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1. Wstęp
Strategia rozwoju gminy Lipce Reymontowskie jest formalnym dokumentem, który określa
strategiczne kierunki rozwoju gminy na lata 2023 - 2030. Jest ona komplementarna z innymi
regulacjami planistyczno-strategicznymi, obowiązującymi w gminie w województwie łódzkim.
Dokument będzie nadrzędny względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru gminy Lipce
Reymontowskie, jednocześnie będzie spójny z dokumentami wyższego rzędu - Strategią Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030, a także Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Strategia
będzie wyznaczała ramy dla planów i programów powstających w gminie podczas jej obowiązywania.
Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 - 2030 została opracowana na
podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych.
Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców.
Ważnym źródłem informacji było spotkanie konsultacyjne. Podstawowym dokumentem prawnym
określającym zadania gminy, na którym opierano się podczas przygotowywania Strategii, jest ustawa
z dnia 15 lipca 2020 r o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych
innych ustaw oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Ponadto, w trakcie prac
nad Strategią przeanalizowano poniższe akty prawne pod kątem powiązania z celami i kierunkami
rozwoju opisanymi w Strategii:


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



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



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



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



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



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



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



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



ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Prace nad Strategią rozpoczęto w styczniu 2022 roku, kiedy to Rada Gminy Lipce

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


zasada koncentracji na realnych siłach gminy Lipce Reymontowskie – strategia powinna
zmierzać do wszechstronnego wykorzystania unikalnych zasobów lokalnych, w szczególności
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historycznych, przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego oraz cennych odmienności. Dlatego
zawartość celów strategicznych to przede wszystkim pomysły na wykorzystanie atutów
lokalnych, na które zarówno Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich, jak i sami mieszkańcy
mają największy wpływ;


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



zasada koncentracji tematycznej – Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata
2023 – 2030 będzie koncentrowała się na niewielu, ale najważniejszych zagadnieniach
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Ta swojego rodzaju wybiórczość
zapobiega stworzeniu dokumentu, który będzie obejmować wszystkie cele, a faktyczna
realizacja następuje tylko w niewielu przypadkach.

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej.
Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych rozpoczętych w latach 2018 – 2027
obejmą także następny okres programowania.
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2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym
Strategią
2.1.
2.1.1.

Podstawowe dane dotyczące obszaru
Położenie

Gmina Lipce Reymontowskie położona jest w zachodniej części powiatu skierniewickiego,
w północno-wschodniej części województwa łódzkiego w centralnej Polsce.
Mapa 1 Mapa administracyjna województwa łódzkiego

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
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Mapa 2 Mapa administracyjna województwa łódzkiego – przybliżenie, Gmina Lipce Reymontowskie

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
Gmina Lipce Reymontowskie graniczy z następującymi gminami położonymi w obrębie województwa
łódzkiego:


od północy – Łyszkowice (powiat łowicki), Maków (powiat skierniewicki);



od wschodu – Godzianów (powiat skierniewicki);



od południa – Słupia (powiat skierniewicki);



od południowego-zachodu – Rogów (powiat brzeziński);



od zachodu – Dmosin (powiat brzeziński).
Kierując się położeniem gminy, w analizach porównawczych w kolejnych rozdziałach strategii

uwzględniono ww. gminy ościenne oraz pozostałe gminy powiatu skierniewickiego. Tam, gdzie było
to zasadne – w celu ukazania skali zjawiska - dane statystyczne dotyczące gminy Lipce
Reymontowskie porównano również do danych na poziomie powiatów: skierniewickiego, łowickiego
i brzezińskiego oraz województwa łódzkiego. Gminy wybrane do analiz porównawczych zostały
wytypowane zarówno ze względu na podobieństwo do gminy Lipce Reymontowskie (podobne
uwarunkowania rozwoju), jak i ze względu na bliskie położenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Miarą spójności terytorialnej jest między innymi dostępność komunikacyjna obszaru gminy.
Podstawowym elementem systemu transportowego gminy jest układ drogowy, który zapewnia
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zarówno powiązania zewnętrzne w skali regionu i kraju, jak i powiązania wewnętrzne gminnej sieci
osadniczej.
Podstawową sieć połączeń drogowych umożliwiających komunikację w obrębie Gminy, zapewniają
drogi gminne oraz drogi dojazdowe. Drogi gminne połączone są z drogami powiatowymi, które tworzą
powiązania komunikacyjne gminy Lipce Reymontowskie z obszarem zewnętrznym. Drogi powiatowe
stanowią podstawę połączeń drogowych, umożliwiając dostęp do pobliskich gmin oraz do dróg
wyższego rzędu, czyli dróg wojewódzkich, które realizują połączenia z dalej leżącymi ośrodkami
regionalnymi. Drogi wojewódzkie położone są poza obszarem Gminy, są to drogi:


nr 704 - prowadząca na południe do Brzezin i na północ do węzła Łyszkowice – możliwy
wjazd na autostradę A2;



droga nr 705 - prowadząca na południe do Jeżowa – dojazd do drogi krajowej nr 72 oraz
na północ do Skierniewic – dojazd do drogi krajowej nr 70.

Na północny-zachód od gminy biegnie autostrada A2, która może mieć bardzo silny wpływ na jej
rozwój, w szczególności dlatego, że w oddalonych o około 12 km Łyszkowicach znajduje się węzeł
autostradowy.
Drugim bardzo istotnym środkiem transportu jest kolej - przez terytorium gminy przebiega magistralna
linia kolejowa o znaczeniu krajowym, łącząca Warszawę z Katowicami. Ruch pociągów osobowych
obsługują dwa przystanki kolejowe. Jeden z nich zlokalizowany jest w miejscowości Lipce
Reymontowskie, drugi zaś przy północno-wschodniej granicy Gminy – przystanek Płyćwia. Magistrala
kolejowa jest fragmentem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, której budowa wpłynęła stymulująco
na rozwój gminy Lipce Reymontowskie. Dostępne współcześnie połączenia kolejowe umożliwiają
bezpośrednią podroż z gminy do Łodzi, Koluszek oraz Skierniewic.
Mapa 3: Położenie gminy Lipce Reymontowskie w układzie drogowym.

Źródło: www.google.pl/maps/place
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Mapa 4: Położenie gminy Lipce Reymontowskie w układzie drogowym - przybliżenie

Źródło: www.google.pl/maps/place
Odległość miejscowości Lipce Reymontowskie od większych ośrodków miejskich wynosi:


Warszawa – około 100 km;



Łódź – około 50 km;



Skierniewice – około 18 km;



Łowicz – około 28 km;



Rawa Mazowiecka – około 33 km;



Brzeziny – około 21 km.
Gmina Lipce Reymontowskie znajduje się w sferze oddziaływania miast: Skierniewice, Łowicz,

Żyrardów, Rawa Mazowiecka, Brzeziny oraz Aglomeracji Łódzkiej i Warszawskiej.
Gmina jest położona blisko miasta wojewódzkiego i jest z nim bardzo dobrze skomunikowana.
Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych gmin zmienia się z czasem i jest wypadkową
oddziaływania na rynek wielu czynników lokalnych, począwszy od obiektywnych, geograficznych,
a skończywszy na jakości zarządzania lokalnego i wizerunku danego ośrodka.
Z ośrodków wielkomiejskich promieniują nie tylko czynniki pozytywne (koniunktura
i atrakcyjność inwestycyjna), ale także negatywne.
Powyższe uwagi należy interpretować następująco:
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wpływ dużych ośrodków miejskich (Łódź) przeważnie skutkuje „zapożyczaniem” ich
wizerunku, a w przyszłości może „oddalić” mieszkańców od dorobku kulturalnego gminy,



następują migracje, głównie ludzi młodych do większych aglomeracji,



z sąsiednich ośrodków będą napływać:
o

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

o

nabywcy nieruchomości mieszkalnych na tym terenie,

o

zewnętrzni usługodawcy na rzecz mieszkańców i podmiotów lokalnych.

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

2.1.2.

Powierzchnia

Powierzchnia gminy Lipce Reymontowskie wynosi 4 291 ha, co stanowi 5,7% powierzchni
powiatu skierniewickiego. Klasyfikuje ją to na piątym miejscu pod względem wielkości powierzchni
w powiecie. Gmina podzielona jest na 9 sołectw, do których należą: Drzewce, Chlebów, Lipce
Reymontowskie, Mszadla, Retniowiec, Siciska, Wola Drzewiecka, Wólka Krosnowska oraz Wólka
Podlesie. Podział Gminy obrazuje mapa poniżej.
Mapa 5: Mapa katastralna gminy Lipce Reymontowskie.

Źródło: Geoportal powiatowy, powiat-skierniewice.geoportal2.pl
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Gmina jest obszarem o profilu rolniczym, co potwierdza struktura użytkowania gruntów.
W powierzchni gminy dominują użytki rolne zajmując 3 347 ha, czyli 78,00% całkowitej powierzchni.
Znaczny udział mają również grunty leśne, stanowiąc 17,97% powierzchni. Grunty zabudowane
i zurbanizowane to 3,94% powierzchni, niewielki odsetek (poniżej 1%) zajmują kolejno nieużytki
(0,42%) oraz grunty pod wodami (0,09%).
Warto zauważyć, iż większość użytków rolnych, a jednocześnie aż 64,69% powierzchni gminy zajmują
grunty orne, za nimi plasują się zaś lasy obejmujące 17,97% powierzchni, następnie: sady (7,64%),
grunty rolne zabudowane (3,50%), pastwiska trwałe (0,91%), grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych (0,75%), łąki trwałe (0,09%). Drogi zajmują (1,86%), tereny mieszkaniowe
zaledwie 0,68%, inne tereny zabudowane (0,30%), zaś tereny przemysłowe jedynie 0,05% całkowitej
powierzchni gminy Lipce Reymontowskie.
Tabela 1 Zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów, stan na dzień 1 stycznia 2020 roku
(powierzchnia geodezyjna)
Rodzaj gruntów
Użytki rolne
grunty orne
sady
łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami
grunty pod rowami
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Nieużytki
Grunty leśne
Lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy
tereny rekreacji i wypoczynku
użytki kopalne
drogi
tereny kolejowe
inne tereny komunikacyjne
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub
linii kolejowych
Grunty pod wodami
morskimi wewnętrznymi
powierzchniowymi płynącymi
powierzchniowymi stojącymi
Użytki ekologiczne
Tereny różne
Razem

Gmina ogółem
[ha]
3347
2776
328
4
39
150
0
0
32
18
771
771
0
169
29
2
13

udział % w powierzchni gminy
ogółem
78,00%
64,69%
7,64%
0,09%
0,91%
3,50%
0,00%
0,00%
0,75%
0,42%
17,97%
17,97%
0,00%
3,94%
0,68%
0,05%
0,30%

1

0,00%

4
0
80
40
0

0,09%
0,00%
1,86%
0,93%
0,00%

0

0,00%

4
0
1
3
0
0
4291

0,09%
0,00%
0,02%
0,07%
0,00%
0,00%
100,00%

Źródło: geoportal województwa łódzkiego, https://mapy.lodzkie.pl/mapa/struktura-wladania-gruntow-wwojewodztwie-lodzkim/
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Fotografia 1 Miejscowość Lipce Reymontowskie

Źródło: Fotografia własna

2.1.3.

Ludność

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gminę Lipce Reymontowskie zamieszkiwało 3 279 osób.
Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 45 osób. Liczba osób zamieszkujących
gminę Lipce Reymontowskie w porównaniu z rokiem 2011 zmniejszyła się o 48 osób. W gminie
dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 58,1% społeczeństwa, niekorzystnym zjawiskiem
jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym
osiągający 22,7% społeczeństwa i stopniowy spadek (od 2014 roku) udziału osób w wieku
przedprodukcyjnym osiągający pułap 19,2%.

2.1.4.

Środowisko przyrodnicze

RZEŹBA TERENU
Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (1998), gmina
Lipce

Reymontowskie

leży

w

prowincji

Niżu

Środkowopolskiego

i

podprowincji

Nizin

Środkowopolskich. Znajduje się w makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich (Nizina
Południowomazowiecka), w mezoregionie Wzniesień Łódzkich (Wyżyna Łódzka). Gmina położona jest
w obrębie falistej wysoczyzny morenowej, obniżającej się w kierunku północnym i zachodnim.
Najwyżej usytuowana jest jej południowo-zachodnia część, wzniesiona do wysokości 230 m. n.p.m.
W ukształtowaniu tego wzniesienia dominuje wierzchołek wzgórza moreny czołowej i oczów, w rejonie
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wsi Wólka Krosnowska. W kierunku wschodnim, ku dolinie cieku Zwierzyniec, poziom terenu
stopniowo się obniża. Najniższe wysokości bezwzględne występują w dolinach rzek: Uchanki
i Zwierzyńca.

WARUNKI GEOLOGICZNE

1

Najstarszymi utworami, stwierdzonymi w wierceniach na terenie gminy Lipce Reymontowskie
są osady jurajskie, wykształcone w postaci piaskowców i żwirów kwarcowych z głazami
i krzemieniami, występujące w rejonie Mszadli. Strop utworów znajduje się na głębokości ponad 90 m.
Utwory młodszego trzeciorzędu występują płatowo w zagłębieniach utworów jurajskich. Wykształcone
są w postaci iłów i piasków z wkładkami węgla brunatnego. Podstawowe znaczenie w budowie
geologicznej gminy Lipce Reymontowskie odgrywają

utwory czwartorzędowe, powszechnie

występujące na jej terenie. Osady czwartorzędowe o zróżnicowanym wykształceniu, reprezentują
gliny, piaski rożnej frakcji oraz iły, występujące w kilku warstwach. Miąższość utworów
czwartorzędowych jest zróżnicowana i osiąga od około 70 m do ponad 100 m w części zachodniej
gminy. W części środkowej i południowej Lipiec Reymontowskich występują, pochodzące z akumulacji
lodowcowej, płaty glin zwałowych. Są to utwory mineralne takie jak gliny, gliny piaszczyste i piaski
gliniaste o zmiennej konsystencji i miąższości. W centralnej części gminy, wzdłuż torów PKP,
częściowo występują utwory eoliczne (piaski drobne i średnie) w postaci form wydmowych.
W dolinach rzecznych i zagłębieniach terenu występują utwory holoceńskie. Są to utwory aluwialne
oraz piaski rzeczne z materiałem organicznym, nasycone płytko zalegającą wodą. Na terenie gminy
nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych w tym zagrożeń osuwania się mas
ziemnych/skalnych.

GLEBY

2

Jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego wpływającym na rozwój
obszarów wiejskich są gleby. Mają decydujący wpływ na rozwój produkcji rolnej, a w szczególności
na strukturę upraw i wysokość plonów. W obszarze gminy występują słabe warunki glebowe –
dominują gleby skrytobielicowe wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych. Na terenie wsi
Mszadla, Drzewce, w południowej części wsi Lipce Reymontowskie oraz na niewielkich fragmentach
obszaru wsi Chlebów występują najcenniejsze w gminie kompleksy gleb – są to gleby brunatnoziemne
– gleby płowe wytworzone na glinach zwałowych lekkich i piaskach słabogliniastych. W obniżeniach
o utrudnionym odpływie wód powierzchniowych występują gleby mułowe. Dominujące na terenie
gminy gleby bielicowe i pseudobielicowe występują na najuboższych skałach macierzystych, pod
lasami iglastymi. Ich przydatność rolnicza jest na ogół niska. W obniżeniach o utrudnionym odpływie
wód powierzchniowych występują gleby bagienne, a w niewielkich dolinach rzecznych mady. Na stan
gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów i pyłów, prowadzona
gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin). Duże znaczenie ma również
świadomość ekologiczna użytkowników gruntów.
1
2
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WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
Wody powierzchniowe
Obszar gminy znajduje się w zlewniach rzek: Uchanki, Bobrówki, Zwierzyńca, Łupi i Mrogi.
Rzeki te są bezpośrednimi dopływami Bzury. W gminie są to przeważnie obszary źródliskowe
i początkowe odcinki tych rzek. Największa powierzchniowo na terenie gminy jest zlewnia rzeki
Uchanki. Obszar źródliskowy rzeki Uchanki jest położony w rejonie Woli Drzewieckiej. Jest to teren
zabudowy wiejskiej. Planuje się na tym obszarze budowę zbiornika retencyjnego na rzece. Ma on
pełnić funkcję rolniczą i przeciwpowodziową.
Północno-zachodnia część gminy należy do zlewni rzeki Bobrówki, której obszar źródliskowy
występuje na pograniczu gminy Lipce Reymontowskie z gminą Łyszkowice (rejon Bobrowej). Obszar
ten w większości porastają lasy. Południowo-wschodni fragment obszaru gminy jest położony w zlewni
rzeki Zwierzyniec, mającej swój początek na terenie gminy Godzianów. Niewielki fragment
południowej części gminy znajduje się w zlewni rzeki Łupia, której obszar źródliskowy jest położony
na terenie gminy Słupia. Zachodnia część obszaru gminy należy do zlewni rzeki Mroga.
Na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wód stojących poza niewielkimi stawami sołeckimi
i przydomowymi. Największy kompleks stawów znajduje się we wsi Wólka Krosnowska, pojedyncze
stawy występują w miejscowościach: Lipce Reymontowskie (niezbędna jest rekultywacja zbiornika),
Mszadla, Chlebów i Drzewce.
Dużym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych są ścieki odprowadzane bez
oczyszczania z gospodarstw indywidualnych. Zagrożenie stanowią również tzw. zanieczyszczenia
3

obszarowe . Ważnym źródłem zanieczyszczeń są także ścieki deszczowe, które spłukując
powierzchnię dopływają do zbiorników wraz z zanieczyszczeniami.
Wody podziemne
Teren gminy Lipce Reymontowskie, tak jak cały obszar powiatu skierniewickiego, należy
do regionu

hydrogeologicznego

Południowomazowieckiego,

VIII

kutnowskiego

regionu

hydrogeologicznego. Występują tutaj 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. Wody podziemne występujące
w pokrywie utworów czwartorzędowych, stanowią podstawowe użytkowe piętro wodonośne.
4

Wody podziemne na terenie powiatu skierniewickiego są wodami dobrej klasy - I-II . Do głównych
źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy należą:


nieszczelne szamba;



odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, na pola itp.;

3

Zanieczyszczenia obszarowe to zanieczyszczenia spływające do cieków powierzchniowych wraz
z wodami opadowymi w sposób niezorganizowany z gruntów ornych, użytków zielonych, obszarów
leśnych czy wysypisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska.
4
klasa I – wody o bardzo dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie
w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej; żaden ze wskaźników jakości
wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
klasa II – wody dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania
antropogeniczne; wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości
dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
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stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach, gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod
powierzchnią terenu oraz gruntach o większych spadkach w kierunku cieków wodnych;



niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych;



odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność produkcyjną,
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

KLIMAT
Warunki klimatyczne w obrębie gminy są korzystne. Występują tu dobre warunki solarne
charakteryzujące się stosunkowo małym zachmurzeniem, wysokimi sumami promieniowania
słonecznego i znaczącą liczbą godzin słońca. Lokalne cechy warunków klimatycznych można określić
następująco:


średnia temperatura roczna wynosi 7 - 8 C,



100 – 110 dni przymrozkowych,



okres wegetacyjny trwa 210 - 220 dni,



pokrywa śnieżna utrzymuje się od 38 do 60 dni,



względna mała częstotliwość opadów gradu,



wysoka roczna suma promieniowania słonecznego (ok. 86 kcal/cm ),



średnie usłonecznienie wynosi 4,6 godzin,



średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec) 18 C,



średnia temperatura miesiąca najzimniejszego (luty) -3,4 C.

0

2

0

0

OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE NA TERENIE GMINY
Ochrona środowiska realizowana jest poprzez respektowanie wymogów przepisów ustaw oraz
ich aktów wykonawczych. Obszary i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych mogą zostać
objęte ochroną poprzez ustanowienie dla nich ochrony prawnej w formie: parku krajobrazowego,
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, użytku
ekologicznego, pomnika przyrody, obszaru Natura 2000. Gmina Lipce Reymontowskie położona jest
poza wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi.
Na terenie gminy znajduje się część rezerwatu leśnego „Bukowiec”, pierwotnie ustanowionego
Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.05.1954 r. (M.P. Nr 7/A54).
Aktualny stan prawny rezerwatu przyrody „Bukowiec” określa zarządzenie nr 4/2010 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody
Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 49, poz. 374). Rezerwat położony jest na obszarze Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie”, w kompleksie leśnym (Las Lipiecki)
porastającym północno-zachodni fragment gminy Lipce Reymontowskie. Powierzchnia rezerwatu
wynosi 6,54 ha, z czego 2,60 ha znajduje się w granicy gminy, pozostała w gminie Łyszkowice. Celem
ochrony rezerwatowej jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego
z udziałem buka występującego przy granicy naturalnego zasięgu. W drzewostanie panuje buk
z domieszką dębu, grabu i brzozy oraz sosny w wieku do 150 lat. Wiek najstarszych buków
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przekracza 200 lat. Znajdują się tu również owocujące okazy bluszczu pospolitego. Do północnych
granic gminy, w miejscowości Retniowiec, przylega południowa granica rezerwatu przyrody Źródła
Borówki. Rezerwat ten został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych z 3 marca 1989 r. (M.P. z 1989 r. Nr 9, poz.77, §10). Rezerwat obejmuje obszar lasu
i źródła rzeki Borówki o powierzchni 21,99 ha, a celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych
5

grądu, boru mieszanego i sosnowego oraz swoistych cech krajobrazu .
Mapa 6 Formy ochrony przyrody

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

5
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Na terenie gminy nie występują parki krajobrazowe, nie ma również obszarów chronionego
krajobrazu, a także nie ma istniejących oraz proponowanych obszarów Natura 2000.
SZATA ROŚLINNA, FLORA I FAUNA
Lasy w gminie Lipce Reymontowskie zajmują powierzchnię około 771 ha, co daje 17,97% jej
powierzchni całkowitej. Największą lesistość wykazują sołectwa: Lipce Reymontowskie (około 558 ha)
i Wola Drzewiecka (około 136 ha). W strukturze własnościowej dominują lasy państwowe, należące
do Leśnictwa Lipce; zaledwie 25,5% ogółu terenów leśnych stanowią lasy prywatne, są to głównie
małe kompleksy o przewadze drzewostanów sosnowych. Lasy na terenie gminy pełnią funkcje
gospodarcze i ochronne (przeważnie glebochronne, wodochronne). Przeważająca większość to Lasy
Doświadczalne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Występują w zwartym
kompleksie w północnej części Gminy. W świetle przepisów ustawy o lasach są lasami chronionymi.
Posiadają również znaczenie naukowe i dydaktyczne. Skład gatunkowy drzewostanów charakteryzuje
przewaga gatunków iglastych, głównie sosny, co jest efektem zalesień dokonywanych na słabych
gruntach ornych w latach 50-60, kiedy powstały monokultury sosnowe z niewielką domieszką brzozy
i gatunków: świerk, buk, dąb, klon, wiąz itp. W lasach dość liczne są populacje dzików i saren,
występują również lisy, borsuki, krety, jeże oraz czasowo jelenie. Na polach zające, bażanty,
kuropatwy. Na bogactwo awiofauny składają się takie gatunki jak: dzięcioł, kruk, sikor, szpak, jaskółka,
skowronek, kukułka, gołąb grzywacz, jastrząb itp.
Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach, na których nie występują lasy, są
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne. Stanowią one naturalny element krajobrazu
gminy. Istotną rolę pełnią również zbiorowiska roślinności źródliskowej, wodnej, bagiennej i łąkowej,
towarzyszące strugom, rowom i rzekom. Przeważają tu siedliska łęgowe i grądowe z olchą, wierzbą
i topolą oraz niewielkie obszary łąk. W zagłębieniach bezodpływowych wykształciły się torfowiska
niskie.
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

6

Zgodnie z oceną uwarunkowań sozologicznych, na obszarze gminy występują zagrożenia
dla środowiska zamieszkania człowieka oraz dla środowiska przyrodniczego. Należą do nich:


skażenia bakteriologiczne i chemiczne powietrza,



zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,



emisja odorów i hałasu,



emisja pola magnetycznego,



toksyczne odpady stałe.

Zagrożenia mogą mieć charakter stały i nadzwyczajny. Potencjalne zagrożenie stwarzają:

6



transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych,



prowadzenie działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych,



firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie
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Poważne awarie przemysłowe
Na obszarze gminy Lipce Reymontowskie znajdują się firmy, które mogłyby spowodować zagrożenie
dla środowiska. Potencjalnym źródłem zagrożeń dla środowiska przyrodniczego mogą być stacje
paliw rozprowadzające materiały pędne dla potrzeb motoryzacji, takie jak etyliny, oleje napędowe
i gazy płynne, co także stwarza ryzyko awarii mogących mieć istotne znaczenie dla środowiska.
Zagrożenia naturalne
Duży wpływ na stan środowiska i możliwości jego ochrony, oprócz czynników antropogenicznych,
mają także zagrożenia naturalne. Ich skala, a także ryzyko i skutki ich wystąpienia uzależnione są
w dużej mierze od naturalnych uwarunkowań regionu wynikających głównie z ukształtowania terenu
i budowy geologicznej oraz warunków występowania wód podziemnych i wód powierzchniowych,
a także szaty roślinnej. Warunki naturalne mogą być sztucznie przekształcane pod kątem zapewnienia
ochrony przed takimi zagrożeniami.
Powodzie
Na terenie gminy Lipce Reymontowskie zagrożenie powodziowe nie jest znaczne, dotyczyć może
jedynie podtopień (głównie terenów łąkowych).

