci oświetlenia ulicznego 

 Budowa gazociągu 

 Budowa infrastruktury wspierającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np.: turbin 

wiatrowych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, źródeł geotermalnych 

 Budowa punktów zasilających samochody elektryczne 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

 Utworzenie klasy z zakresu energetyki odnawialnej zespole szkół ponadgimnazjalnych 

 Prowadzenie akcji informacyjnych odnośnie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
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 Wprowadzenie programu samorządowego wspomagającego budowę instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii przez osoby indywidualne 

 
Cel operacyjny III.3.  

Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej 

 
Z punktu widzenia sfery publicznej istotne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, która będzie 

bazą dla wszelkich działań w zakresie kultury. Jest to szczególnie istotne z uwagi na funkcje jakie pełni 

ona w społeczeństwie. Tą sferą życia na terenie Powiatu Brzezińskiego zajmują się trzy instytucje: 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie oraz 

Muzeum Regionalne w Brzezinach. Należy zaznaczyć, iż oferta Muzeum Regionalnego jest 

interesująca, ale warto ją dalej rozwijać. Analizując kompleksowo dostępną ofertę kulturalną na terenie 

Powiatu i biorąc pod uwagę zapotrzebowanie w tej materii należy stwierdzić, iż jest ona 

niewystarczająca również z uwagi możliwości funkcjonujących instytucji, które swoje działania kierują 

przede wszystkim do mieszkańców danej gminy bądź miasta. Brakuje miejsca, które pełniłoby funkcję 

powiatowego centrum kultury uzupełniając działania kulturalne skierowane do wszystkich mieszkańców 

powiatu, jak również do osób przebywających na terenie powiatu czasowo np. pensjonariuszy 

przyszłych placówek opiekuńczo – zdrowotnych. Oferta powinna obejmować nie tylko wystawy, 

wernisaże, koncerty ale także zajęcia w formie warsztatów, kół zainteresowań czy ćwiczeń. Dobrze 

przygotowana bogata oferta kulturalna będzie dodatkowym atutem dla potencjalnych gości. Ewentualna 

budowa takiego obiektu i jego lokalizacja powinna zostać poprzedzona odpowiednimi analizami. 

Skupiając się na zadaniach kulturalnych nie należy pomijać rozwoju infrastruktury sportowej, która 

również jest bardzo ważna i istotnie wpływa na poziom zadowolenia mieszkańców 

Z punktu widzenia interesów lokalnej społeczności istotna jest również działalność jednostek podległych 

Starostwu Powiatowemu w Brzezinach takich jak szkoły ponadgimnazjalne, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej oraz jednostki pilnujące porządku publicznego: Komenda 

Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Straży Pożarnej. W celu zapewnienia wysokiej jakości 

obsługi mieszkańców przez instytucje publiczne konieczne jest ich systematyczne doposażanie. Ma to 

również ogromne znaczenie w przypadku szkolnictwa, gdyż odpowiednia infrastruktura edukacyjna  

i dobrze dobrane pomoce naukowe mają duży wpływ na wyniki nauczania. Należy podkreślić iż, 

jednostki porządku publicznego tj. policja i straż pożarna są niezależne od jednostek samorządu 

terytorialnego. Jednakże z uwagi na swoją misję zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom 

powiatu, jak i turystom należy uwzględniać ich potrzeby. Sprzęt jakim się posługują ma ogromne 

znaczenie jeśli chodzi o ratowanie życia ludzkiego. W związku z tym celowe jest wspomaganie 

jednostek porządku publicznego w zakupie sprzętu specjalistycznego, doposażenia stanowisk pracy 

bądź finansowania etatów dzielnicowych. 

W związku z planowanym profilem rozwoju powiatu jako centrum usług opiekuńczo – zdrowotnych 

konieczne byłoby zapewnienie dostępu do parków, skwerów, terenów zielonych jak również placów 

zabaw, gdzie zarówno pensjonariusze domów spokojnej starości jak i mieszkańcy mogliby spędzać 

czas, a powiat stałby się miejscem przyjaznym rodzinie. Wymienione wyżej miejsca powinny zawierać 

strefy, które wypełniały by potrzeby wszystkich grup społecznych. Parki oprócz ogólnodostępnych 

placów zabaw, które służyłby całym rodzinom powinny uwzględniać miejsca i infrastrukturę dogodną dla 

osób starszych np.: siłownie na powietrzu, ławki, stoliki, zdroje – poidełka, z których równocześnie 
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korzystaliby wszyscy pozostali. Takie rozwiązanie oprócz zdecydowanego uatrakcyjnienia miejsca pod 

względem turystyczno – rekreacyjnym, dodatkowo ułatwiłoby wzajemną integrację zarówno 

mieszkańców jak i pensjonariuszy.  