Zanieczyszczenie powietrza
Identyfikacja obszarów problemowych
Na obszarze gminy Lipce Reymontowskie do największych źródeł zanieczyszczeń zaliczana
jest emisja niska z gospodarstw domowych oraz emisja liniowa (komunikacyjna pochodzącą głownie
z transportu samochodowego, kolejowego). Problemem jest również niski stopień efektywności
energetycznej budynków, w tym budynków użyteczności publicznej. Brak jest większych zakładów
przemysłowych, które generowałyby ponadnormatywne wartości zanieczyszczenia. Jednocześnie
na terenie gminy nie występują parki krajobrazowe, nie ma również obszarów chronionego krajobrazu,
a także nie ma istniejących oraz proponowanych obszarów Natura 2000. Przy jednoczesnym
wskaźniku lesistości poniżej 20%, istotne wydaje się w tym zakresie prowadzenie polityki ochrony
istniejących zasobów środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych przed szkodliwym
wpływem zanieczyszczeń do środowiska, związanych z działalnością człowieka. Największym
problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest na obszarze gminy Lipce
Reymontowskie - niska emisja: Pod pojęciem niskiej emisji najczęściej rozumie się zanieczyszczenia
powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora
komunalno-bytowego. Procesowi spalania paliw w źródłach spalania o małej mocy towarzyszy emisja
m.in. takich substancji jak pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla, metale ciężkie. Znaczący
udział w emisji tych substancji mają procesy spalania w indywidualnych systemach grzewczych, gdzie
stosuje się konwencjonalne ogrzewanie węglowe paliwami stałymi, takimi jak różnego rodzaju węgle
kamienne, węgle brunatne, drewno. Paliwem wykorzystywanym w paleniskach domowych jest
najczęściej węgiel o niskich parametrach grzewczych. Niejednokrotnie również stan techniczny kotłów
nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Urządzenia te charakteryzują się dość niską
sprawnością, co wpływa negatywnie na procesy spalania, a zarazem przyczynia się do zwiększonej
emisji zanieczyszczeń. Cechą charakterystyczną emisji tego rodzaju jest to, że emisja substancji
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następuje z emitorów (kominów), które mają nie więcej niż 30 m wysokości, co powoduje, że przy
zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca ich powstawania,
stając się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Dodatkowo zły
stan techniczny kominów pogarsza parametry emisji zanieczyszczeń. Zdarza się również, że
w kotłach i piecach spalane są odpady komunalne. Powoduje to emisję szczególnie niebezpiecznych
dla zdrowia substancji takich jak benzo(a)piren, dioksyny czy furany. Oddziaływanie to posiada
najczęściej charakter sezonowy i nieunikniony, pomimo coraz częściej stosowanych proekologicznych
czynników grzewczych - większe zanieczyszczenie powietrza występuje na obszarach o zagęszczonej
zabudowie, w okresie grzewczym jesienno-zimowym.
Na

terenie

gminy

brak

jest

dużych

zakładów

przemysłowych

będących

źródłem

zanieczyszczeń powietrza. Większe zakłady zajmują się chowem i hodowlą drobiu oraz produkcją
pasz. Na terenie gminy znajdują się ubojnia drobiu w Lipcach Reymontowskich, ubojnia trzody
chlewnej i bydła, 4 zespoły kurników oraz wytwórnia pasz w Chlebowie.

2.1.5.

Rys historyczny

Historia obecnych Lipiec Reymontowskich sięga pierwszej połowy XIV wieku. Ówczesna wieś
Lipce założona została w 1338 roku na wykarczowanym obszarze leśnym przez arcybiskupa
gnieźnieńskiego Janisława. Na podstawie dokumentu księcia mazowieckiego Ziemowita wiadomo,
że Lipce leżące na terenie kasztelani łowickiej, należały do arcybiskupów gnieźnieńskich. Wieś
ulokowana została na prawie czynszowym. Pierwsza połowa XIV wieku przyniosła intensywną akcję
osiedleńczą w południowej części dóbr łowickich. W tym czasie powstały wsie: Drzewce (1331 r.),
Lipce (1338 r.), Retniowiec (1351 r.), Wola Drzewiecka (1357 r.). i Chlebów (1359 r.). Wsie Lipce,
Drzewce, Mszadła (dzisiejsza nazwa Mszadla) należały do klucza michowickiego. Z czasem z pięciu
wsi, w tym Lipiec, Mszadli i Drzewiec utworzono partykularz słupski. Po III rozbiorze Polski (1795 r.)
dobra arcybiskupie zagarnięte zostały przez Prusy.
W połowie XIX w. przez teren obecnej gminy przeprowadzono linię kolei Warszawsko - Wiedeńskiej.
W wyniku nowego podziału administracyjnego w 1867 r., Lipce znalazły się w granicach gminy Słupia
w powiecie skierniewickim. Wzniesiony w ciągu jednej nocy z 14 na 15 października 1917 r. kamienny
obelisk poświęcony Tadeuszowi Kościuszce stał się symbolem patriotyzmu mieszkańców wsi.
W czasie II wojny światowej wielu mieszkańców Lipiec i okolic walczyło na frontach wojennych
i w oddziałach partyzanckich. Pamiątki z tego okresu prezentuje powstałe w 1988 r. Muzeum Czynu
Zbrojnego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., Lipce przeszły na własność Skarbu Państwa. Po
II wojnie światowej teren gminy Słupia, do której należała większa cześć obecnej gminy Lipce
Reymontowskie, został podzielony na trzy gromady: Lipce, Winna Góra i Słupia. W 1946 r. oddano do
użytku przystanek kolejowy w Lipcach. Elektryfikację wsi przeprowadzono w 1959 r. Przy kolejnej
reformie administracji i reaktywowaniu gmin w 1972 r. na terenie dawnej gminy słupskiej powstały
dwie odrębne jednostki. Na życzenie mieszkańców do nowej gminy Lipce z dawnej Gromady Słupia
przeszły wsie Wolka Krosnowska i Wolka Podlesie. 1 kwietnia 1973 r. w powiecie skierniewickim

18

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 - 2030

utworzona została gmina Lipce. Dla upamiętnienia przebywającego tu noblisty Władysława Stanisława
Reymonta, który pracując na kolei Warszawsko – Wiedeńskiej w latach 1888-1893 mieszkał na
terenie gminy i umieścił we wsi Lipce akcję swojej powieści, zmieniono nazwę gminy Lipce na obecnie
obowiązującą nazwę Lipce Reymontowskie (Zarządzeniem z dnia 17 grudnia 1983 r. Ministra
7

Administracji i Gospodarki Przestrzennej) .
W 1998 Rada Gminy Lipce Reymontowskie ustanowiła herb i flagę gminy.
Rysunek 1. Herb Gminy Lipce Reymontowskie

Źródło: http://www.lipcereymontowskie.pl/.pl

2.1.6.

Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne

Gmina Lipce Reymontowskie pod względem historycznym znajduje się na pograniczu
Księstwa Łowickiego oraz Ziemi Rawskiej, związanych genetycznie z prowincją historycznego
Mazowsza. Pod względem kulturowym gmina przynależy do podregionu łowickiego. Atutem gminy jest
kultywowanie tradycji ludowych oraz umiejętności łączenia jej ze współczesnością i nowoczesnością.
W gminie folklor jest widoczny i wszechobecny. Przejawia się w strojach ludowych, działalności
zespołów folklorystycznych i kultywowanych tradycjach, a na co dzień: w uroczystościach rodzinnych,
świętach kościelnych i imprezach gminnych. Gmina Lipce Reymontowskie jest historycznie
i materialnie związana z postacią polskiego pisarza Władysława Stanisława Reymonta, który akcję
swojej najsłynniejszej powieści „Chłopi” umieścił na terenie gminy. Pisarz przebywał tu w latach
1888 - 1893. W tym czasie pracował jako jeden z najniższych rangą funkcjonariuszy nadzoru Kolei
8

Warszawsko-Wiedeńskiej. Opiekował się stanem torów, był pomocnikiem dozorcy plantowego .
Epopeja, za którą pisarz w 1924 roku otrzymał nagrodę Nobla, nadała Lipcom największego rozgłosu,
7
8

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipce Reymontowskie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipce Reymontowskie
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zarówno w kraju jak i za granicą. Perełką tradycji jest również jeden z najstarszych zespołów
folklorystycznych w kraju – Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, który funkcjonuje
od 1932 roku. Lipce znane są również z organizacji wielu imprez kulturalnych o zasięgu krajowym –
do tradycji przeszły już w Dzień Reymonta i Turniej Gmin Reymontowskich. W celu popularyzacji
twórczości Wł. St. Reymonta i rozwijania zapisanych w historii Lipiec Reymontowskich tradycji, w 1998
roku ustanowiono Fundację im. Władysława Stanisława Reymonta.

9

Zadania w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej realizowane są przez samorządową
instytucję kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. W ramach struktury GOKSiR
funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. W ramach GOKSiR funkcjonują także:
Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta
Zespół powstał w 1932 roku jako hołd i podziękowanie mieszkańców Lipiec dla Wł. St. Reymonta, jest
jednym z najstarszych amatorskich zespołów ludowych działających w Polsce. Początkowo
występował pod nazwą „Wesele Boryny” - był to tytuł pierwszego programu artystycznego.

10

W 1935

roku (w 10 rocznicę śmierci Reymonta) Zespół wystawił „Wesele Boryny” w Domu Sejmikowym
w Skierniewicach. Pieśni, przyśpiewki i dialogi inscenizacji rozsławiły Zespół, a jego popularność trwa
do dziś. W ciągu 90- letniej działalności Zespół prezentował widowiska ponad 600 razy na scenach
krajowych i zagranicznych. Śpiewało i tańczyło w nim ponad 400 osób - w tym przeważnie
wielopokoleniowe rodziny z Lipiec i okolicznych wsi. Fenomen Zespołu, polegający na nieustannej
prezentacji widowiska oraz ludowych obrzędów, jest wynikiem zaangażowania i świadomości Lipczan,
zobowiązanych

tradycją

oraz

narodowym

znaczeniem

powieści

„Chłopi”.

Zespół

posiada

w repertuarze dwa programy artystyczne oparte na motywach powieści „Chłopi” – najbardziej znany –
wspomniany powyżej pt. „Wesele Boryny” oraz „Pierzawkę”, a także wiązankę pieśni i tańców
pt. „Suita łowicka”, program obrzędowy pt. „Wianki” oraz program ludowy regionu krakowskiego.

9

http://lgdgniazdo.pl/2016/06/09/gmina-lipce-reymontowskie/
Premiera odbyła się 24 września 1933 roku. Spektakl obejrzało wówczas ponad 3 tysiące widzów
– mieszkańców Lipiec i okolicznych wsi.
10
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Fotografia 2 Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta

Źródło: http://goksirlipce.pl/
Kapela Ludowa „Borynioki”
Powstała we wrześniu w 1995 roku. Głównym celem działalności jest kultywowanie i popularyzacja
muzyki, pieśni i przyśpiewek regionu łowickiego oraz rozwój i utrwalanie zainteresowań muzyką
ludową. Kapela w swoim repertuarze posiada przede wszystkim utwory muzyczne – ludowe regionu
łowickiego, a także utwory biesiadne i patriotyczno- żołnierskie.
Kapela jest laureatem nagród w Konkursach Kapel i Muzyków Ludowych „Klejnasowe granie”
w Skierniewicach i Międzywojewódzkich Przeglądach Kapel Ludowych w Bedlnie. Dwukrotnie brała
udział w Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym „Tydzień Kultury Beskidzkiej”, trzykrotnie
w Międzynarodowych Targach Turystyczno-Kulturalnych „Na styku kultur” w Łodzi i Jarmarku
Wojewódzkim w Łodzi.
Kapela prowadzi szeroką działalność koncertową, uczestnicząc w imprezach kulturalnych,
turystycznych i okolicznościowych.
Zespół Śpiewaczy „Lipczaki”
Zespół powstał w 2004 roku, jego repertuar stanowią bardzo stare ludowe pieśni weselne, pasterskie,
wielkopostne, a także ballady i kolędy - zbierane od najstarszych mieszkańców lipieckiej Gminy
i pieczołowicie spisywane. Pieśni wykonywane są a cappella, z ogromną starannością, odpowiadającą
stylowi dawnego śpiewu ludowego.
Zespół w trakcie swojej działalności dał kilkadziesiąt koncertów na imprezach gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich.
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Kapela autentyczna z Lipiec Reymontowskich
Głównym celem działalności kapeli jest kultywowanie i popularyzacja kultury muzycznej regionu
łowickiego. Kapela z powodzeniem występuje podczas przeglądów, gdzie zostaje doceniana przez
jury, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
„MUSICIS ANIMARUM”
Zespół gra muzykę popularną. Głównym celem działalności zespołu jest kultywowanie i popularyzacja
muzyki wśród osób młodych. Zespół swoimi występami uświetnia lokalne wydarzenia artystyczne.
Uniwersytet Każdego Wieku
Uniwersytet Każdego Wieku stwarza ludziom dorosłym możliwość ciągłego poszerzania wiedzy,
pobudza do aktywizacji społecznej, a także ułatwia nawiązywanie przyjaźni. W ramach uniwersytetu
odbywają się spotkania z zakresu medycyny, lokalnej kultury i tradycji, historii itp.
Koło Plastyczne
Prowadzone są zajęcia z zakresu: rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby. Raz na kwartał organizowane
są zajęcia plenerowe pn. „Plenerowe zabawy plastyczne”.
Prowadzone jest również „Koło Sztuki Ludowej”, w ramach którego organizowane były zajęcia
np. z dziedziny ludowego zdobnictwa papierowego (bibułkarstwa).

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipcach Reymontowskich
Na terenie gminy Lipce Reymontowskie działa jedna biblioteka publiczna z siedzibą przy ulicy
Słonecznej 1, w centrum Lipiec Reymontowskich. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. St. Reymonta w Skierniewicach. W bibliotece funkcjonuje
wypożyczalnia wraz z czytelnią i księgozbiorem podręcznym.
Zgromadzony księgozbiór pozwala w dużej mierze zaspokoić różnorodne potrzeby czytelnicze
zarówno najmłodszych jak i dorosłych czytelników. Biblioteka oferuje: literaturę piękną dla dorosłych,
literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, księgozbiór podręczny, lektury,
bezpłatny dostęp do Internetu.
W ramach Biblioteki prowadzony jest Klub Miłośników Książek. Dla osób – w szczególności powyżej
50 roku życia - które dotąd nie korzystały z Internetu, organizowane są zajęcia „Nie próbowałeś –
pomyszkuj w bibliotece”. Zajęcia mają na celu zachęcenie i nauczenie uczestników podstawowych
zasad korzystania z komputera i Internetu. Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym realizowany jest
program „FunEnglish – w bibliotece”, który umożliwia bezpłatne korzystanie z platformy
e- learningowej do nauki języka angielskiego.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji od października 2020 r. działalność
prowadzi Ognisko Muzyczne „Mały Wirtuoz”. Akademia oferuje młodym adeptom profesjonalną naukę
śpiewu, gry na skrzypcach, pianinie, flecie, akordeonie, gitarze i keyboardzie. Zajęcia prowadzą
wykwalifikowani i bardzo sympatyczni nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.
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Podczas zajęć młodzi muzycy uczą się rytmiki, kształcą słuch i zespół wokalny, a co najważniejsze
uczą się gry na wybranym instrumencie.
Działalność kulturowa w gminie prowadzona jest przez szereg organizacji i stowarzyszeń,
dzięki którym możliwe staje się krzewienie szczególnie w młodszych mieszkańcach gminy poczucia
przynależności do ich małej ojczyzny oraz wzmacnianie postaw aktywności społecznej. W ten sposób
możliwe staje się przekazywanie oraz kultywowanie lokalnych tradycji i historii obszaru.
Do organizacji i stowarzyszeń działających na obszarze gminy zaliczają się:
Ochotnicze Straże Pożarne
Na obszarze Gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:


OSP Lipce Reymontowskie - założona w 1917 roku;



OSP Drzewce - założona w 1923 roku;



OSP Wola Drzewiecka - założona w 1929 roku;



OSP Wólka Krosnowska - założona w 1954 roku;



OSP Mszadla - założona w 1950 roku.

Jednostki OSP należą do jednych z prężniej działających organizacji społecznych na terenie Gminy.
Głównym ich zadaniem jest ochrona zdrowia i życia ludzi w momencie wystąpienia takiego
zagrożenia, jednak na tym ich działalność nie kończy się. Jednostki organizują konkursy wiedzy
pożarniczej, biorą czynny udział w obchodach świąt, uświetniając je swoją obecnością. Siedziby OSP
służą za miejsca zebrań, spotkań i zabaw młodzieży.
Fundacja im. Władysława Stanisława Reymonta
Dla kultywowania i rozwijania zapisanych w historii Lipiec Reymontowskich tradycji, w 1998 roku
ustanowiono Fundację im. Władysława Stanisława Reymonta. Do celów Fundacji zaliczają się:


popularyzacja twórczości Wł. St. Reymonta w kraju i za granicą;



promowanie młodych pisarzy wywodzących się ze środowisk wiejskich oraz popularyzowanie
ich twórczości;



inicjowanie i finansowanie prac naukowo-badawczych o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta;



wspieranie samorządowych inicjatyw społecznych, oświatowych, kulturalnych i gospodarczych
rozwoju wsi i gminy Lipce Reymontowskie;



uczynienie z Lipiec Reymontowskich nowoczesnej wsi z zachowaniem jej historycznych
wartości i tradycji utrwalonych w powieści „Chłopi”.

Fundacja

była

współorganizatorem

wielu

imprez

kulturalnych

podczas

obchodów

Roku

Reymontowskiego 2000, m.in.: „Dnia Reymonta”, Zjazdu Pisarzy, Działaczy i Twórców Ludowych,
miała udział finansowy w wydaniu „Dzieł wybranych” Reymonta obejmujących cztery tomy epopei
„Chłopi”, powieści „Ziemia obiecana”, „Sprawiedliwie” oraz tom „Nowele” nakładem Ludowej
Spółdzielni Wydawniczej. Fundacja współuczestniczyła w organizacji IX Światowego Forum Mediów
Polonijnych 2001, była organizatorem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i Ogólnopolskiego
Pleneru Rzeźbiarskiego, podczas którego artyści rzeźbili postacie opisane w powieści „Chłopi”.

23

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 - 2030

Fundacja współuczestniczyła również finansowo w budowie Zagrody Ludowej, ponosząc wydatki
związane z opracowaniem dokumentacji, projektowo-kosztorysowej oraz wykupem 5 budynków
przenoszonych na teren Zagrody.
Fotografia 3 Zagroda Ludowa

Źródło: Fotografia własna

Koła Gospodyń Wiejskich
W gminie Lipce Reymontowskie funkcjonuje 9 Kół Gospodyń Wiejskich. Koła w swoich szeregach
zrzeszają ponad 350 członkiń. KGW aktywnie włączają się w przygotowania do uroczystości
i wydarzeń kulturalnych, promując i zachwycając swoimi potrawami podczas imprez lokalnych
i regionalnych, takich jak: dożynki, Dzień Reymonta, Kolory Polski, Skierniewickie Święto Kwiatów
Owoców i Warzyw. Uczestniczą w konkursach kulinarnych i festiwalach, zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.
Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie
Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie powstała w maju 2011 roku w celu szkolenia
specjalistycznego w dyscyplinie – piłka nożna – dzieci i młodzieży w oparciu o standardy UEFA.
Celem stowarzyszenia jest m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu
i rekreacji poprzez: 1) organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia gry w piłkę nożną oraz innych
dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej, 2) propagowanie i popularyzacja piłki nożnej oraz innych
dyscyplin na terenie rzeczpospolitej Polskiej, 3) dążenie do objęcia swoją działalnością największej
grupy osób, 4) stałe podnoszenie poziomu sportowego, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej
członków stowarzyszenia, 5) integracja środowiska wiejskiego poprzez organizowanie wspólnych
imprez sportowych i kulturalnych, 6) uczestniczenie w imprezach sportowych, 7) pomoc w wymianie
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informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim samym lub podobnym profilu
działania, 8) wyposażenie, poprawa i rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu, kultury
i rekreacji. 9) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 10) poprawa i rozbudowa infrastruktury
służącej rozwojowi sportu, kultury i rekreacji.
Szkółka jest jedyną szkółką piłkarską na terenie powiatu skierniewickiego. W grudniu 2019 roku
otrzymała brązową gwiazdę Certyfikacji PZPN, natomiast w 2021 r. certyfikat ten został podniesiony
do srebrnej gwiazdy PZPN. W szkółce trenuje ponad 70 zawodników i zawodniczek pod okiem
trenerów z uprawnieniami UEFA A i UEFA B.

Powiązania funkcjonalne oraz współpraca z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
Gmina Lipce Reymontowskie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”, do której należą
również następujące gminy z powiatu skierniewickiego: Skierniewice, Godzianów, Maków, Głuchów,
Nowy Kawęczyn, Słupia, Bolimów, Kowiesy oraz Łyszkowice z powiatu łowickiego.
Celami Stowarzyszenia są m.in.: realizacja Lokalnej Strategii
Rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia;
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich; aktywizowanie ludności wiejskiej; działania mające
na celu rozwoju turystyki, ochronę i promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych,
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Przynależność do LGD daje Gminie i jej mieszkańcom możliwość realizacji projektów rozwojowych
czy udziału w konkursach. Stowarzyszenie stanowi wsparcie dla jego Członków.

2.2.

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne gminy warunkuje jej rozwój, wpływa na atrakcyjność
inwestycyjną i turystyczną. Dominującym typem zabudowy na obszarach wiejskich jest zabudowa
zagrodowa, wśród której występują pojedyncze obiekty usługowe. Zabudowa zagrodowa powoli
ustępuje zabudowie wyłącznie mieszkaniowej jednorodzinnej i usługom. Towarzyszą im pojedyncze
obiekty produkcyjne, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego. Pod względem ukształtowanych struktur
przestrzennych, na terenie gminy występuje charakterystyczna dla obszarów wiejskich zabudowa
liniowa (realizowana jako pasma zabudowy przydrożnej), zdecydowanie dominująca oraz zabudowa
rozproszona. W miejscowościach Drzewce oraz Mszadla zabudowa zlokalizowana jest przy dwóch
rozchodzących się drogach, z niewielkim, kształtującym się centrum. Najbardziej złożony układ
przestrzenny posiadają Lipce Reymontowskie. Pozostały obszar gminy zainwestowany jest raczej
w sposób ekstensywny, z zabudową koncentrującą się wzdłuż dróg.
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Fotografia 4 Miejscowość Lipce Reymontowskie

Źródło: Fotografia własna

STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE – STOPIEŃ POKRYCIA OBSZARU GMINY I STRUKTURA
PRZEZNACZENIA TERENÓW
Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Stanowi
jeden z elementów planowania strategicznego rozwoju gminy i wraz z innymi dokumentami
programowymi wyznacza cele i zasady gospodarowania jej zasobami. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie zostało przyjęte uchwałą
nr XIII/107/12. Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2012 roku. W 2016 roku Wójt
Gminy dokonał

analizy

aktualności

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
na obszarze gminy. Studium, nie będące aktem prawa miejscowego, realizowane jest poprzez
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne gminne plany i programy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące
podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku 13,4% powierzchni gminy nie było objęte miejscowymi planami
przestrzennego zagospodarowania, z czego 13% to tereny lasów położnych w obrębie Lipiec
Reymontowskich, stanowiących własność Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE I FUNKCJONALNE
Gmina posiada peryferyjne położenie w stosunku do sieci drogowej oraz korzystne położenie
w stosunku do sieci kolejowej – przy linii kolejowej Warszawa - Katowice – dzięki temu posiada
dogodne połączenie z ważniejszymi ośrodkami lokalnymi oraz regionalnymi.
Gmina Lipce Reymontowskie położona jest niedaleko ośrodków przemysłowych i usługowych
o znaczeniu regionalnym i subregionalnym:


Około 18 km od Skierniewic;



Około 46 km od Łodzi;



Około 100 km od Warszawy.

Głównymi elementami na terenie Gminy, tworzącymi system ponadlokalnych powiązań funkcjonalnoprzestrzennych są elementy przyrodnicze: kompleksy leśne, doliny rzek oraz ciągi komunikacyjne.
Zabudowa najbardziej intensywnie rozwija się wzdłuż dróg oraz w obszarze układu urbanistycznego
Lipiec, które stanowią historycznie ukształtowane centrum Gminy.
Fotografia 5 Centrum miejscowości Lipce Reymontowskie

Źródło: Fotografia własna
Powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne Gminy z obszarami zewnętrznymi nie są zbyt silne.
Powiązania komunikacyjne z obszarem zewnętrznym odbywają się za pośrednictwem dróg
powiatowych oraz kolei. Najważniejszym elementem systemu komunikacyjnego o znaczeniu
ponadlokalnym są drogi powiatowe, które zapewniają połączenia z sąsiadującymi gminami oraz
doprowadzają ruch do dróg wojewódzkich, które umożliwiają połączenia z dalej leżącymi ośrodkami
regionalnymi.
Przez terytorium Gminy przebiega magistralna linia kolejowa o znaczeniu krajowym, łącząca
Warszawę z Katowicami. Na terenie Gminy, w miejscowości Lipce Reymontowskie, zlokalizowany jest
przystanek kolejowy, na którym zatrzymują się jedynie pociągi osobowe. Bezpośrednio przy północno-
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wschodniej granicy Gminy zlokalizowany jest przystanek kolejowy Płyćwia, obsługujący również
jedynie ruch pociągów osobowych. Owa magistrala kolejowa jest fragmentem Kolei WarszawskoWiedeńskiej, której budowa wpłynęła stymulująco na rozwój gminy Lipce Reymontowskie. Dostępne
połączenia kolejowe umożliwiają bezpośrednią podróż z Gminy do Łodzi, Koluszek oraz Skierniewic.
Wzdłuż wschodniej granicy Gminy przebiega linia napowietrzna 110 kV relacji Skierniewice –
Odlewnia (Koluszki). Druga linia elektroenergetyczna 110 kV biegnie z głównego punktu zasilania
trakcji PKP w Lipcach Reymontowskich w kierunku wschodnim. Główny punkt zasilania, z którego
zaopatrywana jest Gmina znajduje się w Skierniewicach.
Wzdłuż zachodnio-północnej granicy Gminy przebiega rurociąg paliwowy Płock – Koluszki.
Na terenie Gminy mieszkańcy mają możliwość zaspokojenia potrzeb w zakresie szkolnictwa
podstawowego, podstawowej opieki medycznej, zakupu podstawowych artykułów żywnościowych
i przemysłowych. Bliskość aglomeracji łódzkiej oraz ośrodków subregionalnych ograniczyła rozwój
ponadlokalnej infrastruktury społecznej w Gminie. Zaspokajane w nich są potrzeby „wyższego rzędu”,
związane m.in. ze szkolnictwem ponadpodstawowym i wyższym, specjalistyczną opieką medyczną
oraz kulturą i rozrywką.
Przepływ

materii,

energii

i

informacji

genetycznej

pomiędzy

elementami

systemu

przyrodniczego Gminy i obszarami sąsiednimi odbywa się poprzez istniejącą sieć lokalnych korytarzy
i powiązań ekologicznych, które stanowią doliny cieków: Zwierzyńca, Uchanki, zbiorowiska leśne,
sucha dolina Łupi, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.

STRUKTURA OSADNICZA
11

W przestrzeni gminy wyróżnić można kilka czytelnych struktur funkcjonalno-przestrzennych :
1) obszar centralny (Lipce Reymontowskie), ze współistniejącymi funkcjami: mieszkaniową,
usługową, produkcyjną oraz zanikającą funkcją rolniczą;
2) obszar zachodni (Mszadla i Wólka Krosnowska) oraz południowo – wschodni (Drzewce)
z dominacją funkcji rolniczej;
3) obszar północno – wschodni (Wola Drzewiecka) o charakterze wielofunkcyjnym, łączącym
funkcje mieszkaniowe, przyrodnicze i rolnicze;
4) obszar północny (Chlebów, Retniowiec) o charakterze wielofunkcyjnym, łączącym funkcje
mieszkaniowe, przyrodnicze i rolnicze. Obszar stanowi swoistą enklawę, oddzieloną
od pozostałej części gminy kompleksem leśnym;
5) obszar położony pomiędzy Lipcami Reymontowskimi a Chlebowem i Retniowcem – o funkcji
przyrodniczej – znajduje się tu zwarty kompleks leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego.
Podstawowymi elementami architektonicznymi i przestrzennymi wyznaczającymi tożsamość gminy są:
1) obiekty związane z pobytem i twórczością Władysława Reymonta, w tym Domek Reymonta
oraz Zagroda Ludowa;

11
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2) linia kolejowa;
3) krajobraz rolniczy.
Fotografia 6 Krajobraz rolniczy w gminie Lipce Reymontowskie

Źródło: Fotografia własna

OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI
ORAZ OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM

12

W Studium wyznacza się obszar wymagający przekształceń i rewitalizacji obejmujący obszar centrum
wsi Lipce Reymontowskie ze względu na potrzeby zaprowadzenia ładu przestrzennego, kształtowania
przestrzeni

publicznych,

rozwoju

funkcji

wzmacniających

rolę

centrum

gminy.

Obszarami

wymagającymi rekultywacji są tereny poeksploatacyjne. Wskazane jest w ramach procesu rekultywacji
obszaru wykorzystanie terenów poeksploatacyjnych dla wzmocnienia funkcji przyrodniczej terenu
(wprowadzenie zalesień, zbiorników wodnych lub rolnicze wykorzystanie terenu).
OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI I REKULTYWACJI
ZE WZGLĘDÓW PRZYRODNICZYCH

13

W ramach poprawy jakości środowiska w obszarze gminy zakłada się:
1) rezygnację z użytkowania rolniczego obszarów gleb o niskiej przydatności rolniczej na rzecz
rozwoju obszarów leśnych;
2) wyłączenie z użytkowania leśnego terenów w dolinie rzeki Uchanki na rzecz realizacji
zbiornika retencyjnego.

12
13
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OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

14

W granicach gminy obejmują one zaledwie jedno zadanie: w zakresie zasobów wodnych i ich jakości
– modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
wraz z modernizacją gospodarki osadowej.
Dla terytorium gminy Lipce Reymontowskie nie ustanowiono zadań rządowych, służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych.

OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM

15

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym obejmują lokalizacje wyznaczonych dróg
gminnych, terenów infrastruktury oraz terenów usług sportu i rekreacji. Inwestycje celu publicznego
mogą być również lokalizowane na innych terenach zgodnie z ich przeznaczeniem i przeznaczeniem
dopuszczalnym. Szczegółowe ustalenie lokalizacji inwestycji powinno nastąpić w planie miejscowym
lub decyzji administracyjnej.
TERENY ZAMKNIĘTE I ICH STREFY OCHRONNE

16

Na terenie gminy Lipce Reymontowskie nie wyznaczono strefy ochronnej terenów zamkniętych.
17

INNE OBSZARY PROBLEMOWE
Nie wyróżniono.

2.2.1.

Infrastruktura techniczna

Infrastrukturą techniczną nazywa się zbiór różnego rodzaju urządzeń i obiektów o charakterze
publicznym, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej oraz społeczeństwa
18

na określonym terytorium . Stan i poziom nowoczesności infrastruktury warunkują zatem możliwości
rozwoju danego obszaru oraz poziom życia społeczeństwa zamieszkującego go. W ramach
infrastruktury technicznej wyróżnia się infrastrukturę: transportu, energetyczną, wodnokanalizacyjną,
związaną z gospodarką odpadami oraz infrastrukturę łączności.

14
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15
Ibidem
16
Ibidem
17
Ibidem
18
„Znaczenie infrastruktury komunalnej dla rozwoju lokalnego i regionalnego – przykład województwa
łódzkiego” Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki,
dr Bartosz Bartosiewicz – prezentacja, www.rpo.lodzkie.pl
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INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
Ogółem na terenie gminy Lipce Reymontowskie znajduje się 46,139 km dróg publicznych,
z tego:


drogi gminne – 27,520 km,



drogi powiatowe – 18,619 km.

Drogi gminne połączone są z drogami powiatowymi, które tworzą powiązania komunikacyjne gminy
Lipce Reymontowskie z obszarem zewnętrznym. Przez obszar gminy przebiegają następujące drogi
powiatowe:


1319 E – relacji: Słupia – Pszczonów;



2933 E – relacji: Teresin – Lipce Reymontowskie – Godzianów – Zapady;



2935 E – relacji: Grodzisk – Zawady – Trzcianka – Chlebów – Maków.

Drogi powiatowe posiadają nawierzchnię twardą – bitumiczną, w złym stanie technicznym i dość słabe
parametry techniczne, szczególnie w zakresie nienormatywnej szerokości jezdni i łuków poziomych.
Drogi gminne posiadają nawierzchnie twardą – bitumiczną. Szerokości jezdni dróg gminnych są
zróżnicowane – przeważają drogi o niskich parametrach. Poniżej przedstawiono wykaz dróg gminnych
przebiegających przez gminę.
Tabela 2: Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
Długość
w mb

Lp.

Numer
drogi

1.

105306E

(Bobrowa) – gr. gm. Łyszkowice – Mszadla

2561

2.

105307E

(Bobrowa) gr. gm. Łyszkowice – Serwitut – Lipce
Reymontowskie (ul. Leśna, ul. Golki) – Ku Woli – Wola
Drzewiecka - gr. gm. Godzianów (Płyćwia)

6935

3.

115201E

Wola Drzewiecka – Drzewce

2201

4.

115202E

Drzewce – gr. gm. Słupia (Gaj Bliski)

1625

5.

115203E

Lipce Reymontowskie – gr. gm. Słupia (Zagórze)

1108

6.

115204E

Mszadla – Sabinów – gr. gm. Słupia (Zagórze)

1880

7.

115205E

Siciska – Mszadla – Kolonia Lipiecka

1292

8.

121054E

9.

121152E

10.

115206E

Przebieg drogi

(Kotulin) granica gm. Rogów – Wólka Krosnowska –
Wólka Podlesie – gr. gm. Słupia (Zagórze)
(Podłęcze) gr. gm. Słupia – Wólka Krosnowska –
Mszadla
Retniowiec (granica gminy) - Chlebów

Uwagi

Uchwała Nr XVII/89/04
Rady Gminy Lipce
Reymontowskie z dnia
10 listopada 2004 r.
(Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego Nr 322, poz.
2749)

2538
2915
1800

11.

115207E

Lipce Reymontowskie ul. Targowa

298

12.

115208E

Lipce Reymontowskie ul. Wiatraczna

742

Uchwała Nr
XXVI/179/18 Rady
Gminy Lipce
Reymontowskie z dnia
30 stycznia 2018 r. (Dz.
Urz. Województwa
Łódzkiego poz. 929)
Uchwała Nr XV/98/20
Rady Gminy Lipce
Reymontowskie z dnia
22 lipca 2020 r. (Dz.
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Numer
drogi

Lp.

13.

115209E

Przebieg drogi

Długość
w mb

Drzewce

1625

Razem

27520

Uwagi
Urz. Województwa
Łódzkiego poz. 4489)
Uchwała Nr
XXIX/201/22 Rady
Gminy Lipce
Reymontowskie z dnia
29 czerwca 2022 r. (Dz.
Urz. Województwa
Łódzkiego poz. 4168)

Źródło: Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich
Układ

podstawowych

dróg

publicznych

uzupełniają

ogólnodostępne

drogi

wewnętrzne

w poszczególnych miejscowościach – drogi obsługujące tereny zabudowy, drogi dojazdowe. Podział
dróg, będących w zarządzie Gminy Lipce Reymontowskie, według rodzaju nawierzchni przedstawia
się następująco:


drogi o nawierzchni bitumicznej –42,343 km,



drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej – 9,580 km.

Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
W gminie brak jest ścieżek rowerowych. Ruch rowerowy w większości jednak odbywa się
na ogólnodostępnych jezdniach dróg publicznych. Brak wyznaczonych ścieżek jest bardzo
odczuwalny dla mieszkańców gminy, poruszających się jednośladami, ale również dla kierowców,
którzy muszą zachowywać jeszcze większą czujność na drogach. Ścieżki w gminie są niezbędne.
Przez obszar gminy przebiegają turystyczne szlaki rowerowe.

Komunikacja zbiorowa
Bardzo istotnym środkiem transportu dla mieszkańców gminy jest kolej - przebiega
tu magistralna linia kolejowa o znaczeniu krajowym, łącząca Warszawę z Katowicami. Ruch pociągów
osobowych obsługują dwa przystanki kolejowe: w miejscowości Lipce Reymontowskie oraz przy
północno- wschodniej granicy gminy – przystanek Płyćwia.
Dostępne połączenia kolejowe umożliwiają bezpośrednią podroż z gminy do Łodzi, Koluszek oraz
Skierniewic.

Parkingi
Większe place parkingowe występują jedynie w Lipcach Reymontowskich, poza tym niewielkie
parkingi i zatoki parkingowe znajdują się przy usługach oraz obiektach usług społecznych i większych
zakładach pracy.

Kolej
Przez teren gminy przebiega normalnotorowa, napowierzchniowa magistrala kolejowa
Warszawa – Katowice. Przystanki kolejowe o funkcji pasażerskiej funkcjonują w Lipcach oraz Płyćwi –
leżącej poza obszarem gminy, bezpośrednio przy jej północno-wschodniej granicy. Jest to kolej
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czynna, umożliwiająca podroż z gminy m.in. do Skierniewic, Koluszek, Łodzi. Na terenie gminy
zatrzymują się jedynie pociągi osobowe.
W tym miejscu należy wspomnieć o Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przez gminę Lipce
Reymontowskie przebiegają następujące połączenia ŁKA:


do Łodzi przez Koluszki,



do Skierniewic,



do Warszawy

Łódzka Kolej Aglomeracyjna to system kolei aglomeracyjnej w aglomeracji łódzkiej, obejmującej linie
kolejowe w województwie łódzkim należące do sieci PKP. Operatorem systemu jest Łódzka Kolej
Aglomeracyjna Sp. z o.o. Działalność ŁKA skupia się na liniach łączących miasta satelickie z Łodzią.
Rysunek 2 Trasy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Źródło: lka.lodzkie.pl
Podstawowym zadaniem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest ułatwienie mieszkańcom województwa
poruszanie się po obszarze aglomeracji, dlatego też integracja biletowa pełni dużą rolę w działalności
ŁKA. Podstawą oferty są standardowe odcinkowe bilety kolejowe (od stacji do stacji), wzajemnie
honorowane w pociągach marki PolRegio. Można również zakupić okresowe bilety odcinkowe.
Oferowane są też bilety łączone w ramach Wspólnego Biletu Samorządowego oraz Pakietu
Podróżnika pozwalające na podróżowanie pociągami wielu przewoźników na jednym bilecie. Łódzka
Kolej Aglomeracyjna odgrywa coraz większą rolę w komunikacji gminy Lipce Reymontowskie.
Mieszkańcy często dojeżdżają koleją do pracy w Łodzi czy Skierniewicach. Znaczenie linii kolejowej
będzie rosnąć dlatego ważna jest coraz większa integracja kolei ze stacjami w gminie.
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Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała siatkę połączeń uwzględniającą tunel średnicowy
w Łodzi, który ma powstać w 2024 roku. Trzy trasy kolejowe w regionie zostaną wydłużone.
Wybudowanie tunelu średnicowego w Łodzi zmieni układ połączeń kolejowych w Łodzi, regionie
i w kraju. Składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogły kursować „łódzkim metrem” z większą
częstotliwością, nawet co 4 minuty.
Tunel średnicowy połączy nowy Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska na południu,
a od północy ze stacją Łódź Żabieniec. Pozwoli to na trasowanie pociągów przez ścisłe centrum
miasta Łódź, ale wpłynie też na układ połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Połączenia te są
niezwykle ważne dla mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie. Ułatwi to komunikację i upowszechni
ten środek transportu.
Rysunek 3 Nowa mapa połączeń ŁKA z uwzględnieniem tunelu średnicowego - projekt

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
Energia elektryczna
Układ energetyczny oparty jest na sieci średniego napięcia wychodzącej z głównych punktów
zasilania położonych w Skierniewicach. Stacje transformatorowe pokrywają obszary zabudowane
jednolicie z dużym niedoinwestowaniem obszaru Lipiec Reymontowskich. Obszar gminy przecinają
linie elektroenergetyczne przesyłowe 30kV, które zasilają główny punkt zasilania trakcji PKP
w Lipcach Reymontowskich. Fragment terenu miejscowości Drzewce przecina linia przesyłowa 110kV.
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Ciepłownictwo
Gospodarstwa domowe na potrzeby uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzania
pomieszczeń korzystają z lokalnych źródeł ciepła, którymi są piece. W piecach tych (najczęściej
starych i o obniżonej efektywności) spalane jest drewno, węgiel (o różnym stopniu zasiarczenia), ale
także odpady, które podczas spalania dają dużo ciepła, ale niestety generują również
zanieczyszczenia.
W gminie przeprowadzono kilka prac, które podniosły efektywność energetyczną budynków. Była
to termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich, a także
modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich. W ramach
inwestycji wymianie lub naprawie podlegała stolarka drzwiowa i okienna, docieplenie ścian. We
wszystkich obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy, przeprowadzono
modernizację

systemów

grzewczych

i wprowadzono

jako

czynnik

grzewczy

olej

opałowy.

Rozbudowano i przebudowano wraz z termomodernizacją budynek Urzędu Gminy Lipce
Reymontowskie. Modernizacja objęła także wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę
kotła wodnego – olejowego na kocioł na biopaliwo.
Dzięki uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy
Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach
prywatnych i użyteczności publicznej”, na terenie gminy w budynkach prywatnych zostało
zamontowanych 220 kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
W gminie występuje potrzeba dalszego wdrażania rozwiązań ekonomicznych, energooszczędnych
oraz ekologicznych. Pożądane jest wykorzystywanie instalacji opartych o odnawialne źródła energii
oraz wdrażanie rozwiązań prowadzących do wzrostu efektywności energetycznej budynków.
Rozwiązania te wniosą oszczędności do budżetu oraz zmniejszą emisję substancji szkodliwych do
środowiska naturalnego.
Zaopatrzenie w gaz
Gospodarstwa domowe korzystają z gazu bezprzewodowego tj. butli gazowych, których
dystrybucją zajmują się indywidualne podmioty. Gaz propan-butan sprzedawany jest w punktach
sprzedaży gazu.
Przez teren gminy przebiega gazociąg relacji Konopnica – Rawa Mazowiecka – Głuchów –
Jeżów – Słupia – Lipce Reymontowskie – Pszczonów - Łyszkowice, będący własnością spółki
SIME POLSKA Sp. z o.o.. Gazociąg powstał w latach 2016 – 2018, a we wrześniu 2018 roku
uzyskano koncesję dystrybucyjną dla SIME Polska na Miasto Rawa Mazowiecka i gminy: Rawa
Mazowiecka, Głuchów, Jeżów, Słupia, Lipce Reymontowskie, Maków, Łyszkowice. Na terenie gminy
Lipce Reymontowskie istnieje potrzeba dalszej rozbudowy sieci gazowej.
Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych i nieodnawialnych
jej nośników, czyli paliw kopalnych. OZE są zasobami niewyczerpalnymi. Energia odnawialna
pochodzi bowiem z powtarzających się procesów przyrodniczych.
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Na obszarze gminy coraz więcej mieszkańców we własnym zakresie montuje na swoich
posesjach instalacje wykorzystujące OZE, są to najczęściej kolektory słoneczne i piece na biomasę
produkujące energię cieplną oraz instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną.
Również Gmina stara się wspierać mieszkańców w działaniach proekologicznych, dlatego
w dniu 6 listopada 2017 roku Wójt Gminy podpisał z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim umowę na
dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez
montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”.
W ramach projektu na terenie wszystkich miejscowości gminy zamontowano 220 kolektorów
słonecznych.
W gminie zrealizowano także projekt „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach
Reymontowskich w technologii pasywnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza,
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Na początku października 2021 r. inwestycja została odebrana. Ten
nowy obiekt przeznaczony jest dla 4 oddziałów po 25 dzieci z pełnym zapleczem kuchennym. Nowe
przedszkole przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych. Nowatorska idea energetycznoarchitektoniczna, która została zastosowana przy budowie przedszkola przyczyniła się do tego,
że powstał budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza
2

11,7 kWh/(m /rok). Komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (pompa ciepła,
panele fotowoltaiczne i inne urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania
słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło
odzyskane z wentylacji).
Fotografia 7 Przedszkole publiczne w Lipcach Reymontowskich wybudowane w technologii pasywnej

Źródło: Fotografia własna
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INFRASTRUKTURA WODNOKANALIZACYJNA
Gmina posiada „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń
kanalizacyjnych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018-2022”, który został przyjęty Uchwałą
Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 marca 2018 roku. Zgodnie z przepisami
plan zawiera planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowomodernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz
wprowadzania ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposób finansowania
planowanych inwestycji. W latach 2020-2022 realizowano kolejny etap projektu pn.: „Kompleksowe
uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie –
etap III”, który obejmował:


rozbudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków,



budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej z przyłączami w Lipcach
Reymontowskich w ulicach: Cichej, Lipowej i Boryny oraz w Mszadli,



budowę sieci wodociągowej w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej,



budowę sieciowych przepompowni ścieków w ulicach Cichej, Lipowej i w Mszadli.

27 września 2021 roku Wójt Gminy podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przydomowe
oczyszczalnie ścieków w gminie Lipce Reymontowskie. W ramach projektu na terenie gminy
w miejscowościach Drzewce, Wola Drzewiecka, Chlebów, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie
wybudowanych zostało 17 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie było realizowane z udziałem
środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Sieć wodociągowa
Infrastruktura wodociągowa w gminie jest dobrze rozwinięta, istnieje możliwość przyłączenia
do niej kolejnych mieszkańców. System wodociągów na obszarze gminy Lipce Reymontowskie
funkcjonuje w oparciu o cztery ujęcia wody zlokalizowane w: Lipcach Reymontowskich, Drzewcach,
Mszadli i Woli Drzewieckiej. Sukcesywnie wymieniana jest azbestowa sieć wodociągowa w Lipcach
Reymontowskich na ulicach: Słonecznej, Lipowej, Cichej, Wiatracznej i Południowej.
Stacja uzdatniania wody w Lipcach Reymontowskich została poddana remontowi, a budynek został
poddany termomodernizacji. W 2020 roku w gminie Lipce Reymontowskie funkcjonowało 45,5 km
czynnej sieci wodociągowej wraz z 993 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania. W latach 2011 – 2020 długość sieci zwiększyła się o 1,9 km. W 2020 roku
3

3

gospodarstwom domowym dostarczono 168,5 dam wody, czyli o 60,8 dam więcej niż w roku 2011.
Z sieci korzystały 3274 osoby, czyli 99,8% ogółu ludności. Zużycie wody w gospodarstwach
3

domowych ogółem na 1 mieszkańca wzrosło w analizowanym okresie o 18,8 m i w 2020 roku
3

wynosiło 51,2 m .
Tabela 3 Sieć wodociągowa w gminie Lipce Reymontowskie
długość czynnej sieci rozdzielczej
[km]
przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania [szt.]

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

43,6

43,6

43,6

45,1

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

959

959

967

980

988

989

990

991

991

993
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woda dostarczona
3
gospodarstwom domowym [dam ]
ludność korzystająca z sieci
wodociągowej
zużycie wody w gospodarstwach
domowych ogółem na 1
mieszkańca [m3]

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

107,7

151,4 159,3 145,4 185,5 167,0 165,6 191,8 186,4 168,5

2930

2909

2900

3280

3288

3290

3293

3289

3296

3274

32,4

45,7

48,2

44,2

56,4

50,8

50,4

58,3

56,3

51,2

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

Sieć kanalizacyjna
Koncepcja przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej, na terenie objętym aglomeracją (Lipce
Reymontowskie, Siciska, Mszadla bez kol. Krzywej), doprowadzającej ścieki do zlokalizowanej we wsi
Lipce Reymontowskie oczyszczalni ścieków. Na pozostałym obszarze gminy nie objętym kanalizacją
zbiorczą tj. w miejscowościach: Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska,
Retniowiec, Chlebów oraz w części wsi Mszadla przewidziano budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Na terenie gminy działa gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w Lipcach
Reymontowskich oraz jedna oczyszczalnia zakładowa. Obie oczyszczalnie posiadają pozwolenia
wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Uchanki. W roku 2009 w wyniku
3

rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków zwiększono jej przepustowość do 260 m /d.
W 2020 roku na terenie gminy funkcjonowało 6,523 km

19

czynnej sieci kanalizacyjnej wraz z 320

połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Odprowadzono
3

32 dam ścieków, z sieci korzystało 1026 osób, czyli niespełna 31,3% mieszkańców gminy.
Tabela 4: Sieć kanalizacyjna w gminie Lipce Reymontowskie.
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
[km]
przyłącza prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania [szt.]
ścieki oczyszczone odprowadzone
3
[dam ]
ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,3

5,3

5,3

5,3

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

6,4

311

312

296

300

306

307

309

317

317

320

39

35

40,0

40,0

30,0

29,0

29,0

32,0

32,0

32,0

929

924

883

983

999

1002

1007

1024

1026

1026

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Uchwałą Nr XVII/117/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 listopada 2020 roku
wyznaczono obszar i granicę Aglomeracji Lipce Reymontowskie. Aglomeracja Lipce Reymontowskie
obejmuje miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla (bez kol. Krzywej) oraz Siciska. Równoważna
Liczba Mieszkańców Aglomeracji to 2003 osoby. W kwietniu 2022 roku zakończono prace związane
z realizacją zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej
w gminie Lipce Reymontowskie – etap III”. W ramach zadania wybudowano ponad 8,8 km sieci
kanalizacji sanitarnej. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 14,383 km sieci kanalizacji sanitarnej.
W kolejnych latach planowana jest rozbudowa sieci o 2,164 km, co pozwoli na 100% skanalizowanie
19

Dane Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich
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aglomeracji Lipce Reymontowskie. Obecnie możliwość korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej
posiada 1729 RLM, co stanowi 86,32 % RLM Aglomeracji. Na pozostałym obszarze gminy funkcjonują
zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

20

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie
zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałe.
Gmina nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości są
zobowiązani do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności
regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Lipce Reymontowskie właściciele nieruchomości zobowiązani byli do zbierania wszystkich
powstających na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:


papieru i tektury;



metali;



tworzywa sztucznego;



opakowań wielomateriałowych;



szkła;



odpadów ulegających biodegradacji;



odpadów zielonych;



odpadów budowlanych i rozbiórkowych;



mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;



przeterminowanych leków i chemikaliów;



zużytych baterii i akumulatorów;



zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;



zużytych opon.