Istotnym dla wizerunku Powiatu jako miejsca przyjaznego osobom starszym jest również 

dostosowywanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania te powinny obejmować budowę podjazdów, wind  

i podnośników dla osób na wózkach inwalidzkich, modernizacja toalet publicznych, poszerzanie wejść, 

wąskich korytarzy oraz wszelkie inne czynności, które sprawią, że Powiat Brzeziński będzie miejscem 

przyjaznym osobom starszym i nie całkiem sprawnym. 

 
1. Dobra praktyka – zdroje – poidełka 
2. Dobra praktyka – Siłownie "pod chmurką" w Rybniku 

1. W 2012 roku przy gdańskiej plaży w Jelitkowie i Brzeźnie miejska spółka GIWK udostępniła 

uliczne zdroje – poidełka. Są one ogólnodostępne dla turystów, plażowiczów, mieszkańców. 

Woda ze zdrojów pochodzi z ujęcia głębinowego Czarny Dwór i jest bogata w korzystne dla 

organizmu składniki odżywcze. Jest to również forma propagowania zdrowego stylu życia 

poprzez picie naturalnej wody źródlanej, która jest za darmo a nie wysoko przetworzonych 

napojów kolorowych 

2. W Rybniku funkcjonują dwie siłownie na powietrzu, z których korzystać można bezpłatnie przez 

cały dzień. Jedna z nich zlokalizowana jest w Parku nad Nacyną. Urządzenia przeznaczone są 

zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych a także osób starszych i niepełnosprawnych. 

Sprzęt jest całkowicie bezpieczny dlatego mogą korzystać z niego osoby, które nigdy nie 

ćwiczyły nawet w tradycyjnej siłowni. Siłownia w Rybniku obejmuje urządzenia tj.: Siłownia 

składa się z zestawów ćwiczeniowych, służących do ćwiczeń prawie wszystkich partii mięśni 

m.in. ramion, pleców, brzucha i nóg. Siłownia składa się z: wyciąg górny + wyciskanie siedząc, 

biegacz + orbitrek, ławka + prostownik pleców, twister + stepper, jeździec konny + wioślarz, 

drążek do podciągania się + drążki gimnastyczne równoległe, wahadło + biegacz, rower + motyl, 

koła tai chi, masażery pleców 

 
 

Proponowane działania: 

 Utworzenie powiatowego centrum kultury 

 Systematyczna modernizacja i doposażanie jednostek organizacyjnych 

 Wspomaganie działalności jednostek porządku publicznego 

 Budowa parków, skwerów, terenów zielonych z uwzględnieniem małej architektury: siłowni „pod 

chmurką”, placów zabaw, zdrojów – poidełek, ławek itp. 

 Dostosowywanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób starszych 

 Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej  

 Dostosowanie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego do zapotrzebowania lokalnego rynku 

pracy 
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7. Sposoby i źródła finansowania 

Zadania Powiatu w Polsce realizowane są przede wszystkim ze środków własnych i subwencji 

należnych z tytułu prawa oraz ze środków otrzymanych z innych źródeł finansowania, których 

pozyskanie zależy od inwencji i zaangażowania władz Powiatu. 

Cele strategiczne i operacyjne, opracowane w ramach niniejszej strategii, które stanowią podstawę  

do podejmowania i realizacji konkretnych projektów, mogą być finansowane ze środków własnych 

Powiatu oraz ze źródeł zewnętrznych.  

Wśród środków zewnętrznych wyróżnić możemy m.in.: 

 środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, 

 środki z programów krajowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

 środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

 środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

 pożyczki i kredyty bankowe, 

 instrumenty zwrotne – JESSICA, JEREMIE, 

 środki inwestorów prywatnych, w tym w inwestycje realizowane w formule PPP, 

 środki z Fundacji na rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” 

 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 

 środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 

Należy podkreślić, że w momencie przygotowywania niniejszego dokumentu, w związku  

z nowym okresem programowania 2014 - 2020, określenie szczegółowego katalogu możliwych źródeł 

finansowania ze środków UE nie jest możliwe z uwagi na bardzo wstępną fazę prac nad określeniem 

zakresu i wymiaru wsparcia. Jednocześnie nowy okres programowania stwarza możliwość 

pozyskania przez Powiat Brzeziński środków na działania służące stricte realizacji celów zawartych  

w niniejszym dokumencie strategicznym. Wykorzystanie tej możliwości w istotnym stopniu 

uzależnione jest od aktywności władz Powiatu i ich udziału w procesie konsultacji założeń  

do okresu nowej perspektywy finansowej, definiowanej przez dokumenty programowe. 

8. Monitoring i ewaluacja 

Osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych i kierunków rozwoju wymaga 

stworzenia efektywnych mechanizmów gwarantujących konsekwentne wdrażanie, 

monitorowanie i ewaluację efektów Strategii  
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8.1. Wdrażanie i monitorowanie Strategii 

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem otwartym, w związku 

z tym powinna dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby wynikające z nowych 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

Wdrażanie planów strategicznych, ich monitorowanie oraz ewaluacja są działaniami nierozerwalnie 

związanymi z procesem planowania strategicznego.  

WYTYCZNE DO PROCESU WDRAŻANIA STRATEGII 

Wdrażanie strategii jest procesem, w którym sformułowane w Strategii długoterminowe cele i kierunki 

działań przekładane są na poziom programów i działań operacyjnych. Elementem procesu wdrażania 

Strategii są również działania związane z propagowaniem i upowszechnianiem informacji na temat jej 

założeń oraz zawartości. Działania te mają na celu w szczególności aktywizację wybranych 

organizacji i środowisk do współudziału w realizacji Strategii. 

Strategia stanowi dokument o charakterze kierunkowym i koncepcyjnym. W celu wdrożenia Strategii 

na poziomie operacyjnym opracowane zostaną dokumenty o charakterze proceduralnym  

(np. programy operacyjne), które szczegółowo wskażą sposób realizacji poszczególnych celów 

strategicznych oraz podział odpowiedzialności w tym zakresie. Część z nich zostanie oparta o już 

istniejące dokumenty, co w uzasadnionych przypadkach wymagało będzie ich dostosowania do 

nowych celów strategicznych. 

Główna rola w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego w latach 2014 - 2020 

należy do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, którego kierownikiem jest Starosta Brzeziński. 

Jednakże dla optymalnej realizacji zadań strategicznych istotne jest również zaangażowanie 

poszczególnych gmin tworzących powiat brzeziński, w szczególności w kwestii zadań które należą lub 

w jakimś stopniu dotyczą ich kompetencji, a zostały ujęte w strategii. Dodatkowo, system wdrażania  

i zarządzania Strategią powinien obejmować nie tylko organy statutowe, ale także jednostki społeczne 

funkcjonujące na terenie powiatu. Zaangażowanie w realizację niniejszego dokumentu wszystkich 

kluczowych interesariuszy decydować będzie o przyszłym stopniu osiągnięcia przyjętych celów 

strategicznych. Jako, że niniejszy dokument dotyczy poziomu powiatu, to oddziałuje na poszczególne 

gminy wchodzące w jego skład.  
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Rysunek 19. Jednostki odpowiedzialne za wdrażanie Strategii 
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Źródło: Opracowanie własne (pod pojęciem „Gminy” zdefiniowano wszystkie typy gmin występujące w granicach 

powiatu brzezińskiego) 

W bezpośredni proces wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 

powinna zostać zaangażowana Rada Powiatu Brzezińskiego jako organ stanowiący oraz Zarząd 

Powiatu jako organ wykonawczy. Proponuje się powołanie, funkcjonującej w strukturze Starostwa, 

Jednostki ds. Zarządzania Strategią (wdrażania i monitorowania strategii).  

Pośrednio w proces realizacji Strategii zaangażowane powinny być również inne podmioty 

funkcjonujące na terenie powiatu, w tym przede wszystkim Gminy z powiatu brzezińskiego, jednostki 

organizacyjne Powiatu, partnerzy Powiatu (organizacje, stowarzyszenia, itp.) oraz pozostali 

uczestnicy życia społeczno-gospodarczego. 

Aby proces wdrożenia Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 się powiódł, 

niezbędne będzie znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia przez wielu, na co dzień, 

niekooperujących ze sobą uczestników systemu przedstawionego na powyższym schemacie 

i nawiązanie współpracy między nimi dla realizacji wyższego celu – rozwoju społeczno-

gospodarczego powiatu. 

Pierwszym krokiem zmierzającym w kierunku włączenia gmin i pozostałych interesariuszy w realizację 

Strategii jest konsultacja niniejszego dokumentu i uzyskanie akceptacji założonego kierunku działań. 