Odpady komunalne zmieszane wytworzone na terenie Gminy Lipce Reymontowskie zostały
zagospodarowane

i

przetworzone

w

instalacji

regionalnej

zlokalizowanej

w

Julkowie,

gm. Skierniewice.
W 2020 roku zostały osiągnięte przez Gminę Lipce Reymontowskie następujące poziomy
w zakresie gospodarki odpadami:


poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania – 23,51%,



poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44,71%,

20

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2020
rok
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poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
Na trenie gminy funkcjonuje „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Lipce Reymontowskie na lata 2013 – 2032”, uchwalony w dniu 26 marca 2014 roku na mocy Uchwały
nr XXX231/14. Odpady zawierające azbest na terenie gminy Lipce Reymontowskie to przeważnie
płyty eternitowe stanowiące pokrycia dachowe.
INFRASTRUKTURA ŁĄCZNOŚCI
Mieszkańcy gminy posiadają dostęp do sieci telefonicznej stacjonarnej oraz komórkowej. Sieć
telekomunikacyjna oparta jest o dwie centrale zlokalizowane w Lipcach Reymontowskich i w Mszadli.
Sieć telefonii podlega modernizacji w oparciu o wymianę na linie światłowodowe. Z sieci telefonii
komórkowej można korzystać na obszarze całej gminy. W miejscowości Lipce Reymontowskie
znajdują się trzy stacje bazowe telefonii komórkowej.
Mieszkańcy gminy Lipce Reymontowskie mają możliwość korzystania z Internetu. Dzieci i młodzież
mogą z niego korzystać m.in. w szkołach. Możliwość korzystania z sieci Internet istnieje również
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipcach Reymontowskich.
Co istotne, większość gospodarstw domowych posiada dostęp do sieci internetowej, z możliwością
wyboru operatora.

2.2.2.

Własność nieruchomości

Gmina Lipce Reymontowskie jest właścicielem wszystkich obiektów użyteczności publicznej,
gdzie prowadzi działalność publiczną.

2.2.3.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

„Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego
lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może
być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a także jego nazwa
geograficzna, historyczna lub tradycyjna (art. 8, 9 pkt. 1, 2).”

21

Poniżej wymieniono zabytki na obszarze gminy Lipce Reymontowskie zgodnie z „Wykazem zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 marca 2022 r.” – zabytki te znajdują się
tylko w miejscowości Lipce Reymontowskie:

21

cmentarz rzymsko- katolicki (stary), 2 poł. XIX, nr rej.: 858 z 3.01.1992;
Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl
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kaplica św. Józefata, drewniana, XVIII/XIX, nr rej.: 240-XII-1 z 8.04.1950;



mogiła zbiorowa z II wojny światowej, na cmentarzu rzymsko- katolickim „nowym”, nr rej.: 920 z
22.12.1992.

Gminna ewidencja zabytków w gminie Lipce Reymontowskie została przyjęta Zarządzeniem
nr 66/2016 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 listopada 2016 roku. Poniżej przedstawiono
znajdujące się w niej obiekty.
Tabela 5: Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lipce Reymontowskie
miejscowość

lp.

adres

Nr. działki

obiekt

1

Lipce Reymontowskie

ul. Reymonta

859

Kaplica cmentarna

2
3

Lipce Reymontowskie
Lipce Reymontowskie

632
859

4

Lipce Reymontowskie

ul. Reymonta
ul. Reymonta
ul. Reymonta 45

5
6
7
8
9

Lipce Reymontowskie
Lipce Reymontowskie
Lipce Reymontowskie
Siciska
Wola Drzewiecka

ul. Reymonta

632
362/3
626
85

Mogiła zbiorowa
Cmentarz Rzymsko-Katolicki
Zespół Kościoła Parafialnego p.w.
Znalezienia Krzyża Świętego
Cmentarz Rzymsko-Katolicki
Domek Reymonta
Cmentarz przykościelny
Kapliczka
kapliczka

ul. Reymonta

626

Źródło: Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 listopada 2016 roku. w
sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lipce Reymontowskie
Tabela 6: Wykaz obiektów archeologicznych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
lp

miejscowość

nr obszaru AZP

1

Wólka Podlesie

64-56

nr stanowiska w
miejscowości
2

2

Wola Drzewiecka

63-56

3

5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Wola Drzewiecka
Mszadla
Lipce Reymontowskie
Wola Drzewiecka
Chlebów
Wola Drzewiecka
Drzewce
Drzewce
Drzewce
Drzewce
Wólka Podlesie

63-56
63-56
63-56
63-56
63-56
63-56
64-56
64-56
64-56
64-56
64-56

4
1
1
1
1
2
4
3
2
1
1

6
15
16
19
20
4
16
15
14
13
9

nr stanowiska na obszarze
8

Źródło: Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lipce Reymontowskie
Miejsca i pomniki pamięci narodowej

22

Do miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Lipce Reymontowskie należą:


Grób – pomnik płk Tadeusza Golki ps. „Stefan”, szefa wyszkolenia Batalionów Chłopskich
okręgu Warszawskiego oraz organizatora i szefa Oddziału Batalionów w bitwie pod Trzcianką.
Grób znajduje się na cyplu lasu w pobliżu Lipiec Reymontowskich i Woli Drzewieckiej;



Pomnik wzniesiony ku czci poległych partyzantów 9 pułku piechoty Wojskowego Korpusu
Bezpieczeństwa podporządkowanego Armii Krajowej;

22
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Pomnik ku czci 5 osób, które zginęły w egzekucji w odwecie za wykolejenie pociągu
wojskowego na linii Lipce – Rogów przez grupę wypadową GL pod dowództwem
A. Grochowskiego;



Zbiorowa mogiła jednego z oddziałów Armii Krajowej – oddziału Stanisława Borowskiego
ps. „Maszynista”;



Groby wojenne znajdujące się na cmentarzu rzymskokatolickim;



Grób wojenny znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim Żołnierz AK Zamordowany
przez UB w Skierniewicach dn. 10.11.1951 r.;



Pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki wzniesiony 14/15 października 1917 r.. Na tablicy wyryto
napis: „Tadeuszowi Kościuszce Naczelnikowi Narodu polskiego – włościanie wsi Lipce
d. 15 października 1917 r.”;



Pomnik wzniesiony w hołdzie żołnierzom Batalionów Chłopskich przez rodziny i przyjaciół.

Charakterystyczny element w zagospodarowaniu obszaru gminy stanowi 36 przydrożnych kapliczek
oraz liczne krzyże przydrożne. Większość kapliczek powstała z inicjatywy mieszkańców i właśnie
przez nich jest remontowana.
W Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2020 –
2023 na obszarze gminy ustanowiono formę ochrony obszarowej na terenach charakterystycznych dla
historii i tradycji osadniczej regionu – pozycja 34 Lipce Reymontowskie – Wł. Reymont:
„W XIV w. ówczesne Lipce należały do dóbr abp gnieźnieńskich, wchodząc w skład tzw. Księstwa
Łowickiego. Wieś została upamiętniona w powieści „Chłopi” Władysława Reymonta. Władysław
Reymont spędził w Lipcach kilka lat życia (1888–1891), pracując na kolei i mieszkając w domku
dróżnika (na ścianie domu znajduje się tablica pamiątkowa). Dla uczczenia noblisty miejscowość
Lipce zmieniła w 1983 r. nazwę na Lipce Reymontowskie. Co roku, w Lipcach Reymontowskich
odbywa się impreza artystyczna pn. „Dzień Reymonta”. We wsi znajduje się Muzeum Regionalne im.
Władysława St. Reymonta, Centrum Reymontowskie - Zagroda Ludowa, gdzie odtworzono 2 budynki
mieszkalne, budynek gospodarczy (obora), stodołę oraz spichlerz. Przez Lipce Reymontowski wiedzie
Łódzki Szlak Konny i szlak rowerowy „Śladami Reymonta”. Wieś położona jest także na Szlaku Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej.”

2.2.4.

Uwarunkowania ochrony środowiska

Jak zapisano w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipce Reymontowskie”, realizując wszelkiego rodzaju inwestycje należy dążyć do
zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie odpowiednich
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środków i urządzeń zarówno na etapie budowy jak i późniejszej eksploatacji. W zakresie lokalnych
uwarunkowań środowiskowych winny być respektowane ograniczenia związane z:


lokalizacją inwestycji w granicach obszarów chronionych;



wymogami ochrony obszarów leśnych, gruntów rolnych i obszarów dolinnych;



wymogiem

zachowania

drożności

naturalnych

korytarzy

ekologicznych

i

powiązań

ekologicznych.
Uchwałą Nr XXX/231/14 z dnia 26 marca 2014 roku Rada Gminy Lipce Reymontowskie
uchwaliła Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata
2013 - 2032. Program ten zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu przewiduje
usunięcie wyrobów azbestowych do 2032 roku. Odpady zawierające azbest na terenie gminy
to przeważnie płyty eternitowe stanowiące pokrycia dachowe.

2.3.

Sfera społeczna

2.3.1.

Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze

Gmina Lipce Reymontowskie należy do województwa łódzkiego, powiatu skierniewickiego,
zamieszkuje ją około 8,6% ludności powiatu. Gmina pod względem liczby mieszkańców jest jedną
z mniejszych gmin wiejskich powiatu skierniewickiego.
Zgodnie z danymi GUS, na dzień 31.12.2020 r. liczba ludności faktycznie zamieszkałej
na obszarze gminy Lipce Reymontowskie wyniosła 3 279 osób (ostatnie dostępne dane statystyczne).
Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 45 osób. Na przestrzeni badanych lat
liczba osób zamieszkujących gminę zmniejszyła się o 48 osób. Wśród kobiet odnotowujemy spadek
o 69 osób, natomiast wśród mężczyzn zwiększenie o 21 osób. W roku 2020 kobiety stanowiły 50,68%
ogółu ludności.
Tabela 7 Ludność faktycznie zamieszkała na obszarze gminy Lipce Reymontowskie w latach 2011 –
2020
ogółem
kobiety
mężczyźni

2011
3327
1731
1596

2012
3303
1710
1593

2013
3289
1696
1593

2014
3285
1695
1590

2015
3293
1700
1593

2016
3295
1692
1603

2017
3298
1683
1615

2018
3294
1682
1612

2019
3301
1680
1621

2020
3279
1662
1617

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W analizowanych latach zauważalne są znaczne wahania w liczbie mieszkańców gminy. W roku 2011
liczba mieszkańców była najwyższa i wynosiła 3 327 osób. Najniższą odnotowano w 2020 roku, czyli
3279 osób. Na przestrzeni badanych lat linia trendu jest malejąca, chociaż widoczne są wahania
w liczbie mieszkańców rok do roku. Liczba mieszkańców w 2020 roku wynosi 3 279 i jest niższa
o 48 osób w porównaniu z rokiem 2011.
Wykres 1 Liczba mieszkańców w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
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3327

3303
3289

3295

3293

3298

3301
3294

3285
3279

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Gmina Lipce Reymontowskie pod względem liczby mieszkańców klasyfikuje się pośrodku
analizowanych JST, najmniej mieszkańców jest w gminie Słupia (2 609 osób) oraz w gminie
Godzianów (2 665 osób) w powiecie skierniewickim. Najwięcej mieszkańców wśród analizowanych
gmin wiejskich liczy gmina Skierniewice (7 635 osób).
Tabela 8 Dynamika liczby ludności w latach 2011 - 2020 - analiza porównawcza
Jednostka
terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat
skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce
Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat
brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo
łódzkie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

80 996
6 803

80 679
6 791

80 329
6 767

79 951
6 751

79 631
6 727

79 340
6 705

78 994
6 690

78 616
6 693

78 099
6 693

77 614
6 631

38 234

38 313

38 292

38 198

38 177

38 198

38 224

38 195

38 174

38 173

4 091
5 926
2 636
2 984

4 114
5 921
2 625
2 993

4 044
5 910
2 613
3 012

4 042
5 875
2 616
2 983

4 045
5 842
2 595
2 937

4 064
5 829
2 611
2 900

4 054
5 813
2 631
2 908

4 031
5 760
2 654
2 914

4 021
5 724
2 644
2 909

4 026
5 701
2 665
2 880

3 327

3 303

3 289

3 285

3 293

3 295

3 298

3 294

3 301

3 279

5 975
3 336
7 265
2 694

6 010
3 340
7 290
2 717

6 053
3 354
7 305
2 712

6 014
3 364
7 324
2 695

5 996
3 375
7 392
2 702

5 988
3 369
7 484
2 658

5 981
3 382
7 506
2 651

5 956
3 383
7 574
2 629

5 983
3 370
7 609
2 613

6 005
3 373
7 635
2 609

30 940

30 956

30 923

30 945

30 933

30 912

30 884

30 890

30 833

30 648

4 596
4 770
2 533
681

4 581
4 785
2 524
651

4 554
4 761
2 513
093

4 529
4 789
2 504
136

4 537
4 774
2 493
603

4 514
4 776
2 485
323

4 476
4 765
2 476
315

4 480
4 728
2 466
322

4 463
4 711
2 454
779

4 446
4 656
2 437
970

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


gmina Łyszkowice – 172 osoby (2,53%);



gmina Bolimów – 65 osób (1,59%);



gmina Głuchów - 225 osób (3,80%);



gmina Kowiesy - 104 osoby (3,49%);
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gmina Lipce Reymontowskie - 48 osób (1,44%);



gmina Słupia - 85 osób (3,16%);



gmina Dmosin - 150 osób (3,26%);



gmina Rogów – 114 osób (2,39%)

Natomiast zwiększenie liczby mieszkańców odnotowały gminy:


gmina Godzianów – 29 osób (1,10%);



gmina Maków – 30 osób (0,50%);



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



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

W tym samym czasie w powiecie skierniewickim liczba mieszkańców zmniejszyła się o 61 osób
(-0,16%), w powiecie łowickim o 3 382 osoby (4,18%), w powicie brzezińskim o 292 osoby (0,94%),
a w województwie łódzkim o 95 711 osób (- 3,78%).
Na zmianę liczby mieszkańców wpływ mają wysokość przyrostu naturalnego (różnica między
liczbą urodzeń i zgonów) oraz saldo migracji (różnica między napływem ludności na dany teren
i odpływem z niego). W latach poddanych analizie (poza 2019 rokiem), przyrost naturalny w gminie
Lipce Reymontowskie był ujemny lub zerowy, co oznacza, iż liczba urodzeń żywych była niższa
od liczby zgonów. Najniższą wartość ujemną odnotowano w roku 2018 (-17).
Tabela 9 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na terenie gminy Lipce Reymontowskie (stan w dniu
31 XII) w latach 2011 – 2020
Ruch naturalny (osoba)
Urodzenia żywe ogółem
Urodzenia żywe mężczyźni
Urodzenia żywe kobiety
Zgony ogółem
Zgony mężczyźni
Zgony kobiety
Przyrost naturalny ogółem
Przyrost naturalny mężczyźni
Przyrost naturalny kobiety

2011
32
14
18
34
22
12
-2
-8
6

2012
38
23
15
42
17
25
-4
6
-10

2013
37
19
18
37
16
21
0
3
-3

2014
43
22
21
53
29
24
-10
-7
-3

Lata
2015 2016
31
34
15
17
16
17
33
34
15
20
18
14
-2
0
0
-3
-2
3

2017
33
21
12
38
22
16
-5
-1
-4

2018
25
12
13
42
21
21
-17
-9
-8

2019
47
22
25
32
15
17
15
7
8

2020
28
14
14
40
19
21
-12
-5
-7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Urodzenia są kluczowym czynnikiem wpływającym na strukturę ludności. Według danych GUS
w gminie Lipce Reymontowskie w 2020 roku odnotowano 28 żywych urodzeń, w tym 14 mężczyzn
i 14 kobiet. Na terenie gminy w roku 2020 odnotowano więcej zgonów niż żywych urodzeń (40 osób),
zatem przyrost naturalny jest ujemny (-12 osób). W analizowanych latach przyrost naturalny ogółem
wynosi (-37 osób), w tym (-17 mężczyzn) oraz (-20 kobiet). Najniższa wartość wskaźnika na 1000
ludności w gminie została odnotowana w roku 2018 (-5,17).
Tabela 10 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na 1000 ludności na terenie gminy Lipce
Reymontowskie (stan w dniu 31 XII) w latach 2011 – 2020
Na 1000 ludności:
urodzenia żywe
zgony
przyrost naturalny

2011
9,64
10,24
-0,60

2012
11,46
12,67
-1,21

2013
11,19
11,19
0,00

2014
13,08
16,12
-3,04

2015
9,42
10,03
-0,61

2016
10,34
10,34
0,00

2017
10,04
11,56
-1,52

2018
7,60
12,77
-5,17

2019
14,19
9,66
4,53

2020
8,51
12,16
-3,65

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Wykres 2 Przyrost naturalny ludności w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
4,53

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

-1,21

0,00
-1,00

0,00

0,00

-0,60

-0,61

-1,52

-2,00
-3,00

-3,04

-4,00

-3,65

-5,00
-6,00

-5,17

2011
przyrost naturalny -0,60

2012
-1,21

2013
0,00

2014
-3,04

2015
-0,61

2016
0,00

2017
-1,52

2018
-5,17

2019
4,53

2020
-3,65

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W analizie porównawczej w latach 2011 – 2020 przyrost naturalny, w prawie wszystkich
analizowanych JST był przeważnie ujemny. Na tle gmin wyraźnie wyróżnia się gmina Godzianów,
w której to badana cecha przyjmuje wartości naprzemiennie od ujemnych do dodatnich.
W analizowanych latach wskaźnik przyjmował wartości dodatnie, aż 5 razy. Rosnący ujemny przyrost
naturalny w województwie łódzkim na przestrzeni badanych lat pokazuje skalę problemu w regionie.
W tabeli poniżej kolorem oznaczono wartości dodatnie przyrostu naturalnego, poza gminą Godzianów
są to sporadyczne przypadki. Ujemny przyrost naturalny w gminie Lipce Reymontowskie nie jest
zatem

cechą

wyjątkową

gminy

i

dotyczy całego

powiatu

skierniewickiego,

jest

również

charakterystyczny dla powiatów łowickiego i brzezińskiego oraz dla całego województwa łódzkiego.
Tabela 11 Przyrost naturalny w gminach ościennych, powiecie skierniewickim, łowickim i brzezińskim
oraz województwie łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

2011
-2,05
-2,50
-2,28
-0,24
-1,35
-3,78
-6,37
-0,60
-0,84
-11,06
0,28
-2,61
-1,00
-3,91
-0,84
-2,70

2012
-3,41
-1,47
-0,76
-1,95
0,51
2,28
0,00
-1,21
-0,33
-3,89
-2,48
2,60
-1,32
-2,61
-5,01
-2,97

2013
-2,36
-1,03
-2,61
-9,07
-3,55
-4,59
-2,66
0,00
-1,33
-2,98
-0,27
-0,74
-3,65
-10,51
-5,66
-3,51

2014
-2,36
-3,25
-1,46
0,49
-2,54
0,77
-0,33
-3,04
-2,15
-4,46
-1,51
1,85
-2,07
-3,31
1,68
-2,80

2015
-3,11
-2,08
-2,20
-1,98
-0,51
-1,53
-9,12
-0,61
-2,84
-4,16
0,41
-4,45
-3,40
-5,97
-4,40
-3,61

2016
-1,86
-3,42
-2,91
-1,49
-3,26
-0,38
-6,51
0,00
-2,18
-7,10
-1,34
-7,06
-2,00
-3,75
-1,46
-2,98

2017
-2,78
-2,99
-1,31
-1,48
-4,12
2,67
-0,34
-1,52
-1,67
-2,07
-0,94
1,13
-2,78
-8,69
-2,31
-2,98

2018
-3,21
-2,69
-2,38
-4,46
-2,76
2,66
-4,47
-5,17
-2,17
-0,89
-2,66
0,76
-2,24
-4,04
-2,94
-3,47

2019
-4,35
-2,70
-1,18
-3,73
-4,18
-0,38
-1,03
4,53
2,51
-3,84
-1,71
-2,30
-2,79
-4,03
-3,61
-3,64

2020
-5,67
-5,41
-4,35
-1,99
-4,74
2,26
-9,36
-3,65
-2,34
-7,41
-6,03
-4,99
-6,79
-4,26
-7,44
-6,09

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Czułym miernikiem zmian sytuacji społeczno-gospodarczej jest migracja. Ludzie osiedlają się
na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna
emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową.
Migracje ludności są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności
danego regionu. „Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przemieszczeń
prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się
za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności”.
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Tabela 12 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
Migracje na pobyt stały
Zameldowania w ruchu wew. ogółem
Zameldowania z zagranicy ogółem
Zameldowania ogółem
Wymeldowania w ruchu wew.
Wymeldowania za granicę
Wymeldowania ogółem
Saldo migracji ogółem
Saldo migracji wewnętrznych
Saldo migracji zagranicznych

2011
29
0
29
23
0
23
6
6
0

2012
33
2
35
46
0
46
-11
-13
2

2013
20
1
21
29
1
30
0
-9
0

2014
26
0
26
19
0
19
7
7
0

Lata
2015 2016
25
25
0
0
0
25
24
31
0
0
0
31
bd.*
-6
1
-6
0
0

2017
19
0
19
26
0
26
-7
-7
0

2018
21
1
22
20
0
20
2
1
1

2019
25
1
26
32
0
32
-6
-7
1

2020
26
0
26
27
0
27
-1
-1
0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne), bd*.- brak danych
W gminie Lipce Reymontowskie w 2020 roku saldo migracji (ogółem) odnotowujemy na poziomie
(-1) osoba. Liczba osób zameldowanych w roku 2020 ogółem to 26 osób, natomiast wymeldowanych
to 27 osób. Zmiany miejsca zamieszkania występują głównie w obrębie kraju, regionu. Najwięcej osób
wyprowadziło się z terenu gminy w roku 2012, aż 46. Wymeldowania w ruchu wewnętrznym w gminie
w ostatnich latach, kształtują się na podobnym poziomie. Według danych GUS saldo migracji
zagranicznych kształtuje się od (0) do (+2). W gminie ani jedna osoba, w analizowanych latach nie
zdecydowała się na wymeldowanie za granicę.

Wykres 3 Saldo migracji w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
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Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ”
www.demografia.uni.lodz.pl
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wartość salda migracji wewnętrznych w analizowanych latach przyjmowała wartości
naprzemienne od (-13) w roku 2012 do (+7) w roku 2014. Należy jednak zauważyć, iż bilans salda
migracji wewnętrznych na przestrzeni analizowanych lat jest ujemny i wynosi (-28) mieszkańców.
Wartość salda migracji zagranicznych w analizowanym okresie jest dodatnia i wynosi (+4). Wskazane
powyżej wartości opisujące ruch migracyjny pokazują, że w ciągu ostatnich lat więcej ludzi
zdecydowało się na wymeldowanie z gminy Lipce Reymontowskie.
Wskaźnik salda migracji dla województwa łódzkiego, powiatu łowickiego, a także gminy
wiejskiej Głuchów nie napawa optymizmem, gdyż w latach poddanych analizie przyjmuje wyłącznie
wartości ujemne. Wśród gmin wiejskich kształtuje się różnie, przyjmując wartości od (-34) do (+77).
Gminami, w których wskaźnik salda migracji w latach poddanych analizie jest co roku dodatni są Nowy
Kawęczyn i Skierniewice. Również powiat brzeziński odnotowuje co roku dodatnie saldo migracji.
Powiat skierniewicki poza rokiem 2014 także odnotowuje dodatnie salda migracji.
Tabela 13 Saldo migracji ogółem w gminach ościennych, powiecie skierniewickim, łowickim
i brzezińskim oraz województwie łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

2011
-79
13
45
3
-12
2
25
6
-11
10
20
2
7
8
18
-1 891

2012
-168
-12
40
2
-20
-29
9
-11
54
14
16
5
78
24
37
-1 828

2013
-169
-2
41
-21
-12
-5
18
-9
30
9
29
2
75
13
9
-2 678

2014
-172
-3
-20
2
-21
-13
-16
7
-9
36
18
-24
22
-16
6
-2 045

2015
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*
bd*

2016
-167
1
46
12
-26
15
-14
-6
-4
20
70
-21
56
2
11
-1 417

2017
-184
3
44
-4
-11
8
6
-7
-4
27
36
-7
66
8
-3
-1 789

2018
-157
22
24
-7
-34
7
16
2
-4
2
64
-22
74
1
-18
-1 859

2019
-230
-3
30
-3
-13
-10
7
-6
12
4
60
-21
33
0
4
-2 510

2020
-157
-25
81
14
-20
6
-12
-1
6
10
77
1
52
1
-3
-1 672

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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W roku 2020 wartość wskaźnika salda migracji ogółem w otoczeniu gminy Lipce Reymontowskie
kształtowała się następująco:
Wykres 4 Saldo migracji ogółem w 2020 roku – analiza porównawcza

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Saldo migracji dla gminy Lipce Reymontowskie w roku 2020 wyniosło (-1) i jest to jeden
z niższych ujemnych wyników. Najtrudniejsza sytuacja w powiecie skierniewickim jest w gminie
Głuchów, gdzie od lat wskaźnik przyjmuje wartości ujemne, w roku 2020 (-20), a w ciągu
analizowanych lat z gminy wyemigrowało 169 osób, które zapewne wybierają inne ościenne gminy
do zamieszkania.
W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne
z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej:


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



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



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

Osoby w wieku produkcyjnym dzielimy na dwie kategorie: osoby mobilne oraz osoby niemobilne.
Osoby mobilne charakteryzują się gotowością do podjęcia zmian w swoim życiu zawodowym, zmianą
pracy, stanowiska pracy, chęcią przekwalifikowania się, nabycia nowych umiejętności.
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Osoby znajdujące się w przedziale wiekowym produkcyjnym niemobilnym to osoby, które nie
wykazują chęci do zmiany pracy, stanowiska pracy, nie są zainteresowane zdobyciem nowych
kwalifikacji zawodowych.
Tabela 14 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Lipce
Reymontowskie w latach 2011 – 2020
Lata
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Przedprodukcyjnym ogółem (17 lat i mniej)
644 636 629 642 635 636 633 631 636 628
Produkcyjnym ogółem
2033 2013 1983 1974 1978 1966 1948 1938 1933 1906
Produkcyjnym mobilnym
1272 1264 1255 1245 1250 1248 1248 1230 1219 1180
Produkcyjnym niemobilnym
761 749 728 729 728 718 700 708 714 726
Poprodukcyjnym ogółem
650 654 677 669 680 693 717 725 732 745
W % ogółem ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
19,4 19,3 19,1 19,5 19,3 19,3 19,2 19,2 19,3 19,2
produkcyjnym
61,1 60,9 60,3 60,1 60,1 59,7 59,1 58,8 58,6 58,1
poprodukcyjnym
19,5 19,8 20,6 20,4 20,6 21,0 21,7 22,0 22,2 22,7
Ludność w wieku:

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Z powyższych danych wynika, że w latach 2011 - 2020 w gminie Lipce Reymontowskie obserwujemy:


zmniejszenie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 16 osób,



zmniejszenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym o 127 osób,



zwiększenie się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 95 osób.

W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 58,1% społeczeństwa, niekorzystnym
zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym osiągający 22,7% społeczeństwa i stopniowe zmniejszanie się liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym do 19,2% w roku 2020. Zmiany w strukturze wieku ludności (tendencja
do zmniejszania się liczby dzieci i młodzieży) dają podstawy do twierdzenia, że proces ten będzie
postępował. Problem dotyczy większości gmin województwa łódzkiego. Proporcje ekonomicznych
grup wieku w gminach ościennych, powiecie skierniewickim, łowickim i brzezińskim oraz
województwie kształtują się następująco:
Tabela 15 Ludność wg ekonomicznych grup wieku w 2020 r. – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

ogółem
77 614
6 631
38 173
4 026
5 701
2 665
2 880
3 279
6 005
3 373
7 635
2 609
30 648
4 446
4 656
2 437 970

w wieku
w wieku
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
liczba
udział %
liczba
udział %
13 685
17,6
45 775
59,0
1 245
18,8
4 042
61,0
7 385
19,3
22 747
59,6
773
19,2
2 354
58,5
1 100
19,3
3 381
59,3
540
20,3
1 580
59,3
524
18,2
1 709
59,3
628
19,2
1 906
58,1
1 146
19,1
3 627
60,4
604
17,9
2 062
61,1
1 554
20,4
4 589
60,1
516
19,8
1 539
59,0
5 486
17,9
18 195
59,4
760
17,1
2 635
59,3
859
18,4
2 755
59,2
416 152
17,1
1 420 323
58,3

w wieku
poprodukcyjnym
Liczba
udział %
18 154
23,4
1 344
20,3
8 041
21,1
899
22,3
1 220
21,4
545
20,5
647
22,5
745
22,7
1 232
20,5
707
21,0
1 492
19,5
554
21,2
6 967
22,7
1 051
23,6
1 042
22,4
601 495
24,7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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W tabeli powyżej kolorem żółtym zaznaczono wskaźniki o najwyższych, zaś kolorem
niebieskim o najniższych wartościach udziału % ludności w danej grupie wieku.
Najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w gminie Skierniewice tj. 20,4%,
natomiast najniższy w gminie Dmosin w powiecie brzezińskim (17,1%).
Najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym przypada na gminę Nowy Kawęczyn, tj. 61,1% ogółu
ludności w gminie, natomiast najniższy na gminę Lipce Reymontowskie tj. 58,1% ogółu ludności.
Największy udział % osób w wieku poprodukcyjnym wśród jednostek samorządu terytorialnego
zaobserwowano w gminie Dmosin, tj. 23,6%, natomiast najniższy przypada na gminę Skierniewice
tj. 19,5%.
W gminie Lipce Reymontowskie udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2020 roku
przestawia się następująco:


ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,2% ogółu ludności w gminie,



ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 58,1% ogółu ludności w gminie,



ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 22,7% ogółu ludności w gminie.

Wykres 5 Podział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2020 r w gminie Lipce Reymontowskie

22,70%

19,20%

przedprodukcyjnym
produkcyjnym

58,10%

poprodukcyjnym

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wskaźniki, w gminie były niższe od średniej dla powiatu skierniewickiego w grupie osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym, ale wyższe od wskaźników dla województwa łódzkiego.
Natomiast wartość wskaźnika dla grupy osób w wieku poprodukcyjnym w gminie jest wyższa od
wskaźnika dla powiatu, ale niższa od wartości dla województwa łódzkiego.
Ze strukturą wieku i płci ludności jest powiązany również wskaźnik obciążenia ekonomicznego
ludności, czyli ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dla gminy Lipce
Reymontowskie wskaźnik ten wynosi 39,1 osoby i jest wyższy niż ten sam wskaźnik dla powiatu
skierniewickiego (35,3) oraz niższy od wskaźnika obciążenia ekonomicznego ludności dla
województwa łódzkiego (42,3). Im przedmiotowy wskaźnik jest wyższy, tym sytuacja demograficzna
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obszaru, z punktu widzenia ekonomicznego jest trudniejsza i świadczy o starzeniu się społeczeństwa.
Systematyczny przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym powoduje silną presję na system
emerytalny (zapewnienie emerytur dla coraz liczniejszej populacji osób, które zakończyły aktywność
zawodową) oraz na system opieki zdrowotnej (zapewnienie specjalistycznej opieki osobom
w podeszłym wieku).

Podsumowanie:
Stan i struktura ludności w obrębie gminy Lipce Reymontowskie są podobne do sytuacji, jaka
panuje w obrębie województwa łódzkiego. Liczba mieszkańców gminy zmniejsza się, podobnie jak
w większości analizowanych JST, również przyrost naturalny w gminie w analizowanych latach (poza
rokiem 2019) był ujemny lub zerowy. Saldo migracji przyjmuje w poszczególnych latach wartości
zróżnicowane od ujemnych do dodatnich, lecz bilans migracji jest ujemny i wynosi (-25) mieszkańców.
Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie osób ogółem był niższy od liczby osób w wieku
poprodukcyjnym. W powiatach skierniewickim, łowickim i brzezińskim oraz w całym województwie
łódzkim udział osób w wieku przedprodukcyjnym był również niższy od udziału osób w wieku
poprodukcyjnym. Kolejne lata nie przedstawiają się zatem optymistycznie, jest to związane z obecną
sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. W roku 2020 zanotowano dużą umieralność ludzi
z powodu wirusa SARS - Covid 19, przy jednoczesnym spadku ilości porodów. Ujemny przyrost
naturalny jest zatem jednym z głównych problemów gminy w wymiarze społecznym i gospodarczym.
Problem dotyczy ogólnie całej Polski.

PROGNOZY DEMOGRAFICZNE
Prognozy GUS

24

wykonane w 2017 roku (na podstawie danych z lat 2013 – 2014) wskazują,

iż liczba ludności zamieszkującej gminę Lipce Reymontowskie do roku 2030 będzie stopniowo maleć.
Są to jednak pewne przypuszczenia, które nie muszą się sprawdzić, tym bardziej, że dane
zaprognozowane na rok 2020 dla gminy są niedoszacowane w prognozie o 7 osób, w 2020 roku
liczba mieszkańców wynosiła 3 279 osób, a w prognozie założono dla tego roku liczbę 3 272
mieszkańców.
Należy jednak także wziąć pod uwagę fakt, iż rozpoczęta w 2020 roku pandemia
koronawirusa Covid -19 niesie ze sobą wysoką liczbę zgonów, może również prowadzić do
zmniejszenia liczby urodzeń. Poniżej zaprezentowano prognozę na lata 2020 – 2030, czyli w czasie
obejmującym ostatnie dane dostępne statystyczne oraz czas obowiązywania przedmiotowej Strategii.
Tabela 16 Prognoza liczby ludności w gminie Lipce Reymontowskie
ogółem
mężczyźni
kobiety

2020
3 272
1 584
1 688

2021
3 266
1 583
1 683

2022
3 262
1 584
1 678

2023
3 258
1 584
1 674

2024
3 254
1 585
1 669

2025
3 250
1 584
1 666

2026
3 244
1 583
1 661

2027
3 237
1 580
1 657

2028
3 230
1 579
1 651

2029
3 222
1 576
1 646

2030
3 211
1 572
1 639

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
„Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030”. Prognoza ta została opracowana w oparciu
o długoterminowe założenia „Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050” oraz „Prognozy dla
powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050.”
24
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Wykres 6 Liczba mieszkańców w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2020 - 2030 – prognoza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Dokonano analizy porównawczej prognozowanej liczby mieszkańców w latach 2020 - 2030.
W żadnej z gmin nie prognozuje się drastycznych zmian w liczbie mieszkańców. Jednak
przedstawione prognozy nie napawają optymizmem, gdyż w aż 9 z 12 analizowanych JST według
prognoz zmaleje liczba ludności. Największy spadek spodziewany jest w gminie Godzianów (-4,43%),
następnie w gminach: Głuchów (-3,63%), Kowiesy (-3,20%), Dmosin (-2,75%), Słupia (-2,40%), Lipce
Reymontowskie (-1,86%), Łyszkowice (-1,51%), Bolimów (-1,14%), Rogów (-0,56%). Zwiększenie
liczby mieszkańców spodziewane jest w gminach: Maków (+0,15%), Nowy Kawęczyn (+2,97%) oraz
Skierniewice (+3,94%).
Tabela 17 Prognoza liczby ludności z 2017 roku na lata 2020 – 2030 – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna

2020

2021

Łyszkowice

6 644

6 631

Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia

4 044
5 696
2 571
2 848
3 272
5 982
3 398
7 557
2 627

4 042
5 666
2 560
2 837
3 266
5 979
3 407
7 584
2 621

Dmosin
Rogów

4 480
4 796

4 471
4 799

2022 2023 2024 2025
powiat łowicki
6 620 6 608 6 599 6 590
powiat skierniewicki
4 038 4 032 4 024 4 016
5 639 5 616 5 595 5 572
2 548 2 537 2 526 2 515
2 828 2 819 2 811 2 804
3 262 3 258 3 254 3 250
5 979 5 979 5 979 5 982
3 416 3 426 3 439 3 451
7 612 7 646 7 675 7 708
2 616 2 612 2 606 2 600
powiat brzeziński
4 462 4 451 4 437 4 425
4 801 4 799 4 798 4 796

2026

2027

2028

2029

2030

6 576

6 568

6 560

6 552

6 544

4 010
5 550
2 504
2 797
3 244
5 982
3 464
7 739
2 595

4 007
5 532
2 493
2 790
3 237
5 982
3 474
7 770
2 589

4 003
5 517
2 482
2 779
3 230
5 984
3 481
7 799
2 581

4 001
5 504
2 469
2 767
3 222
5 985
3 490
7 826
2 575

3 998
5 489
2 457
2 757
3 211
5 991
3 499
7 855
2 564

4 410
4 792

4 397
4 788

4 382
4 782

4 369
4 776

4 357
4 769

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Dokonano analizy porównawczej dla roku 2020 - stan faktyczny i roku 2030 - stan prognozowany.
Porównanie pokazuje, iż liczba gmin, w których prognozowane jest zmniejszenie liczby ludności nie
ulegnie zmianie. Zauważalne są zmiany procentowe wynikające z porównania liczby mieszkańców
prognozowanych ze stanem faktycznym w roku 2020. Według tego porównania liczba mieszkańców
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gminy Godzianów w 2030 roku zmniejszy się o (-7,80%), a gminy Nowy Kawęczyn wzrośnie
o (3,74%). Pozostałe wskaźniki nie odbiegają znacząco od przedstawionych powyżej.
Wykres 7 Liczba ludności – analiza porównawcza wg stanu na rok 2020 oraz prognozy na rok 2030

4 656
4 769

4 446
4 357

6 005
5 991

2 609
2 564

3 000

3 373
3 499

4 000

3 211

5 000

3 279

4 026
3 998

6 000

2 880
2 757

7 000

2 665
2 457

8 000

5 701
5 489

6 631
6 544

7 635
7 855

9 000

2 000
1 000
0

2020

2030

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

2.3.2.

Warunki i jakość życia mieszkańców

Podstawowe obiekty infrastruktury społecznej wpływające na warunki i jakość życia
mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie funkcjonują w mieście Skierniewice. Należą do nich:
siedziba państwowej straży pożarnej, siedziby banków, samorządowe instytucje społeczne, obiekty
oświaty szczebla ponadpodstawowego, stadion sportowy, sklepy, niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej.
Zabudowa, charakterystyka zasobów mieszkaniowych
Najczęściej spotykaną formą budownictwa mieszkaniowego w gminie jest zabudowa
w gospodarstwach rolnych i zabudowa mieszkaniowa. Wśród nowych inwestycji budowlanych
dominuje budownictwo jednorodzinne. Ośrodkiem koncentrującym zabudowę mieszkaniową na
terenie gminy jest miejscowość Lipce Reymontowskie, położona w centralnej części gminy. Zabudowa
mieszkaniowa, poza miejscowością Lipce Reymontowskie, rozproszona jest dosyć równomiernie na
pozostałym obszarze gminy, najczęściej są to budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej.
Zabudowa koncentruje się wzdłuż dróg, niewiele jest zabudowań rozproszonych wśród pól.
W 2020 roku w gminie znajdowały się 994 budynki mieszkalne. W gminach ościennych
porównywalna ilość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana była w gminach Słupia (782) i Kowiesy
(1 201).
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Wykres 8 Budynki mieszkalne w 2020 roku w gminach – analiza porównawcza
2 489
1 915

1 780

1 572
1 341

1 201

1 643

1 536

1 271
994

782

726

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W 2020 roku w gminie Lipce Reymontowskie przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
2

2

wynosiła 96,8 m , natomiast na 1 osobę przypadło 31,1 m . Dla porównania – w powiecie
2

skierniewickim powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 92,8 m , a na 1 osobę przypadało
2

30,9 m , zatem wartość wskaźnika – przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania jak i powierzchnia
użytkowa

mieszkania na osobę dla

gminy

Lipce Reymontowskie

jest

bardziej

korzystna.

W porównaniu z województwem łódzkim jest podobnie, obydwa wskaźniki są wyższe. Liczba
mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie wynosi 321,4 - jest to średnia wartość wskaźnika spośród
analizowanych gmin. W powiecie skierniewickim wynosi 332,8 i jest o 11,4 wyższy od wskaźnika dla
gminy Lipce Reymontowskie.
W powiecie skierniewickim w porównaniu do powiatu łowickiego odnotowano:


wyższą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+6,3 m ),



niższą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (-0,4 m ),



mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (- 29,8).

2

2

W porównaniu do powiatu brzezińskiego odnotowano:


wyższą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+11,0 m ),



niższą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (-0,8 m ),



mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (- 54,4).

2

2

W porównaniu do województwa łódzkiego odnotowano:


większą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+22,9 m ),



większą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (+1,0 m ),



mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (-95,0).

2

2
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Tabela 18 Zasoby mieszkaniowe w 2020 roku – analiza porównawcza
Gmina

Mieszkania

Mieszkania
na 1000
mieszkańców

Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

28 131
2 166
12 704
1 413
1 633
749
1 259
1 054
1 816
1 415
2 602
763
11 867
1 786
1 761
1 042 856

362,4
326,6
332,8
351,0
286,4
281,1
437,2
321,4
302,4
419,5
340,8
292,4
387,2
401,7
378,2
427,8

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
mieszkania w
m2
86,5
95,0
92,8
86,5
103,9
100,0
85,2
96,8
95,3
80,5
94,3
91,7
81,8
83,9
85,6
69,9

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
mieszkania na
osobę
31,3
31,0
30,9
30,3
29,8
28,1
37,3
31,1
28,8
33,8
32,2
26,8
31,7
33,7
32,4
29,9

Przeciętna
liczba izb w
mieszkaniu

Przeciętna
liczba osób
na
mieszkanie

Budynki
mieszkalne

4,21
4,25
4,28
4,09
4,46
4,54
3,92
4,56
4,57
3,80
4,33
4,30
3,88
3,90
4,14
3,61

2,76
3,06
3,00
2,85
3,49
3,56
2,29
3,11
3,31
2,38
2,93
3,42
2,58
2,49
2,64
2,34

19 514
1 915
12 156
1 341
1 572
726
1 201
994
1 780
1 271
2 489
782
8 206
1 643
1 536
460 905

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W zasobach mieszkaniowych w gminie Lipce Reymontowskie przeciętna powierzchnia
2

użytkowa jednego mieszkania w 2020 roku wynosiła 96,8m , w porównaniu do innych JST była to
jedna z wyższych wartości wskaźnika, wyższa także od wskaźnika dla powiatu skierniewickiego,
łowickiego i brzezińskiego, a także województwa łódzkiego. Wysoka przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania charakterystyczna jest dla obszarów wiejskich. Im bardziej zurbanizowany teren,
tym wskaźnik ten maleje.
25

W zasobie gminy w 2021 r. znajdowały się następujące lokale użytkowe :
1) cztery lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 25,
2

2

2,

2

o powierzchniach użytkowych wynoszących 112,29 m , 75,36 m , 44,89 m i 39,95 m ;
2) jeden lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24,
2

o powierzchni 52 m ;
3) trzy lokale użytkowe w budynku biblioteki w Lipcach Reymontowskich, ul. Słoneczna 1,
2

2

2

o powierzchniach użytkowych wynoszących 50,7 m (parter), 21,3 m (piętro) i 18,9 m (piętro).
4) jeden lokal użytkowy w budynku „agronomówki” w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 23,
2

o powierzchni 28 m (centrala telefoniczna);
2

5) jeden lokal użytkowy w budynku byłej zlewni mleka w Mszadli, o powierzchni 16,5 m (centrala
telefoniczna).
Wszystkie lokale mieszkalne wyposażone są w: łazienkę, WC, sieć energetyczną, sieć wodociągową,
instalację kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
W 2020 roku dokonano remontu w jednym lokalu mieszkalnym w Drzewcach, polegającego na
wymianie stolarki okiennej.
Mieszkaniowy zasób gminy Lipce Reymontowskie reguluje Uchwała Nr XXX/208/18 Rady
Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2018 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniego

25

Raport o stanie gminy za 2021 rok
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programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022 i obejmuje
w szczególności:


prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy;



analizę potrzeb oraz plan remontów wynikających ze stanu technicznego budynków;



planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;



zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;



sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy;



źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2018 – 2022;



wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji oraz
koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy;



inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
W gminie Lipce Reymontowskie z roku na rok powoli, ale systematycznie przybywa mieszkań,

zwiększa się przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oraz powierzchnia użytkowa mieszkania
na 1 osobę. Coraz więcej jest również mieszkań wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne.
Wskazują na to dane zawarte w poniższej tabeli.
Tabela 19 Zasoby mieszkaniowe w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
lata
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mieszk. 1009 1018 1022 1021 1024 1024 1028
Przeciętna powierzchnia użytkowa:
2
m
94,0 94,6
94,9 95,1 95,2 95,4 95,6
2
m
28,5 29,1
29,5 29,6 29,6 29,7 29,8
Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:
mieszk.
951
960
965
964
967
967
971
mieszk.
786
796
802
802
805
806
810
mieszk.
743
753
759
759
762
763
767
mieszk.
697
706
712
712
715
716
720
mieszk.
0
0
0
0
0
0
0

ZASOBY MIESZKANIOWE
Mieszkania
1 mieszkania
na 1 osobę
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne ogrzewanie
gaz z sieci

2018
1031

2019
1039

2020

95,9
30,0

96,2
30,3

96,8
31,1

974
814
771
724
0

982
822
779
732
0

997
837
794
747
10

99,8
31,1
0,0

99,8
31,1
0,8

1054

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności w gminie
z wodociągu
z kanalizacji
z gazu

88,1
27,9
0,0

88,1
28,0
0,0

88,2
26,8
0,0

99,8
29,9
0,0

99,8
30,3
0,0

99,8
30,4
0,0

99,8
30,5
0,0

99,8
31,3
0,9

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Warunki życia mieszkańców w gminie są dobre, większość mieszkań jest wyposażonych
we wskazane instalacje techniczno-sanitarne. Z roku na rok przybywa mieszkań wyposażonych
w urządzenia techniczno-sanitarne. Według statystyk w 2020 roku w gminie 0,9% mieszkań było
wyposażonych w instalacje gazowe z sieci. W 2020 roku w gminie Lipce Reymontowskie:


94,6% mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej,



75,3% mieszkań było wyposażonych w łazienkę,



70,9% mieszkań miało podłączone centralne ogrzewanie



0,9% mieszkań było podłączonych do instalacji gazowej z sieci.
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Tabela 20 Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań w 2020 roku w gminie Lipce
Reymontowskie oraz gminach ościennych – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna

wodociąg

ustęp spłukiwany

łazienka

centralne ogrzewanie

gaz sieciowy

Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

92,6
88,6
87,5
88,8
91,0
92,5
76,5
94,6
91,7
76,8
87,3
91,9
92,8
85,9
93,0
94,9

87,4
79,5
79,9
77,4
85,0
85,6
72,1
79,4
85,8
67,1
82,9
81,4
85,1
75,0
83,4
89,9

83,9
75,3
75,9
72,4
81,8
82,0
69,0
75,3
81,4
63,2
78,5
76,8
81,2
69,1
78,5
86,0

74,9
65,5
68,8
57,7
72,7
75,8
55,0
70,9
78,3
53,1
75,6
76,4
73,9
64,2
75,5
78,0

7,1
0,3
0,9
0,0
0,6
0,0
0,0
0,9
0,3
0,1
3,3
0,1
0,6
0,0
0,6
45,3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Według przedstawionej analizy, najwięcej mieszkań wyposażonych w gminach w:


wodociąg jest w gminie Lipce Reymontowskie (94,6%),



ustęp spłukiwany w gminie Maków (85,8%),



łazienkę w gminie Godzianów (82,0%),



centralne ogrzewanie w gminie Maków (78,3%),



gaz sieciowy w gminie Skierniewice (3,3%).

Gmina Lipce Reymontowskie pod względem mieszkań wyposażonych w wodociąg jest na pierwszym
miejscu wśród analizowanych gmin. W przypadku pozostałych instalacji znajduje się pośrodku
rankingu.
Sytuacja mieszkaniowa w gminie Lipce Reymontowskie systematycznie się polepsza. Liczba
mieszkań w gminie przez ostatnie 10 lat wzrosła o 45. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
2

2

również rośnie, w 2011 r. wynosiła 94,0 m , natomiast w 2020 r. – 96,8 m . Mieszkania w gminie Lipce
Reymontowskie zazwyczaj mają 4 pokoje, przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu w 2020 r. wyniosła
4,56. W jednym mieszkaniu w 2020 r. średnio mieszkało 3,11 osoby, na 1 osobę przypadało 31,1 m

2

powierzchni użytkowej.
Podsumowując, warunki mieszkaniowe w gminie Lipce Reymontowskie są dobre, mieszkania
są średnio wyposażone w instalacje w porównaniu z pozostałymi gminami wiejskimi powiatu
skierniewickiego. Mankamentem jest niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna i gazowa, co ma
znaczny wpływ na jakość życia mieszkańców, ale także na stan środowiska przyrodniczego.
Rozwój zabudowy mieszkaniowej w gminie Lipce Reymontowskie nie jest dynamiczny
i kształtuje się na poziomie kilku mieszkań na rok.

Sport i rekreacja
Jakość życia mieszkańców uzależniona jest również od infrastruktury sportu i rekreacji. Mogą
one bowiem służyć wypełnieniu czasu wolnego mieszkańców, w tym głównie dzieci i młodzieży.
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Funkcję ośrodka sportu spełnia Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Poza nim do dyspozycji
mieszkańców gminy są przyszkolne boiska sportowe, siłownie pod chmurką, Mini Park z placem
linowym, który zlokalizowany jest w Lipcach Reymontowskich wzdłuż głównej ulicy miejscowości,
przez co jest miejscem często odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.
Obecnie na terenie gminy Lipce Reymontowskie znajdują się następujące obiekty sportowo26

rekreacyjne :
-

sala gimnastyczna w Drzewcach;

-

wielofunkcyjne boisko do gier małych wraz z kortem tenisowym i bieżnią w Lipcach
Reymontowskich;

-

gminny stadion w Lipcach Reymontowskich przy ul. Wiatracznej (boisko do gry w piłkę nożną,
bieżnia i boisko treningowe do gry w piłkę nożną).

Na obszarze gminie Lipce Reymontowskie funkcjonują również place zabaw/strefy aktywności:


Lipce Reymontowskie – plac zabaw, siłownia pod chmurką i plac linowy na terenie Mini Parku;



Drzewce – plac zabaw wraz z altaną;



Mszadla – plac zabaw;



Siciska – plac zabaw;



Wólka Podlesie – plac zabaw;



Wola Drzewiecka – plac zabaw wraz z altaną;



Retniowiec – plac zabaw wraz z altaną i miejscem do grillowania;



Chlebów – plac zabaw wraz z altaną i miejscem do grillowania.
Władze gminy nieustannie podejmują działania zmierzające do wzbogacenia infrastruktury

sportowej

i

rekreacyjnej.