Kolejnym etapem jest organizacja cyklicznych spotkań uwzględniających różne grupy interesariuszy 

przedstawionych na powyższym schemacie; 

 Spotkania Jednostki Zarządzania Strategią,  

 Spotkania Jednostki Zarządzania Strategią oraz przedstawicieli Gmin z terenu powiatu, 

 Spotkania obejmujące wszystkich interesariuszy Strategii (dodatkowo przedstawiciele organizacji, 

przedsiębiorcy itp.) – Komitet Sterujący. 

Częstotliwość cyklicznych spotkań dotyczących wdrażania Strategii jest dla każdej jednostki 

samorządu terytorialnego indywidualna i powinna uwzględniać ilości realizowanych w ramach 

Strategii projektów. 



 
 

 96 
 

Strategia rozwoju Powiatu Brzezińskiego 

na lata 2014 – 2020 

MONITOROWANIE STRATEGII 

Monitorowanie strategii jest procesem polegającym na bieżącej analizie postępów w osiąganiu 

zakładanych celów strategicznych. Na proces ten składa się szereg działań takich jak m.in. zbieranie 

danych i informacji, analiza uzyskanych danych, wyznaczanie wartości określonych wskaźników 

efektywności (ang. KPIs – key performance indicators) oraz ich porównanie z przyjętymi celami 

efektywnościowymi, ocena finalnych wyników i przygotowywanie cyklicznych raportów z oceny 

realizacji Strategii.  

W przypadku, gdy proces realizacji określonych celów strategicznych oceniony zostanie negatywnie, 

istnieje potrzeba identyfikacji źródeł ewentualnych odchyleń od zakładanych celów 

efektywnościowych, wypracowanie planu działań korekcyjnych oraz jego wdrożenie.  

Rysunek 20. Proces monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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W praktyce proces monitorowania Strategii przeprowadzany będzie w cyklach corocznych,  

a do jego realizacji powinna zostać wyznaczona dedykowana osoba lub osoby reprezentujące władze 

Powiatu. Ich główną funkcją będzie w szczególności pozyskiwanie informacji na temat 

działań/projektów realizowanych w Powiecie oraz ocena dotychczasowych rezultatów wdrażania 

Strategii, a także rekomendowanie niezbędnych działań korekcyjnych. 

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ I EWALUACJA STRATEGII 

Efektem procesu monitorowania Strategii powinna być coroczna ewaluacja efektów realizacji 

Strategii, obejmująca w szczególności zestawienia wartości zdefiniowanych i monitorowanych  

w danym okresie wskaźników efektywności realizacji poszczególnych celów strategicznych  

i operacyjnych. 

Proponuje się coroczną ewaluację wyników wdrażania Strategii, na podstawie efektów zadań 

i projektów, które są w fazie realizacji lub zostały w danym roku zakończone. 

Zaproponowane wskaźniki efektywnościowe (KPIs) stanowią zbiór otwarty, tj. w trakcie realizacji 

celów strategicznych, operacyjnych i poszczególnych działań mogą ulegać one zmianom, korektom, 

rozszerzeniom o dodatkowe wskaźniki.  

Tabela 27. Monitorowane wskaźniki efektywności w obszarze celu operacyjnego  
III.1 Poprawa infrastruktury drogowej i okołodrogowej 

 

III.1. Poprawa infrastruktury drogowej i okołodrogowej 

Lp. Wskaźnik  

(nazwa wskaźnika) 

Jednostka Zakładany 

poziom w 

roku n 

Rzeczywisty 

poziom w roku 

n 

Odchylenie 

od 

zakładanego 

poziomu (%) 

1. Zmodernizowane 

drogi powiatowych 

km    

2. Wybudowane ścieżki 

rowerowe 

km    

3. Zmodernizowane 

pobocza/chodniki  

km    

4. Działania lobbingowe 

na rzecz przedłużenia 

trasy ŁKA 

Liczba 

zawartych 

porozumień  

   

Źródło: Opracowanie własne 

 

W przypadku, gdy wartości określonych KPIs będą w istotny sposób odbiegać od założonych wartości 

(celów), przeprowadzone powinny być dodatkowe analizy mające na celu zidentyfikowanie źródeł 

odchyleń oraz zaproponowane zostaną adekwatne działania naprawcze, które uwzględnione zostaną 

w planach operacyjnych na kolejny rok. 

WZÓR 
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