W sąsiedztwie

placu

zabaw

na

terenie

mini-parku

w

Lipcach

Reymontowskich w 2020 roku powstała przestrzeń do wspólnej zabawy i integracji dla dzieci.
Zakupiono i zamontowano dwie piramidy linowe, górkę wspinaczkową oraz zjazd linowy. Wykonano
modernizację gminnego stadionu w Lipcach Reymontowskich, który został wyposażony w dwie
10-osobowe zadaszone ławki dla zawodników, ogrodzenie odgradzające trybuny od bieżni i płyty
boiska, piłkochwyt ustawiony za bramką na płycie głównej boiska oraz kontener socjalny służący do
przechowywania sprzętu sportowego. Dzięki pozyskanym środkom przez Szkółkę Piłkarską, gminny
stadion wyposażony został ponadto w nowoczesny system oświetlenia i monitoringu. W roku 2020
przeprowadzono kolejne roboty modernizacyjne w świetlicach wiejskich w: Chlebowie, Mszadli i Wólce
Krosnowskiej, wybudowano nowy plac zabaw w Drzewcach, doposażono w kolejne urządzenia place
zabaw w Wólce Podlesie i Retniowcu. W 2021 roku zmodernizowano gminny stadion w Lipcach
Reymontowskich, dokonano adaptacji terenu rekreacyjnego w sołectwie Retniowiec, rozbudowano
plac zabaw w Wólce Podlesie.
W celach rekreacyjnych mieszkańcy gminy mają do dyspozycji ww. obiekty sportowe oraz
siłownie zewnętrzne, zaś dzieci mogą korzystać z kilku placów zabaw.
Mieszkańcy mogą również korzystać z miejsc spotkań, którymi w gminie są świetlice wiejskie
funkcjonujące w następujących miejscowościach:
26

Dane z Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, dane na dzień 15.02.2022
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Lipce Reymontowskie, Drzewce, Mszadla, Wólka Krosnowska, Wola Drzewiecka – świetlice
w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych;



Chlebów – świetlica wiejska.
Kultura fizyczna i rekreacja mają istotne znaczenie dla polityki społecznej. Działalność w tym

zakresie prowadzi w gminie Lipce Reymontowskie klub sportowy Jutrzenka Drzewce oraz Szkółka
Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie.
Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce

27

Klub powstał w 1962 roku jako Ludowy Zespół Sportowy Jutrzenka Drzewce.
Zespół rozgrywał mecze na boisku w Drzewcach. W 2001 roku Klub przeniósł
się na nowo wybudowane boisko w Lipcach Reymontowskich, tam rozgrywa
swoje mecze do dziś. Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce w 2020 roku
awansował do IV ligi łódzkiej.
Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie. Certyfikowana Szkółka Piłkarska GOKSiR
powstała w maju 2011 roku z założeniami szkolenia specjalistycznego w dyscyplinie – piłka nożna –
dzieci i młodzieży w oparciu o standardy UEFA. Jest jedyną szkółką piłkarską na terenie powiatu
skierniewickiego ziemskiego, która posiada bardzo wysoki srebrny certyfikat szkolenia dzieci,
otrzymany od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od samego początku powstania szkółka piłkarska nie
prowadzi selekcji dzieci uczestniczących w zajęciach treningowych zgodnie z wytycznymi
UEFA GRASSROOTS i Programu Szkolenia PZPN. Obecnie w szkółce piłkarskiej funkcjonuje 6 grup
treningowych – każda złożona z 14 zawodników/czek oraz trenerów z uprawnieniami UEFA B oraz
UEFA A. W związku z dynamicznym rozwojem w czerwcu 2021 roku została podpisana umowa
partnerska z Widzewem Łódź, na mocy której najzdolniejsi zawodnicy i zawodniczki trafiają
bezpośrednio ze Szkółki do Akademii Widzewa Łódź.
Jednakże Szkółka Piłkarska w swych założeniach funkcjonowania ma nie tylko krzewienie sportu, ale
także szereg zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury sportowej. Od 2019 roku, korzystając
ze środków PROW na lata 2014-2020, wspólnie z Urzędem Gminy Lipce Reymontowskie zrealizowała
wiele inwestycji:


budowa nowoczesnego systemu nawadniania;



Budowa nowoczesnego systemu oświetleniowego i monitorującego stadion;



Remont świetlicy Szkółki Piłkarskiej, znajdującej się w budynku Urzędu Gminy;



zakup wyposażenia i doposażenia świetlicy Szkółki Piłkarskiej, znajdującej się w budynku
Urzędu Gminy;



zakup wielozadaniowego ciągnika wraz z wyposażeniem.

Wszystkie wymienione wyżej inwestycje i zakupy zostały wykonane i zakończone przy współudziale
Szkółki Piłkarskiej i Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

27

Oficjalny serwis internetowy KS Jutrzenka Drzewce, www.jutrzenka.szu.pl
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Bezpieczeństwo publiczne
Na jakość życia mieszkańców wpływa również poziom bezpieczeństwa publicznego.
W powiecie skierniewickim działają Centra Reagowania Kryzysowego, które powołane są do zbierania
informacji o zagrożeniach, ich przetwarzania i reagowania na występujące zagrożenia, co pozwala
na racjonalizację wykorzystania wszystkich podmiotów działających w sferze ładu, porządku
i bezpieczeństwa oraz prowadzenia akcji ratunkowych.
Na terenie gminy zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizuje 5 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych: tj. w Lipcach Reymontowskich, Drzewcach, Woli Drzewieckiej, Wólce Krosnowskiej
i Mszadli. Jednostki OSP Lipce Reymontowskie i Drzewce działają w Krajowym Systemie Ratowniczo
–Gaśniczym. Obie te jednostki posiadają system selektywnego wywoływania, alarmy i powiadomienia
sms-owe druhów strażaków. Na stanie jednostek OSP znajdują się następujące samochody
ratowniczo-gaśnicze:


OS P Lipce Reymontowskie - samochód średni MAN z 2019 r., średni IVECO z 1994 r.
oraz 2 lekkie: MAN – do ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z 2020 r., Lublin
z 2001 r.;



w OSP Drzewce - samochód średni MAN z 2018 roku, lekki Ford Transit z 2003 roku;



w OSP w Woli Drzewieckiej - samochód średni IFA z 1980 roku;



OSP w Wólce Krosnowskiej - samochód lekki z 1999 roku;

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w 5 jednostkach OSP zrzeszonych było 272 strażaków. Na
wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich znajduje się nowy lekki
samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.
Jednostki włączone do KSRG corocznie otrzymują dotacje ze Skarbu Państwa na wsparcie
działalności operacyjnej.
W czerwcu 2020 roku gmina złożyła wnioski na dofinansowanie modernizacji i remonty
budynków OSP do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Otrzymała
dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
pn.: „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach
modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla
społeczności lokalnej”. W jednostce OSP Drzewce utwardzono i wykonano wylewkę na wjeździe do
garażu OSP. W jednostce OSP Wólka Krosnowska wykonano remont kuchni i przyległych
pomieszczeń (korytarza, zmywaka), w tym: remont kanalizacji, wyrównano poziom posadzek, skuto
i położono nowe płytki, zagipsowano i pomalowano ściany, a także wykonano sufit podwieszany.
W OSP Mszadla wyremontowano garaż i pomieszczenie gospodarcze poprzez wykonanie wylewek,
tynkowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż sufitów podwieszanych. W OSP Wola
Drzewiecka wykonano remont kuchni polegający na: wykonaniu sufitu podwieszanego, ścian kartongips, wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej. W OSP Lipce Reymontowskie zakupiono i zamontowano
3 klimatyzatory. Jednostka OSP w Woli Drzewieckiej ponadto wyremontowała garaże, remont polegał
na montażu bram automatycznych, które otrzymała z KM PSP w Skierniewicach, wykonaniu nowego
ogrzewania, wymianie oświetlenia oraz malowaniu ścian i sufitów. Jednostką, która od lat najczęściej
wyjeżdżała do zdarzeń jest OSP Lipce Reymontowskie.
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W 2020 roku w ramach edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy
brały udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym. Na konkurs wpłynęły 53 prace.
Wyszkolenie członków OSP ma decydujący wpływ na skuteczność bojową jednostek, a działania
mające na celu jego uzupełnienie są jednym z podstawowych zadań statutowych zarządu. W 2020
roku odbyło się szkolenie podstawowe i ukończyło go 7 druhów. Inne szkolenia oraz zawody sportowo
pożarnicze nie odbyły się ze względu na pandemię. 18 lipca 2020 roku na terenie OSP Wólka
Krosnowska zorganizowany został pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ćwiczenia
z ratownictwa technicznego. Wykonawcami ćwiczeń i pokazu dla mieszkańców byli druhowie
z OSP Lipce Reymontowskie, komendant gminny i prezes ZG ZOSP RP Lipce Reymontowskie.
Ćwiczenia mają na celu przypominanie i poszerzanie wiedzy druhów jak i zaprezentowanie osobom
cywilnym taktyki działań ratowniczych podczas takich zdarzeń. Gmina sfinansowała także szkolenie
dla 2 osób - „Kierownik ds. Bezpieczeństwa”.
Teren gminy jest nadzorowany przez dzielnicowego z Rewiru Dzielnicowych Komendy
Miejskiej Policji w Skierniewicach.

2.3.3.

Oświata i edukacja

W kompetencji Gminy leży prowadzenie i finansowanie przedszkoli oraz szkół podstawowych.
W gminie w 2020 roku struktura szkół samorządowych przedstawiała się następująco:


Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich,



Przedszkole w Lipcach Reymontowskich.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez
podmioty niepubliczne:


Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

w Drzewcach prowadzona przez

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce;


Szkoła

Podstawowa

z

oddziałem

przedszkolnym

w

Mszadli

prowadzona

przez

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób
świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa
się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy
i sposoby kształcenia, uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju
psychicznego. Wiek przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, a zarazem największych
zmian w jego dotychczasowym życiu, gdyż w okresie tym możliwości rozwojowe dzieci są największe.
Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą
najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich
warunków do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych czy odkrywania nowych

62

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 - 2030

zdolności ma decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Jest to również najlepszy okres
na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych,
wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we
wspomaganiu rozwoju dziecka.
Na obszarze gminy Lipce Reymontowskie w latach 2011 - 2020 funkcjonowały 3 placówki
wychowania przedszkolnego w tym: 1 przedszkole i 2 oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych. Najwięcej dzieci uczęszczających do przedszkoli (bez specjalnych) odnotowano
w roku 2017 tj. 140 osób. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
przez 10 lat wzrasta, na przestrzeni badanych lat przybyło 7 przedszkolaków.
Tabela 21 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w gminie Lipce Reymontowskie w latach
2011 – 2020
przedszkola bez specjalnych
oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych
Ogółem

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
122
71
73
73
72
75
75
75
75
75
0

49

45

38

48

63

65

63

63

54

122

120

118

111

120

138

140

138

138

129

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Na początku października 2021 roku odebrana została inwestycja polegająca na budowie
nowego przedszkola w technologii pasywnej w Lipcach Reymontowskich. Budowa przedszkola
została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona
powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Budynek przeznaczony jest dla 4 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci, z pełnym zapleczem
kuchennym. Przedszkole przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych.
SZKOŁY
W gminie Lipce Reymontowskie zauważa się tendencję do wzrostu (z niewielkimi wahaniami
w roku 2016) poziomu liczby dzieci w wieku szkolnym. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się
wdrażanie nowej reformy oświaty, a wraz z nią proces wygaszania gimnazjów. W związku z tym dane
dotyczące liczby dzieci uczęszczających do gimnazjum dostępne są do 2018 roku.
Tabela 22 Uczniowie w placówkach oświatowych w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2011-2020
Lata
szkoły podstawowe ogółem bez specjalnych
prowadzone przez jednostki samorządu
gminnego
prowadzone przez organizacje społeczne i
stowarzyszenia
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez
specjalnych

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
214 204 213 210 222 196 229 258 281 286
214

149

151

140

150

130

153

172

184

183

0

55

62

70

72

66

76

86

97

103

109

119

107

99

86

98

68

38

-

-

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W gminie Lipce Reymontowskie, liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2011 - 2020
wzrosła o 72 osoby. Najwięcej uczniów odnotowujemy w roku 2020, tj. 286 osób.
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W gminie funkcjonuje powołany w 1997 roku Uchwałą Rady Gminy Zespół EkonomicznoAdministracyjny Oświaty w Lipcach Reymontowskich. Zespół działa w oparciu o nadany przez Radę
Gminy, Statut i Regulamin Organizacyjny. Zespół prowadzi sprawy z zakresu oświaty i wychowania,
głównie:


nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez pracowników nadzorowanych
jednostek (szkół i przedszkoli w gminie);



przygotowanie projektów uchwał, materiałów i analiz pod obrady Rady Gminy i ciał
statutowych;



realizowanie zadań wynikających z postanowień uchwał Rady, zadań i postanowień Wójta;



prowadzenie obsługi finansowej szkół;



dowożenie dzieci;



organizowanie prac interwencyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją oraz wiele
innych zadań.

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W LIPCACH REYMONTOWSKICH PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH – LOWE LIPCE
Uchwałą Nr XVI/108/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 września 2020 roku
w gminie powołano działający przy Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich, Lokalny
Ośrodek Wiedzy i Edukacji.
LOWE, czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób
dorosłych to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób
dorosłych, uruchomiony przy szkole lub placówki systemu oświaty w ramach ogólnopolskiego
otwartego konkursu grantowego. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) jest określeniem nowej
roli, którą szkoły mogą pełnić w aktywizowaniu dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju
umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w szczególności na obszarach
defaworyzowanych. Ośrodki LOWE pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach
i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiąganie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są
to zatem umiejętności uniwersalne ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, potrzebne dla rozwoju
wspólnot, w tym społeczności lokalnych i dla rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi
kompetencjami, w skład których wchodzą tzw. umiejętności podstawowe. Należą też do nich
28

umiejętności cyfrowe, których znaczenie dla wszystkich jest obecnie oczywiste .
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATY W CZASIE PANDEMII
Czas od 2020 roku to dla edukacji okres wyzwań. Zagrożenie epidemiczne spowodowało
konieczność wprowadzenia wielu ograniczeń niemal we wszystkich obszarach życia społecznego
i gospodarczego, w tym także w obszarze edukacji. Jedną z pierwszych decyzji dotyczących
przeciwdziałaniu COVID-19 było zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej
28

https://lowe.edu.pl/model-lowe/
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i opiekuńczej w przedszkolu i szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipce
Reymontowskie. Zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
nie oznaczało zawieszenia przez szkoły wszystkich form działalności. Zadania jednostek systemu
oświaty były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie
nauczyciele wspierali uczniów w samodzielnej nauce w domu, kontaktowali się z nimi przy
wykorzystaniu np. platformy internetowej, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów
bezpośredniego kontaktu elektronicznego. Nauczyciele realizowali programy nauczania i prowadzili
zajęcia z uczniami, oceniali ich pracę wraz z przeprowadzeniem rocznej klasyfikacji. Dużego wsparcia
w procesie uczenia się, w szczególności tym najmłodszym uczniom, udzielali rodzice. Gmina Lipce
Reymontowskie wnioskowała o środki na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki.
Realizowane projekty pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” pozwoliły uzyskać 100% dofinansowania
na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnego nauczania. Gmina Lipce
Reymontowskie zakupiła i przekazała szkołom 34 tablety i 7 laptopów w ramach projektu „Zdalna
szkoła” oraz w ramach projektu „Zdalna szkoła+”:


15 laptopów;



oprogramowanie Microsoft Office EDU z licencją wieczystą;



7 tabletów graficznych;



ubezpieczenie sprzętu.

Niewątpliwie zapewnienie kontynuacji działań edukacyjnych szkół w okresie czasowego
ograniczenia ich funkcjonowania i przyjęcie nowej formy nauczania, polegającej na kontaktach
nauczyciela z uczniami za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
stanowiło wielkie wyzwanie zarówno dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe,
jak i dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.
FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych.
Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są częścią
oświatową subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były z subwencji
oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty
stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie
państwa.

Nie

uwzględnia

się

w

podziale

subwencji

indywidualnych

uwarunkowań

gmin

i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała bądź
utrzymywała się na zbliżonym poziomie, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co za tym idzie,
maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady
zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby
uczniów w oddziałach. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od
samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans
zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność
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udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia
pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli czy też na dokształcanie
nauczycieli.
Według Raportu o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za 2021 rok, w 2021 roku budżet
oświaty wyniósł 6 115 864,03 zł, co stanowiło 26,3% wszystkich wydatków gminy Lipce
Reymontowskie. Blisko 34% wydatków w oświacie to dotacje, które gmina przekazuje podmiotom
niepublicznym na prowadzenie szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi.
Na podniesienie kompetencji uczniów i przedszkolaków gmina efektywnie pozyskuje środki
zewnętrzne i realizuje projekty, np.:


„Przygody wodnej wróżki” realizowany w Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich, projekt
współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi;



„Wszystko zaczyna się od przedszkola” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie udziału w wychowaniu
przedszkolnym dla 15 dzieci oraz podniesienie kompetencji kluczowych u 80 przedszkolaków
i wyrównywanie szans edukacyjnych u 10 dzieci niezbędnych do właściwej realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego w okresie od IX.2019 - VIII.2022 w wyniku:
o

realizacji zajęć dodatkowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla 80
dzieci;

o

realizacji zajęć dla 10 dzieci o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych;

o

zorganizowania i wyposażenia dodatkowego oddziału dla 15 dzieci, wyposażenia
przedszkola w pomoce i narzędzia TIK w celu korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych;

o

podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji 7 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach
i studiach podyplomowych;

o

2.3.4.

wydłużenia czasu pracy przedszkola o 1,5 h dziennie w okresie IX.2021 - VI.2022.

Opieka zdrowotna

W gminie Lipce Reymontowskie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus”
w Lipcach Reymontowskich. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej działająca w Lipcach
Reymontowskich, realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a także wizyty i badania komercyjne. Pacjenci zadeklarowani do innych
przychodni Grupy Zdrowie mogą również korzystać z tej jednostki, jako alternatywy dla swoich
przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnia POZ zapewnia pacjentom dostęp
do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych
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oraz w środowisku nauczania i wychowania. Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
29

realizowane są w oparciu o :


poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;



poradnię pielęgniarki środowiskowej;



poradnię położnej środowiskowej;



gabinet zabiegowy;



gabinet higieny szkolnej;



punkt szczepień.

W 2020 roku udzielono 9 352 porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

30

W miejscowości Lipce Reymontowskie świadczone są podstawowe usługi stomatologiczne,
najbliższa chirurgia stomatologiczna znajduje się zaś w miejscowości Skierniewice. Mieszkańcy mają
dostęp do jednej apteki na obszarze gminy. Prowadzone są badania mammograficzne, badania
słuchu oraz wzroku. Miejscowa służba zdrowia organizuje także programy profilaktyczne. Od 2010 r.
w Lipcach Reymontowskich stacjonuje zespół ratownictwa medycznego.
Opieka i leczenie szpitalne mieszkańców w zakresie specjalizacji i lecznictwa zamkniętego
odbywa się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach. W ramach jednostki działają
oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne i rehabilitacyjne, świadczące także pomoc doraźną.

2.3.5.

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Efektywna

realizacja

usług

społecznych

i

ich

sprawne

funkcjonowanie

wymagają

dopasowania oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców
gminy. Gmina w zakresie polityki społecznej realizuje zadania własne i zlecone ustawami lub
powierzone na podstawie porozumień w dość różnorodnym zakresie. Jednostką organizacyjną gminy
utworzoną w celu realizacji tych zadań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, powołany Uchwałą
Nr X/40/90 z dnia 30 stycznia 1990 roku Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Działa na podstawie
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjętego uchwałą nr XXIV/194/13 Rady Gminy
Lipce Reymontowskie, z dnia 4 września 2013 roku oraz regulaminu organizacyjnego. Według
Statutu zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:


przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;



pracę socjalną mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności

do

funkcjonowania

w społeczeństwie

poprzez

pełnienie

odpowiednich

ról

społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

29
30



prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;



analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;



realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

https://grupazdrowie.pl/facilities/nzoz-medicus-lipce-reymontowskie/
GUS, Bank Danych Lokalnych
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rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb;



współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, których statutowym celem jest pomoc
rodzinie i zwalczanie patologii społecznej, w szczególności z: Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafialnym Zespołem
Charytatywnym Caritas, kuratorami sądowymi, szkołami podstawowymi i gimnazjum.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.).
Poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe, rzeczowe, usługowe pomoc społeczna umożliwia osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Podstawowe zadania pomocy społecznej to przyznawanie i wypłacanie przewidzianych
ustawą świadczeń, praca socjalna, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy.
Pomocy udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa.
Według Raportu o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za 2021 rok, w gminie najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami
ubiegania się o pomoc społeczną, w 2021 roku było:


ubóstwo - 31 rodzin;



długotrwała lub ciężka choroba - 30 rodzin;



bezrobocie - 18 rodzin;



niepełnosprawność - 17 rodzin;



alkoholizm – 13 rodzin;



bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 13 rodzin;



potrzeba ochrony macierzyństwa – 7 rodzin.

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także
pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie oprócz GOPS, który
stanowi element kontroli społecznej i podtrzymuje spójność i funkcjonalność systemu społecznego
działa Punkt Konsultacyjny.
W 2020 roku w gminie Lipce Reymontowskie 38 gospodarstw domowych korzystało
ze środowiskowej pomocy społecznej. Liczba korzystających z tego rodzaju wsparcia wyniosła
75 osób, stanowiących 2,3% ludności gminy ogółem.
Tabela 23 Gospodarstwa domowe oraz ilość osób korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
gospodarstwa domowe ogółem
osoby ogółem

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

98
322

72
222

103
348

68
208

58
166

54
151

55
139

49
129

36
83

38
75

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Na przestrzeni badanych lat w gminie Lipce Reymontowskie po 2013 roku zauważalna jest
tendencja do spadku liczby gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej, z niewielkimi wahaniami w latach 2017 i 2020, gdzie odnotowano niewielki wzrost
w porównaniu do lat poprzednich. W 2020 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie
38 gospodarstw i był niższy w stosunku do roku 2011 o 60 gospodarstw. Nastąpił więc znaczy spadek
wartości wskaźnika o 61,2%. Zmniejsza się również liczba osób korzystających ze wsparcia –
w stosunku do roku 2011 wskaźnik ten zmniejszył się o 247 osób – czyli o około 76,7%.
Wykres 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminie Lipce Reymontowskie w latach
2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W gminach poddanych analizie, gminami w których wskaźnik - udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w % - był
najwyższy, były gminy Bolimów (6,0%) i Skierniewice (5,4%). Najniższy wskaźnik odnotowano
w gminie Słupia (1,2%). Wskaźnik dla gminy Lipce Reymontowskie jest niższy od wskaźnika dla
powiatów: skierniewickiego, brzezińskiego i łowickiego, a także województwa łódzkiego.
Tabela 24 Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku – analiza porównawcza
Gospodarstwa domowe
korzystające ze
Jednostka terytorialna
środowiskowej pomocy
społecznej
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin

1 178
87
611
80
87
27
54
38
56
41
201
27
719
108

Osoby
korzystające ze
środowiskowej
pomocy
społecznej
2 434
182
1 361
242
230
102
108
75
100
61
411
32
1 443
214

Udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem w
%
3,1
2,7
3,6
6,0
4,0
3,8
3,8
2,3
1,7
1,8
5,4
1,2
4,7
4,8
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Jednostka terytorialna
Rogów
województwo łódzkie

Gospodarstwa domowe
korzystające ze
środowiskowej
92 pomocy
społecznej
51 552

Osoby
korzystające ze
środowiskowej
210
pomocy
97 437
społecznej

Udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej
4,5 pomocy
społecznej w ludności
ogółem w
4,0
%

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

W ramach wydatków z budżetu gminy poniżej przedstawiono te, na które przeznaczany jest
największy budżet. Dominuje tutaj oświata i wychowanie (ok. 34,64%), następnie administracja
publiczna (ok. 8,26%), kolejno transport i łączność (ok. 4,94%), gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (ok. 4,70%), pomoc społeczna (ok. 2,38%).
Tabela 25 Wydatki z budżetu gminy Lipce Reymontowskie w roku 2020 (w zł)
wydatki z budżetu gminy ogółem
21 127 415,40
administracja publiczna
1 744 300,27
oświata i wychowanie
7 318 617,25
pomoc społeczna
503 102,30
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
993 833,16
transport i łączność
1 043 050,66

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się wydatków ponoszonych na pomoc społeczną,
począwszy od 2013 roku. Kwota ta generalnie ulega zmniejszeniu, poza rokiem 2016, w którym to
udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem wyniósł aż 30,47%. W 2020 roku na
pomoc społeczną przeznaczono 2,38% wydatków z budżetu gminy i jest to najmniejsza wartość
wskaźnika w ciągu analizowanych lat.
Tabela 26 Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem w gminie Lipce
Reymontowskie w latach 2013 – 2020
rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

wydatki z budżetu Gminy
ogółem
8 202 451,31
9 563 054,83
10 379 280,71
10 692 571,12
12 233 450,19
18 410 653,45
15 986 245,20
21 127 415,40

wydatki na pomoc
udział wydatków na pomoc społeczną
społeczną
w wydatkach ogółem
1 454 702,72
17,73%
1 445 196,57
15,11%
1 311 528,89
12,64%
3 257 714,66
30,47%
349 604,68
2,86%
486 015,86
2,64%
460 289,36
2,88%
503 102,30
2,38%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Poniżej zaprezentowano dane służące do wykonania analizy porównawczej za rok 2020.
W tym celu zaprezentowano jak wyżej: wydatki ogółem, wydatki na pomoc społeczną oraz udział
wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem [%]. Ostatni wskaźnik pokazuje zróżnicowanie
w realizowanych wydatkach wśród JST. Kolorem żółtym oznaczono wartość najniższą (1,87% gmina
Nowy Kawęczyn), zaś niebieskim najwyższą (4,30 gmina Rogów) – co oznacza, iż wydatki na opiekę
społeczną są znacznym obciążeniem dla budżetu gminy, a mieszkańcy borykają się z problemami
życia społecznego. Wyższą wartość wydatków na pomoc społeczną od gminy Rogów odnotowano
w całym województwie łódzkim. Wartość wskaźnika w gminie Lipce Reymontowskie jest niższa od
wskaźnika dla powiatu skierniewickiego (2,55%), powiatu łowickiego (3,01%), powiatu brzezińskiego
(5,30%) oraz województwa (5,15%). W pozostałych analizowanych jednostkach JST, oprócz gmin:
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Maków (1,93%), Nowy Kawęczyn (1,87%), Głuchów (2,02%) oraz Godzianów (2,09%) wartości te są
wyższe, co oznacza, iż sytuacja gminy Lipce Reymontowskie pod tym względem nie jest
najtrudniejsza. Nie oznacza to jednak, iż gmina nie powinna podejmować działań ukierunkowanych na
wzrost zamożności mieszkańców.
Tabela 27 Wydatki ogółem oraz na pomoc społeczną, udział wydatków na pomoc społeczną
w wydatkach ogółem – analiza porównawcza w 2020 roku
Jednostka
terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

Wydatki ogółem
445 485 986,31
35 356 891,72
237 947 391,05
23 053 999,54
31 449 622,75
17 529 855,45
17 737 886,41
21 127 415,40
47 738 064,37
18 166 727,17
48 046 824,02
13 096 995,94
157 551 347,84
22 435 586,15
22 622 901,49
15 240 149 674,54

wydatki na pomoc społeczną
13 388 281,89
915 095,24
6 057 154,11
637 261,06
634 939,29
366 225,98
505 533,25
503 102,30
922 474,64
339 403,99
1 819 805,05
328 408,55
8 356 627,42
818 584,89
973 666,24
784 126 393,58

udział wydatków na pomoc
społeczną w wydatkach ogółem
3,01
2,59
2,55
2,76
2,02
2,09
2,85
2,38
1,93
1,87
3,79
2,51
5,30
3,65
4,30
5,15

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

wymagającymi

największego

wsparcia

w

gminie

są

osoby

bezrobotne

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

korzystania

z

dostępnych

miejsc

rekreacji

i

kultury.

Należy

pamiętać,

że

niepełnosprawność nie jest problemem tylko i wyłącznie osób dotkniętych nią bezpośrednio. Bardzo
często jest to obciążenie dla całej rodziny, ponieważ wiąże się z ograniczeniem dochodów, a także
opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Gmina czyni starania aby osobom potrzebującym wsparcia żyło się łatwiej poprzez realizację
projektów np.:
1. Lokalny Ośrodek Wiedzy I Edukacji W Lipcach Reymontowskich Przy Szkole Podstawowej
w Lipcach Reymontowskich – LOWE Lipce.
2. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego
i łódzkiego”. Cel główny projektu: podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących
obszar województwa łódzkiego. Uprawnione do udziału w szkoleniach osoby to te powyżej 25 roku
życia, mieszkające na obszarze gminy Lipce Reymontowskie, które nie posiadają lub chcą podnieść
swoje kompetencje cyfrowe. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu
kompetencji cyfrowych. Do wyboru zaoferowano 7 modułów szkoleniowych:


Rodzic w Internecie;



Mój biznes w sieci;



Moje finanse i transakcje w sieci;



Działam w sieciach społecznościowych;



Tworzę własną stronę internetową (blog);



Rolnik w sieci;

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Tempo

zachodzących

procesów

i

skutków

transformacji

systemowej

wpływa

na

funkcjonowanie praktycznie wszystkich dziedzin życia, w tym grup i struktur społeczności lokalnej.
Dlatego główne kierunki polityki społecznej w odniesieniu do lokalnego systemu pomocy społecznej
powinny skupiać się na:
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zwiększeniu roli i efektywności niematerialnych form pomocy i wsparcia (głównie poradnictwa,
ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego);



dostosowaniu

struktur

instytucjonalnych

i

organizacyjnych

do

standardów

krajów

UE i wymogów wynikających z integracji;


zwiększeniu udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji
zadań z zakresu sfery społecznej;



przeciwdziałaniu

wykluczeniu

społecznemu

osób

i

grup

oraz

poprawie

warunków

funkcjonowania i jakości życia rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;


budowaniu i powiększaniu kapitału społecznego na elementach: kompetencji, zaufania
i partnerstwa między podmiotami publicznymi i niepublicznymi oraz zwiększeniu roli ekonomii
społecznej;



wykształceniu rozwiązań systemowych i mechanizmów zabezpieczenia potrzeb rodzin
niewydolnych wychowawczo oraz doświadczających przemocy w rodzinie;



zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie poczucia odpowiedzialności za ochronę
rodziny przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi
oraz pobudzaniu aktywności mieszkańców w przeciwdziałaniu zagrożeniom spowodowanym
skutkami zdrowotnymi i społecznymi uzależnień;



systematycznemu diagnozowaniu i monitorowaniu potrzeb i jakości życia społeczności
lokalnej.

Usługi społeczne w gminie Lipce Reymontowskie przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji,
zapewnienia równości płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich
i uczestnictwa w życiu społecznym

2.3.6.

Rynek pracy

Rynek pracy tworzony jest przez następujące elementy:


zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie,



podział pracowników wg pracujących, w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej,



wielkość i strukturę bezrobocia.

Rynek pracy pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy
stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem
tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymywane ze sprzedaży pracy stanowią źródło
utrzymania dla ogromnej większości ludzi.
Poniżej przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Lipce
Reymontowskie. Analizę rozpoczęto od przedstawienia danych statystycznych dotyczących liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych.
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Bezrobocie
Stopa bezrobocia wg GUS na koniec miesiąca listopada 2021 roku wyniosła:


powiat skierniewicki: 3,5%,



województwo łódzkie: 5,7%,



Polska: 5,4%.
Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Rozmiar

bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy.
Związane jest ono zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników
w nowopowstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego.
Rok 2012 stał się rokiem przełomowym, od tego momentu liczba bezrobotnych w gminie Lipce
Reymontowskie zaczęła się zmniejszać (poza niewielkim wzrostem w roku 2015, 2018 i 2020,
w porównaniu rok do roku). 2020 rok pokazuje spadek bezrobocia w gminie do 49 zarejestrowanych
bezrobotnych, czyli o 51 osób mniej niż w roku 2011. Zauważalny jest także wyższy wskaźnik
bezrobocia wśród kobiet niż mężczyzn po 2016 roku.
Tabela 28 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
2011
100
47
53

lata
ogółem
mężczyźni
kobiety

2012
118
61
57

2013
106
54
52

2014
82
44
38

2015
83
42
41

2016
52
28
24

2017
42
19
23

2018
47
18
29

2019
41
19
22

2020
49
24
25

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W gminie Lipce Reymontowskie w 2020 roku odnotowano 49 osób bezrobotnych, w tym 24 mężczyzn
oraz 25 kobiet. Kobiety stanowiły 51,02% ogółu bezrobotnych w gminie.
Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Lipce Reymontowskie z podziałem na płeć
w latach 2011 - 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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W 2020 roku w większości gmin w Polsce obserwujemy wzrost poziomu bezrobocia. Pogarszająca się
sytuacja na rynku pracy to prawdopodobnie efekt pandemii koronawirusa Covid-19. Pandemia
znacząco zmieniła rynek pracy nie tylko pod względem liczby ofert pracy, ale także pod względem
najbardziej poszukiwanych zawodów. W pierwszej kolejności firmy likwidowały plany zwiększenia
zatrudnienia, a nie faktyczne zatrudnienie. W najtrudniejszym okresie pandemii próbowano
na wszystkie

możliwe

sposoby

utrzymać

zatrudnienie

korzystając

np.

z

urlopów,

przerw

eksploatacyjnych. Wsparcie dla firm ze strony państwa, było często uzależnione od utrzymania
zatrudnienia. Szacuje się, że większe zwolnienia pracowników mogą być odłożone w czasie. Będzie
to związane z terminem zobowiązań, na bazie których firmy otrzymały pomoc.
W 2012 roku odnotowano najwięcej bezrobotnych w gminie - 118 osób. Przekłada się
to na poziom wskaźnika - udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, który
w tymże roku również jest najwyższy i wynosi (5,9%). W 2020 roku udział ten jest mniejszy i wynosi
2,6%. Podobnie sytuacja wyglądała w podziale na płeć.
Tabela 29 Udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Lipce
Reymontowskie w latach 2011 - 2020
lata
ogółem
mężczyźni
kobiety

2011
4,9
4,4
5,5

2012
5,9
5,7
6,0

2013
5,3
5,2
5,6

2014
4,2
4,3
4,0

2015
4,2
4,1
4,3

2016
2,6
2,7
2,6

2017
2,2
1,8
2,5

2018
2,4
1,8
3,2

2019
2,1
1,8
2,4

2020
2,6
2,3
2,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Przedstawione poniżej dane ukazują udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym w porównaniu z innymi gminami z mikrootoczenia gminy Lipce
Reymontowskie.
Tabela 30 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
(w %) w latach 2011 -2020 – analiza porównawcza
Jednostka
terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
(w %)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6,0
7,1
7,2
6,3
5,8
5,1
4,1
3,9
3,3
4,0
6,1
8,0
7,6
6,0
5,5
4,5
3,8
3,6
3,1
3,5
5,4
6,1
6,0
4,9
4,3
3,3
2,9
2,7
2,6
2,9
4,7
5,1
5,3
4,2
3,1
2,9
2,2
2,1
2,2
2,6
3,7
4,1
3,8
3,5
2,7
1,8
2,0
2,0
1,9
2,2
4,9
6,8
5,0
3,0
2,8
2,2
1,7
2,0
1,9
2,7
3,7
5,3
5,3
5,1
5,1
3,7
3,1
2,8
2,7
2,8
4,9
5,9
5,3
4,2
4,2
2,6
2,2
2,4
2,1
2,6
6,5
6,7
6,3
5,7
5,8
3,8
3,5
3,2
2,9
3,0
5,5
6,1
6,1
5,6
4,6
3,5
2,8
2,4
2,2
2,4
6,9
7,4
8,3
6,1
5,4
4,8
4,3
3,7
3,7
4,1
6,1
7,0
6,5
4,9
3,8
2,9
2,1
2,0
2,2
2,2
9,1
9,7
9,4
7,8
7,7
6,5
4,7
4,3
4,4
4,9
7,3
7,8
8,1
7,0
6,7
5,9
4,6
4,4
4,3
4,9
9,0
9,2
8,5
7,5
5,9
5,4
4,9
3,6
4,1
4,1
8,6
9,5
9,7
8,1
7,2
6,0
4,9
4,5
4,1
4,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W zestawieniu gminy Lipce Reymontowskie z pobliskimi jej gminami widzimy, że wartości
obrazujące udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym dla gminy
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są wartościami jednymi z niższych względem pozostałych JST. W tabeli powyżej kolorem niebieskim
zaznaczono wartości najwyższe, a kolorem pomarańczowym wartości najniższe w poszczególnych
latach. W gminie Lipce Reymontowskie wskaźnik ten przyjmuje najwyższe wartości w roku 2012
(5,9%).
Najwyższe wartości badanego wskaźnika w latach odnotowano w gminie Rogów oraz
w gminie Dmosin. Natomiast najniższe wartości analizowanego wskaźnika wśród badanych JST na
przestrzeni badanych lat odnotowano w gminach Głuchów i Godzianów. Do gmin z najlepszymi
wskaźnikami dołączały sporadycznie gmina Kowiesy w 2011 roku oraz gmina Słupia w roku 2018
i 2020. Najniższy wskaźnik w 2020 roku odnotowano w gminach Głuchów i Słupia, gdzie – udział
bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2020 roku wynosi 2,2%.
Poziom bezrobocia w gminie Lipce Reymontowskie w roku 2020 jest niższy od średniej dla
powiatu skierniewickiego, łowickiego i brzezińskiego oraz województwa łódzkiego.
Generalnie, we wszystkich gminach kształtowanie się wartości wskaźnika w latach poddanych
analizie przebiegało podobnie: do 2019 roku z niewielkimi wahaniami ulegał zmniejszeniu,
a w 2020 roku we wszystkich gminach zauważalny jest wzrost wskaźnika lub utrzymanie na tym
samym poziomie, co w 2019 roku (gminy: Słupia i Rogów). Poniżej przedstawiono wykres obrazujący
tendencję zmian wartości wskaźnika w czasie.
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Wykres 11 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
(w %) w latach 2011 -2020 – analiza porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wśród bezrobotnych w powiecie skierniewickim na przestrzeni badanych lat zauważalny jest
największy odsetek bezrobotnych wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (lata: 2014,
2016 - 2018) oraz z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym (lata: 2011, 2012, 2019, 2020).
Największy udział osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym odnotowano
w roku 2013 oraz 2015. W większości analizowanych lat najmniej bezrobotnych w powiecie
skierniewickim odnotowuje się z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym. Kolorem
niebieskim zaznaczono wartości najwyższe, a kolorem pomarańczowym wartości najniższe
w poszczególnych latach. Podobne tendencje obserwujemy w całym kraju.
Tabela 31 Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia (%) w powiecie
skierniewickim w latach 2011 – 2020
Poziom wykształcenia
Wyższe
policealne, średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe/branżowe
gimnazjalne i poniżej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Znacznym problemem powiatu skierniewickiego jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 46,2%.
Odnosząc ten wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 1,9%. Niepokojący jest
wskaźnik bezrobotnych w wieku 55-64 lata pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok
w bezrobotnych w wieku 55-64 lata ogółem, który wynosi aż 58,6%.
Tabela 32 Bezrobocie rejestrowane w powiecie skierniewickim w latach 2011 – 2020
lata
Bezrobotni zarejestrowani pozostający
bez pracy dłużej niż 1 rok
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ogółem (osoba)
364 360 430 358 334 312 294 268 252 300
ogółem w % bezrobotnych ogółem
29,1 25,4 30,8 31,6 33,1 40,8 44,5 43,9 42,8 46,2
w % ludności aktywnej zawodowo
2,4
2,3
2,8
2,3
2,2
2,0
1,9
1,7
1,6
1,9
bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający bez
pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w
50,8 46,7 50,3 45,2 59,6 56,1 65,1 56,5 57,7 58,6
bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem (%)
Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu
1 252 1 420 1 397 1 133 1 009
764
661
610
589
650
ogółem (osoba)

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

31

Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek pracy jest poziom zatrudnienia. Poniżej
przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Lipce Reymontowskie.
Tabela 33 Pracujący z terenu gminy Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
ogółem
mężczyźni
kobiety

2011
263
95
168

2012
292
97
195

2013
305
111
194

2014
328
114
214

2015
324
123
201

2016
404
136
268

2017
424
161
263

2018
407
151
256

2019
274
bd*
bd*

2020
253
67
186

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne), bd*-brak danych
W 2020 roku liczba pracujących z obszaru gminy Lipce Reymontowskie wyniosła 253 osoby, w tym
67 mężczyzn i 186 kobiet. Na przestrzeni badanych lat liczba pracujących zmniejszyła się o 10 osób.
Wśród osób aktywnych zawodowo dominują kobiety. Kobiety w 2020 roku stanowiły 73,52% ogółu
31

Zgodnie z informacją GUS: Wg faktycznego miejsca pracy. Dane od 2000 r. dotyczą podmiotów
gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej
niezależnie od liczby pracujących. Dla wszystkich lat dane nie obejmują pracujących w jednostkach
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących
w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych.

78

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 - 2030

zatrudnionych osób. Aktywność zawodowa mężczyzn w gminie Lipce Reymontowskie jest niższa niż
kobiet i jest to tendencja niezmienna od 2011 roku, co przedstawia poniższy wykres.
Wykres 12 Aktywność zawodowa mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie w latach 2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik „współczynnik pracujących na 1000
mieszkańców” opracowywany jest bez uwzględniania osób pracujących w jednostkach budżetowych
działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach,
fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób,
wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców
w badanym okresie kształtował się na poziomie od 77 osób w roku 2020 do 129 osób w roku 2017.
W porównaniu z wartościami najwyższymi w 2020 roku wskaźnik spadł o 52 punkty.
Wykres 13 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Lipce Reymontowskie
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Przedstawione dane dla gminy i jej mieszkańców świadczą o nie najlepszej sytuacji na rynku pracy
w gminie. Fakt, iż od roku 2017 wskaźniki: liczba osób pracujących oraz współczynnik pracujących
na 1000 mieszkańców w gminie Lipce Reymontowskie zaczyna ponownie spadać osiągając w 2020
roku najniższy poziom, świadczy o niezbyt dobrej koniunkturze. Gmina powinna poczynić starania
zmieniające ten trend. Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Lipce
Reymontowskie w roku 2020 osiągnął poziom 77, w tym samym okresie dla powiatu skierniewickiego
wynosił 122, w łowickim kształtował się na poziomie 164, a dla powiatu brzezińskiego 145. Tendencja
ta może jeszcze się pogłębiać ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią. W tabeli
poniżej oznaczono kolorem niebieskim wartości najwyższe wśród analizowanych gmin wiejskich,
a kolorem pomarańczowym wartości najniższe.
Tabela 34 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2011 – 2020 – analiza
porównawcza
Pracujący na 1000 ludności ogółem

Jednostka terytorialna

Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

2011
152
149
103
93
73
81
39
79
76
150
197
55
125
102
76
222

2012
153
128
102
92
71
81
40
88
75
140
191
57
123
101
69
220

2013
152
111
101
93
77
85
59
93
78
168
153
69
126
112
89
223

2014
160
143
101
92
82
90
80
100
81
156
135
71
131
121
91
228

2015
161
147
103
93
81
97
82
98
78
185
136
65
133
130
94
230

2016
165
163
107
88
82
82
85
123
84
184
149
62
135
130
90
237

2017
165
172
121
94
89
110
113
129
92
189
175
74
142
148
87
244

2018
169
162
129
90
86
124
136
124
118
203
174
81
142
149
85
250

2019
168
159
123
83
79
104
134
83
102
199
192
94
142
154
97
253

2020
164
165
122
84
81
108
109
77
106
191
196
91
145
166
95
252

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Z dostępnych danych wynika, iż najwięcej osób pracujących przypada na rok 2018 – są to 203 osoby
pracujące na 1000 ludności w gminie Nowy Kawęczyn, jednak w kolejnych latach wskaźnik w tej
gminie ulega systematycznemu zmniejszeniu. W gminie Lipce Reymontowskie najwyższy wskaźnik to
129 osób na 1000 ludności w 2017 roku. Natomiast w powiecie skierniewickim ogółem najwięcej osób
odnotowano w roku 2018, tj. 129 osób na 1000 ludności.
Najniższy wskaźnik wśród badanych JST przypada na rok 2011 w gminie Kowiesy – 39 pracujących
na 1000 mieszkańców. W gminie Lipce Reymontowskie było to 77 osób na 1000 ludności w roku
2020. W powiecie skierniewickim najmniej zatrudnionych na 1000 osób występuje w roku 2013 i 2014
– 101 pracujących.
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Wykres 14 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców - analiza porównawcza, rok 2020

252

191
164

196
166

165
145
122

108
84

81

109

106
77

95

91

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Z dostępnych danych dla pozostałych JST wynika, że wartości obrazujące współczynnik pracujących
na 1000 ludności są zróżnicowane i kształtują się od 77 w gminie Lipce Reymontowskie (najniższy
wskaźnik) do 196 w gminie Skierniewice.
Wnioski z analizy społecznej
Gmina Lipce Reymontowskie to niewielka gmina wiejska, o charakterze typowo rolniczym.
Przeprowadzone analizy wykazały, że w gminie są dobre warunki do zamieszkania. Warunki
mieszkaniowe systematycznie się poprawiają, średnia wielkość mieszkania w 2020 roku wyniosła
2

2

96,8 m , a średnia powierzchnia przypadająca na 1 osobę to prawie 31,1 m . Na przestrzeni ostatnich
10 lat poprawił się dostęp do infrastruktury technicznej, prawie 99,8% mieszkańców posiada dostęp
do sieci wodociągowej, a do sieci kanalizacyjnej 31,3%. W gminie Lipce Reymontowskie
społeczeństwo się starzeje, należy zwiększyć nakłady na opiekę medyczną i socjalną. Gmina
charakteryzuje się stosunkowo niskim bezrobociem rejestrowym, wynoszącym w 2020 roku 3,6%,
stopa bezrobocia w powiecie skierniewickim na koniec listopada 2021 roku wynosi 3,5%,
a w województwie łódzkim 5,7%, w Polsce 5,4%. Należy zauważyć, że na terenie gminy występuje
bezrobocie tzw. "ukryte", związane z niezarejestrowaniem części bezrobotnych mieszkający na
wsiach jako bezrobotnych.
8 stycznia 2020 roku uchwałą numer XI/81/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie, przyjęto
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2020 – 2022, którego
głównym celem jest „Wspieranie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci,
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a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznego pożądanego modelu
rodziny”.
Osiągniecie tak sformułowanego celu wymaga wdrożenia wyznaczonych w programie celów
szczegółowych oraz zadań:
Cel: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka
Zadania:
1. Przyznawanie pomocy materialnej z systemów: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
i pomocy finansowej dla osób uprawnionych do alimentów, dodatków mieszkaniowych,
pomocy materialnej dla uczniów.
2. Objęcie dożywianiem wszystkich wymagających tego, w ramach programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Cel: Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania
już istniejących
Zadania:
1. Zapewnienie rodzinom

przeżywającym

trudności w

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych opieki asystenta rodziny.
2. Umożliwienie asystentom rodziny podnoszenia kwalifikacji.
3. Ustanowienie rodzin wspierających.
4. Zapewnienie dostępności konsultacji, poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie
i informowanie o miejscach pomocy.
5. Monitorowanie środowisk zagrożonych zjawiskiem przemocy i uzależnień, motywowanie
rodziców do podjęcia terapii i do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków opiekuńczowychowawczych.
6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci z terenu gminy.
Cel: Podejmowanie działań promujących wartość rodziny
1. Zorganizowanie festynu, imprez plenerowych, konkursów dla dzieci.
2. Przystąpienie do kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”

2.4.
2.4.1.

Sfera gospodarcza
Gospodarka

PODMIOTY GOSPODARCZE
W badanym okresie ostatniej dekady liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się
o 64 podmioty. W 2020 roku zarejestrowano w gminie 255 podmiotów gospodarki narodowej
wpisanych do rejestru Regon. Stanowiły one 8,56% ogółu podmiotów w powiecie skierniewickim
(2 978).
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Tabela 35. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Lipce
Reymontowskie w latach 2011 – 2020
rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON
191
196
201
195
199
208
208
225
249
255

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Badany okres to czas, w którym wartość zmiennej ulegała wahaniom, analizując rok do roku
zauważalny jest jednak spadek w roku 2014, po czym wzrost w górę w latach 2015 - 2020, gdzie
obecnie wartość jest najwyższa, biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat.
Wykres 15 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Lipce
Reymontowskie w latach 2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W latach 2014 – 2020 zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru
REGON wg Sekcji PKD 2007 w poszczególnych sekcjach kształtowały się łagodnie, nie odnotowano
spektakularnych wzrostów oraz spadków, za wyjątkiem branży budowlanej (wzrost o 48% liczby
podmiotów w relacji 2014 rok do roku 2020) oraz Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
(wzrost o 53,85%). Największy spadek odnotowano w Sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle (spadek o 18,18% liczy podmiotów w relacji 2014 rok
do roku 2020).
Zwiększenie się liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni 7 analizowanych lat odnotowały
sekcje: A, C, F, H, I, J, M, N, R, S i T. W tym największy wzrost:


sekcja F- Budownictwo: +24 podmioty (48,00%);



sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby: +11 podmiotów (30,56%);
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Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: +7 podmiotów (53,85%);



Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa: +4 podmioty (20,00%);



Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna: +4 podmioty (40,00%);



Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: +3 podmioty (27,27%)

Natomiast spadek zaobserwowano w sekcji: G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle: ubyło 8 podmiotów (18,18%) oraz K: Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa (zamknął się jedyny funkcjonujący w tej Sekcji podmiot).
Tabela 36 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Lipce Reymontowskie wpisane do rejestru Regon
wg sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31.XII) w latach 2014 - 2020
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon
wg sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31.XII
1. Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
2. Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
3. Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
4. elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
5.
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
6. Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
7.
samochodowych, włączając motocykle
8. Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i
9.
usługami gastronomicznymi
10. Sekcja J - Informacja i komunikacja
11. Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku
12.
nieruchomości
13. Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i
14.
działalność wspierająca
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa;
15.
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
16. Sekcja P - Edukacja
17. Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i
18.
rekreacją
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
19.
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby
Ogółem

Wartości w latach
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8
8
9
8
8
9
11
0
0
0
0
0
0
0
24
23
24
23
24
26
30
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

28
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34

42

49
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52

54

54

50

47

48
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16

14

15

14
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18

20

3

3

4

4

4

5

4

3
1

3
1

2
0

3
0

3
1

6
1

6
0

1

1

1

1

1

1

1

6

7

8

9

10

12

13

3

3

4

3

3

5

6

7

7

7

7

7

7

7

6
6

6
5

6
6

6
10

5
10

5
9

6
10

6

7

7

6

7

10

9

25

27

29

28

33

36

36

195

199

208

208
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255

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

udział

w

całkowitym

zestawieniu

podmiotów

gospodarczych

mają

podmioty

zaklasyfikowane do Sekcji:


F: Budownictwo – 50 podmiotów (19,61% ogółu);



G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 44 podmioty (17,25%
ogółu);



Sekcja S i T: Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby – 36 podmiotów (14,12% ogółu);
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C: Przetwórstwo przemysłowe – 30 podmiotów (11,76% ogółu);



H: Transport i gospodarka magazynowa – 20 podmiotów (7,84% ogółu.)

Gospodarka gminna opiera się głównie na działalności budowlanej, handlu, usługach. W następnej
kolejności funkcjonuje działalność profesjonalna, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka
magazynowa. Stosunkowo niewielka jest liczba podmiotów prowadzących działalność związaną
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Gmina zapewnia mieszkańcom podstawowe usługi
społeczne i finansowe – na terenie gminy funkcjonują placówki opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
oświaty i edukacji, kultury, komunikacji.
Według klasy wielkości dominują mikroprzedsiębiorstwa, niewielki jest udział małych firm.
Wykres 16 Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klasy wielkości (stan na dzień
31.12.2020 r.)
[NAZWA
KATEGORII];
[WARTOŚĆ]%

[NAZWA
KATEGORII];
[WARTOŚĆ]%

[NAZWA
KATEGORII];
[WARTOŚĆ]%

[NAZWA
KATEGORII];
[WARTOŚĆ]%

mikro (0 - 9 zatrudnionych)

małe (10 - 49 zatrudnionych)

średnie (50-249 zatrudnionych)

duże (powyżej 250 zatrudnionych)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Spośród wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy, najwięcej
podmiotów zatrudniało od 1 do 9 osób - na koniec 2020 roku było 245 takich jednostek. Drugą pod
względem liczebności grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób - na koniec 2020
roku było 9 takich podmiotów. W gminie funkcjonuje również 1 średnia firma zatrudniająca od 50 do
249 pracowników.
Tak jak w całym kraju, w strukturze podmiotów dominuje sektor prywatny - w 2020 roku
odnotowano 247 prywatnych podmiotów gospodarczych, w tym 195 osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Na terenie gminy działają głównie podmioty nie generujące dużej ilości
miejsc pracy, lecz przeważnie oparte na samozatrudnieniu. W dominującej części zasięg
oddziaływania prowadzonej działalności gospodarczej jest niewielki, realizowany przez małe
podmioty, zarówno pod względem kapitału, jak i zatrudnienia. Udział sektora prywatnego wynosi
96,86%. Sektor publiczny reprezentowany jest zaś przez Urząd Gminy Lipce Reymontowskie,
Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe oraz instytucje kultury sportu i rekreacji.
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Tabela 37 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2014-2020 wg
rejestru REGON
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon
Wartości w latach
Podmioty wg sektorów własnościowych
2014 2015 2016 2017 2018
1. podmioty gospodarki narodowej ogółem
195 199 208 208 225
2. sektor publiczny - ogółem
11
11
11
11
10
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa
8
8
8
8
7
budżetowego
3. sektor prywatny - ogółem
184 188 197 197 215
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność
148 152 160 157 169
gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
3
3
3
4
3
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału
1
1
1
1
1
zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
1
1
1
1
2
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 11
11
12
13
13

2019 2020
249 255
8
8
7

5

241

247

188

195

4

4

1

1

2
14

2
14

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

Gmina Lipce Reymontowskie w analizie porównawczej z innymi JST
W tabeli zaprezentowano liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON.
W badanym

przedziale

czasowym

odnotowujemy

wzrost

ilości

podmiotów

gospodarczych

we wszystkich JST. Największy przyrost wystąpił w gminie wiejskiej Skierniewice (189 podmiotów)
oraz w gminach Maków (127 podmiotów) i Łyszkowice (100 podmiotów). Obszary w bezpośrednim
sąsiedztwie miast charakteryzują się wyższym poziomem przedsiębiorczości, korzystniejszym
otoczeniem biznesowym, liczba podmiotów gospodarczych jest przeważnie wyższa od liczby
podmiotów z oddalonych terenów wiejskich.
Tabela 38 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon – analiza porównawcza
Jednostka
terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat
skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce
Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo
łódzkie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Różni
ca

5 653
324

5 778
331

5 904
346

5 953
353

5 905
357

5 968
366

5 956
376

6 022
381

6 188
403

6 380
424

727
100

2 239

2 307

2 376

2 385

2 419

2 468

2 514

2 693

2 851

2 978

739

238
321
162
183

251
328
161
185

262
338
158
187

261
342
169
186

256
342
175
181

261
346
179
178

258
346
181
197

276
360
192
209

293
379
200
217

303
390
216
231

65
69
54
48

191

196

201

195

199

208

208

225

249

255

64

275
170
536
163
2 621
330
324
228
537

289
178
551
168
2 672
336
342
234
079

307
182
568
173
2 718
348
349
237
915

303
175
583
171
2 733
354
346
239
578

317
180
592
177
2 757
355
356
241
462

328
186
601
181
2 779
358
363
243
280

343
206
598
177
2 834
362
354
245
855

366
220
656
189
2 915
379
368
247
502

387
241
687
198
3 056
390
400
254
322

402
249
725
207
3 123
404
410
261
498

127
79
189
44
502
74
86
32
961

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Wykres 17 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon –gminy, analiza porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest
poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
na 10 tys. mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności
gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na rynku.
Jako grupę porównawczą wybrano wszystkie gminy powiatu skierniewickiego oraz gminy
sąsiadujące z gminą Lipce Reymontowskie.
Tabela 39 Poziom aktywizacji gospodarczej w gminach wiejskich w latach 2011 – 2020 – analiza
porównawcza
Jednostka terytorialna

2011

2012

Łyszkowice

476

487

Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia

582
542
615
613
574
460
510
738
605

610
554
613
618
593
481
533
756
618

Dmosin
Rogów

718
679

733
715

2013

2014 2015 2016
powiat łowicki
511
523
531
546
powiat skierniewicki
648
646
633
642
572
582
585
594
605
646
674
686
621
624
616
614
611
594
604
631
507
504
529
548
543
520
533
552
778
796
801
803
638
635
655
681
powiat brzeziński
764
782
782
793
733
722
746
760

2017

2018

2019

2020

Różnica

562

569

602

639

163

636
595
688
677
631
573
609
797
668

685
625
723
717
683
615
650
866
719

729
662
756
746
754
647
715
903
758

753
684
811
802
778
669
738
950
793

171
142
196
189
204
209
228
212
188

809
743

846
778

874
849

909
881

191
202

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Od 2011 roku poziom aktywizacji gospodarczej w gminie Lipce Reymontowskie wzrósł o 204 punkty,
wskaźnik aktywizacji gospodarczej nie wzrastał jednak regularnie. Na przestrzeni badanych lat we
wszystkich analizowanych gminach obserwowany jest wzrost wartości wskaźnika.
Wśród wskazanych jednostek gminy: Skierniewice, Dmosin, Rogów, Godzianów i Kowiesy mają
najwyższe wskaźniki aktywizacji gospodarczej, jest to związane z lepszym otoczeniem biznesowym,
większymi możliwościami jakie daje bliskość miasta. Najwyższą wartość wskaźnika w roku 2020
oznaczono kolorem niebieskim, zaś najniższą kolorem pomarańczowym. Zdecydowanie najwyższą
wartość wskaźnika w 2020 roku odnotowuje gmina wiejska Skierniewice, tj. 950 punktów, a najniższą
gmina Łyszkowice, tj. 639 punktów. Wśród analizowanych gmin największą dynamiką wzrostu
charakteryzuje się gmina Nowy Kawęczyn – zwiększenie o 228 punktów, natomiast najsłabszy
przyrost przypada na gminę Głuchów (wzrost o 142 punkty).
Poniżej przedstawiono wykres z przebiegiem poziomu aktywizacji gospodarczej gminy Lipce
Reymontowskie na przestrzeni 10 badanych lat.
Wykres 18 Poziom aktywizacji gospodarczej w latach 2011 - 2020 w gminie Lipce Reymontowskie
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Jednak poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaźników obrazujących
aktywność biznesową populacji. Ważnym wskaźnikiem dodatkowym jest tzw. indeks PEAI (Present
Economic Activity Index – wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej), obliczany jako procentowa
zmiana ilości firm na 10 tys. mieszkańców w ostatnich trzech latach. PEAI powyżej 9% oznacza
pomyślną koniunkturę, a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2011 jest okresem bardzo
dużego wzrostu gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często
jest większy niż 4%, a gminach wiejsko – miejskich często przekracza 9%.
Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej,
a indeksem PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez
wiele lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną
dynamikę.
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Tabela 40 Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach (2016/2019) – analiza porównawcza
Jednostka terytorialna
Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach
Ilość nowych firm
Przyrost procentowy PEAI
424
9,02%
48
13,77%
464
18,61%
45
18,26%
44
14,93%
35
17,81%
34
18,40%
47
23,31%
59
16,73%
43
21,20%
127
19,19%
30
18,83%
289
11,05%
42
12,36%
56
18,53%
15643
8,04%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Według powyższych obliczeń najwyższy wskaźnik PEAI wśród analizowanych gmin przypada
w gminie Lipce Reymontowskie, aż 23,31% oraz w gminie wiejskiej Nowy Kawęczyn (21,20%).
Oznacza to, że na terenie wspomnianych gmin występuje gwałtowny rozwój gospodarczy. W ciągu
trzech lat saldo firm odnotowało wzrost odpowiednio o 47 i 43 nowe podmioty gospodarcze.
Największy przyrost nowo zarejestrowanych podmiotów odnotowano w gminie wiejskiej Skierniewice
(+127 podmiotów, co dało wskaźnik PEAI 19,19%), a najmniejszy w gminie Słupia (+30 podmiotów, co
mimo wszystko dało wysoki wskaźnik PEAI 18,83%).
Wśród badanych gmin najsłabiej wypada gmina Dmosin (ok 12,36% PEAI), jednak poziom wskaźnika
przewyższa 9%, co mimo wszystko oznacza na tym obszarze pomyślną koniunkturę.
Należy w tym miejscu zauważyć, iż ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią
wirusa COVID-19 oraz wysoką inflacją, w całym kraju następuje zmniejszenie liczby zakładanych
przedsiębiorstw oraz obserwuje się coraz więcej takich, które zawieszają bądź zamykają prowadzoną
dotychczas działalność gospodarczą.

ROLNICTWO
Gmina Lipce Reymontowskie jest gminą typowo rolniczą, w której ogólna powierzchnia
użytków rolnych stanowi ponad 78% powierzchni, zaś użytków leśnych około 17,97%. W strukturze
użytków rolnych na terenie gminy Lipce Reymontowskie udział gruntów ornych wynosi 64,69%, sady
stanowią 7,64%, pastwiska – 0,91%, natomiast łąki – 0,09%.
Najcenniejsze zasoby użytków rolnych występują w części południowej gminy. Na terenach
wsi: Mszadla, Lipce Reymontowskie, Drzewce, z niewielkimi fragmentami we wsi Chlebów. Większość
gruntów ornych tych obszarów zalicza się do klas gleboznawczych IV – kompleksy żytni bardzo doby
i żytni dobry. Są to gleby brunatnoziemne – gleby płowe wytworzone z glin zwałowych lekkich
i piasków słabogliniastych. Największy odsetek użytków rolnych klasy III mają Lipce Reymontowskie,
klasy IV – Drzewce, Mszadla i Wólka Krosnowska. Natomiast wieś Retniowiec posiada grunty
w połowie klasy IV, w połowie V i VI – kompleksy rolniczej przydatności żytni słaby i żytnio-łubinowy.
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Są to gleby skrytobielicowe wytworzone z przepuszczalnych piasków luźnych i słabogliniastych. Miarą
przydatności gleb do produkcji rolnej są kompleksy glebowo-rolnicze. Obejmują one różne zespoły
gleb, które wykazują zbliżone właściwości i mogą być podobnie użytkowane. Na obszarze gminy Lipce
Reymontowskie występują kompleksy żytnie – żytnie dobre i słabe. Podstawowym kierunkiem
w produkcji rolnej jest uprawa zbóż (przede wszystkim żyta) oraz roślin sadowniczych (porzeczki,
32

aronii, itp.) .

PODSUMOWANIE
Zaprezentowane

powyżej

dane

wskazują,

że

sfera

gospodarcza

w

gminie

Lipce

Reymontowskie rozwija się stabilnie, lecz powoli. Pomyślna koniunktura gospodarcza wpływa
na wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw, zaś wartości wskaźników w analizie porównawczej
z innymi gminami pozwalają wnioskować, iż gmina rozwija się w dobrym kierunku, ale ciągle
potrzebuje akceleratora zmian.
Zdolność do kreowania polityki rozwoju na terenie gminy jest silnie uwarunkowana czynnikami
zewnętrznymi. Z jednej strony, położenie geograficzne gminy może mieć znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu aktywności gospodarczej w zakresie sektora kreatywnego,
kulturalnego, technologii IT, turystyki czy przemysłu czasu wolnego. Z drugiej - gmina posiada
endogeniczny potencjał, który wciąż nie jest w pełni możliwości wykorzystany np. dla rozwoju
turystyki.
Ponadto, planując obecnie dalsze kierunki rozwoju gminy, należy mieć na uwadze skutki
pandemii, które z pewnością będą odczuwalne dla mieszkańców, a tym samym dla całej gminy Lipce
Reymontowskie w długim okresie czasu. Należy wykorzystać doświadczenia, które gmina nabyła
od marca 2020 roku, wykorzystać potencjał tkwiący w cyfryzacji i informatyzacji instytucji publicznych,
ale również podjąć działania wspierające ochronę środowiska, jak również sferę gospodarczą.

POLITYKA FINANSOWA
Polityka finansowa gminy Lipce Reymontowskie realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową
corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania
środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej
Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej wskazujące wydatki majątkowe.
Tabela 41 Wyniki finansowe samorządu gminy Lipce Reymontowskie w latach 2016 – 2020
gmina Lipce Reymontowskie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik finansowy
Wynik finansowy/dochody (%)

2016
11 500262,43
10 692571,12
807 691,31
7,02

2017
12 340691,60
12 233450,19
107 241,41
0,87

2018
16 502506,02
18 410 653,45
-1 908 147,43
-11,56

2019
17 278205,63
15 986245,20
1 291 960,43
7,48

2020
22 562 974,60
21 127415,40
1 435 559,20
6,36

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST, a wydatkami ogółem JST stanowi
odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Gmina Lipce Reymontowskie w analizowanych latach
32
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2016 – 2017 oraz 2019 - 2020 zamknęła budżet nadwyżką, zaś w roku 2018 wynik finansowy był
ujemny, a deficyt wynosił (-11,56%). Na przestrzeni lat widoczny jest wzrost zarówno dochodów
jak i wydatków gminy. Dochody gminy w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2016 są wyższe o 96,20%,
a wydatki 97,59%.
Najwyższy wzrost dochodów rok do roku gmina odnotowała w 2020 roku (ok. 30,59%)
w stosunku do roku 2019, natomiast wydatków w roku 2018 (ok. 50,49%). Linia trendu pokazuje, że
znacznie szybciej rosną liczby po stronie dochodowej niż wydatkowej.

2016

2017

2018

2019

21 127 415,40

22 562 974,60

15 986 245,20

17 278 205,63

18 410 653,45

Liniowy (Wydatki ogółem)

16 502 506,02

Liniowy (Dochody ogółem)

12 233 450,19

Wydatki ogółem

12 340 691,60

Dochody ogółem

10 692 571,12

11 500 262,43

Wykres 19 Struktura dochodów i wydatków gminy Lipce Reymontowskie w latach 2016 – 2020

2020

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Obserwowany stały wzrost dochodów w budżecie gminy znajduje odzwierciedlenie również
w wielkości dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co jest zgodne z zachodzącą w województwie
łódzkim tendencją dochodową. Dochody gminy Lipce Reymontowskie corocznie wzrastają (w różnym
tempie). Zamożność samorządu obrazuje dochód liczony na 1 mieszkańca, który sukcesywnie
powiększał się począwszy od kwoty 2 842,32 zł na 1 mieszkańca w 2011 roku do 6 860,13 zł na
1 mieszkańca w 2020 roku, co oznacza wzrost o 141,36%. Wraz ze wzrostem dochodów, jeszcze
szybciej rosną wydatki per capita w gminie Lipce Reymontowskie (wzrost o 147,27% w 2020 roku
w porównaniu do roku 2011).
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6860,13
4826,76

3755,54

3722,90

3252,99

3154,80

3158,53

2908,47

2997,07

2480,33

2759,91
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Wykres 20 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Lipce Reymontowskie w
latach 2011 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W porównaniu do roku 2010 dochody na jednego mieszkańca w roku 2020 są większe
o 4 017,81 zł, a wydatki zwiększyły się o 3 826,05 zł.
W tabeli poniżej przedstawiono analizę porównawczą dochodów i wydatków na jednego
mieszkańca w badanych JST dla okresu 2018 – 2020. Kolorem niebieskim oznaczono najwyższe
dochody i wydatki, a kolorem żółtym najniższe dochody i wydatki, w danym roku poddanym analizie.
Najwyższe dochody na jednego mieszkańca w 2018 roku odnotowano w gminie Słupia,
a w latach 2019 - 2020 w gminie Maków. Zauważalne są rozbieżności w kwotach dochodów
na jednego mieszkańca, sięgające do 69% w roku 2020. Niewątpliwie związane jest to z wyższym
poziomem aktywizacji gospodarczej czy pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Najniższe dochody
w roku 2018 odnotowano w gminie Nowy Kawęczyn, a w latach 2019 – 2020 przypadały na gminę
Łyszkowice.
Poziom wydatków jest powiązany z poziomem dochodów i wśród badanych JST w roku 2018
najwyższy był w gminie Słupia, w latach 2019 - 2020 w gminie Maków. Najniższy poziom wydatków na
jednego mieszkańca w analizowanych latach przypadał na gminy: Łyszkowice, Bolimów i Rogów.
Dochody i wydatki w gminie Lipce Reymontowskie kształtują się na jednym z wyższych poziomów
wśród JST poddanych analizie.
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Tabela 42 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2018 – 2020 – analiza
porównawcza
Jednostka terytorialna

Powiat łowicki
Łyszkowice
Powiat skierniewicki
Bolimów
Głuchów
Godzianów
Kowiesy
Lipce Reymontowskie
Maków
Nowy Kawęczyn
Skierniewice
Słupia
Powiat brzeziński
Dmosin
Rogów
województwo łódzkie

Dochody na 1 mieszkańca
2018
2019
2020

Wydatki na 1 mieszkańca
2018
2019
2020

4 233,35
4 192,09
4 640,72
4 467,73
4 465,40
4 899,68
5 055,81
5 017,48
4 840,41
4 048,59
4 126,02
5 880,33
4 513,41
4 316,73
5 179,43
5 055,51

4 369,62
4 052,70
5 321,33
4 653,58
6 207,17
4 989,11
5 740,12
5 597,64
5 617,19
4 259,20
4 395,95
7 254,27
4 635,16
4 635,16
5 513,17
5 183,13

4 923,15
4 641,31
5 271,25
4 988,83
5 400,27
5 194,05
5 008,47
5 216,85
5 916,81
4 863,99
5 299,72
4 831,95
4 953,50
5 345,25
5 354,10
5 671,37

5 738,92
4 965,56
6 286,43
5 923,57
5 931,08
6 808,07
6 032,15
6 860,13
7 126,03
5 506,39
6 468,66
5 194,19
5 401,22
5 366,51
5 251,17
6 184,58

5 123,94
5 226,08
5 242,05
4 608,93
4 783,11
5 103,00
5 746,34
4 826,76
6 175,28
4 889,81
5 331,35
5 392,52
4 855,62
5 533,34
4 993,35
5 792,66

5 722,95
5 314,43
6 236,17
5 729,13
5 518,45
6 592,65
6 146,18
6 423,66
7 969,63
5 384,33
6 295,44
5 031,50
5 116,47
5 033,79
4 810,31
6 223,74

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Należy wskazać, iż w prawie każdej JST poddanej analizie, w latach 2018 - 2020 zauważalna
jest tendencja do wzrostu dochodów jak i wydatków na jednego mieszkańca (oprócz gminy Rogów
i Słupia). W gminie Lipce Reymontowskie najwyższy poziom dochodów jak i wydatków odnotowano
w 2020 roku.
Wykres 21 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 - analiza
porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
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Wykres 22 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 - analiza
porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W porównaniu z badanymi JST, poziom dochodów na jednego mieszkańca w roku 2020
w gminie Lipce Reymontowskie kształtuje się na wyższym poziomie, niż w większości gmin
w powiecie skierniewickim, ale jest mniejszy o 265,90 zł od dochodu przypadającego na jednego
mieszkańca w gminie Maków i większy o 573,70 zł od powiatu skierniewickiego oraz większy
o 1 894,57 zł od gminy Łyszkowice, w której to wskaźnik jest najniższy. Odnośnie wydatków, wskaźnik
w gminie Lipce Reymontowskie jest niższy o 1 545,97 zł od wskaźnika gminy Maków (w której to
wydatki były najwyższe wśród badanych JST w 2020 roku), zaś wyższy o 1 613,35 zł od kwoty
wydatków przypadających na jednego mieszkańca w gminie Rogów, powiat brzeziński.
Wykres 23 Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 roku - analiza
porównawcza
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)

94

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 - 2030

Struktura dochodów i wydatków
Gmina w celu realizacji zadań własnych gromadzi dochody. Zgodnie z ustawą o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego na dochody JST składają się trzy podstawowe elementy: dochody
własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami JST mogą być
także: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Tabela 43 Struktura dochodów na 1 mieszkańca w gminie Lipce Reymontowskie w zł w latach 2011 –
2020
dochody na 1
mieszkańca w zł
ogółem
dochody własne
dochody własne - udziały
w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa podatek
dochodowy od osób
fizycznych
dochody własne - udziały
w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa podatek
dochodowy od osób
prawnych
dochody własne dochody podatkowe
ustalone i pobierane na
podstawie odrębnych
ustaw

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2842,32 2672,51 2759,91 2997,07 3158,53 3498,71 3755,54 5017,48 5216,85 6860,13
1087,44 919,35 962,86 1105,41 1334,27 1139,12 1204,55 2342,15 2235,09 3361,34

321,04

322,71

357,39

394,18

448,83

485,17

570,99

619,97

690,86

680,98

0,89

1,12

0,44

2,94

7,19

0,49

1,18

0,75

0,75

0,64

210,71

284,49

350,96

408,43

504,66

366,12

370,29

380,46

386,21

395,41

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
W dochodach gminy Lipce Reymontowskie na przestrzeni badanych lat widoczne są coraz
większe wpływy z podatków per capita:


podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost wpływów per capita w 2020 roku o 112,12%
w stosunku do roku 2011 - co niewątpliwie ma związek ze wzrostem dochodów mieszkańców
gminy;



podatki ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw – wzrost wpływów per capita
w 2020 roku o 87,36% w stosunku do roku 2011.
Podatek dochodowy od osób prawnych na przestrzeni badanych lat ulega procesom

gospodarczym zachodzącym w kraju czy na świecie i przyjmuje różne wartości – w 2016 roku
odnotowano spadek wpływów z podatku CIT per capita o 93,18% w porównaniu do roku 2015, zaś
w 2020 roku udział w podatku CIT spadł o 28,09% w stosunku do roku bazowego.
W budżecie gminy Lipce Reymontowskie największy udział na przestrzeni badanych lat, mają
dochody własne, które stanowiły odpowiednio: 46,68%, 42,84%, 49,00%. W dochodach gminy
w latach 2018 – 2019 znaczący udział miały również przyznane subwencje, które wynosiły: 28,82%
budżetu gminy, w 2018 roku i 29,86% w roku 2019. Pozyskane w tych latach przez gminę dotację
stanowiły 24,50% budżetu w 2018 roku i 27,30% w roku 2019. W 2020 roku pozyskane przez gminę
dotację przewyższyły kwotę przyznanych gminie subwencji.
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Wykres 24 Struktura dochodów w gminie Lipce Reymontowskie w latach 2018 – 2020
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne)
Środki zewnętrzne
Na

finansowanie

różnego

rodzaju

projektów

inwestycyjnych

jednostki

samorządu

terytorialnego mogą ubiegać się o pozyskiwanie środków z dotacji Unii Europejskiej. Obszarów,
w których gminy mogą pozyskać fundusze jest bardzo wiele, a do najważniejszych z nich należą:
infrastruktura, ochrona środowiska, informatyzacja, projekty społeczne, projekty kulturalne.
24 maja 2018 roku, gmina Lipce Reymontowskie otrzymała certyfikat za najwięcej
zrealizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej w województwie łódzkim w kategorii „Gmina
do 3,5 tysiąca mieszkańców”.
Gmina Lipce Reymontowskie realizuje/ zrealizowała następujące projekty, na które uzyskała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2014 – 2020:
1. „Wykorzystanie potencjału kulturowego Gminy Lipce Reymontowskie dla promocji gospodarki
regionu” (forum gospodarcze wraz z targami produktów lokalnych i regionalnych z warsztatami dla
przedsiębiorców i mieszkańców; kampania promująca gminę) Projekt dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa II. Innowacyjna
i konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2.
Promocja gospodarcza regionu.
2. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap III” (budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lipcach
Reymontowskich w ulicach: Boryny, Wiosennej, Lipowej i Cichej oraz w Mszadli o łącznej długości
ponad, 8,8 km; budowa sieci wodociągowej w ulicach Lipowej i Cichej oraz rozbudowa i przebudowa
części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich) Projekt dofinansowany
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przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
3. „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona
powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. „Urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym
produktem turystycznym Województwa Łódzkiego” (zadaniem projektu jest wypromowanie Zagrody
Ludowej jako markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego - adaptacja zabudowań
Zagrody na cele turystyczne, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy
Wiatracznej, przyłącza kanalizacji, budowę estrady, zaplecza sanitarnego, klimatyzacji pomieszczeń
„chałupy”, zakup sprzętu gastronomicznego, sprzętu estradowego tj. nagłośnienia i oświetlenia, mebli
ogrodowych oraz zakup wyposażenia ‘Chałupy”; kampania promująca ofertę turystyczną podczas
corocznej imprezy organizowanej na terenie Zagrody Ludowej „Kolory Polski”) Projekt dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
5. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę
odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej” (montaż 220
kolektorów słonecznych) Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
6. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego
i łódzkiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
7. „Wszystko zaczyna się
w wychowaniu

przedszkolnym

od przedszkola”
dla

15

dzieci

Celem
oraz

projektu jest zwiększenie udziału

podniesienie

kompetencji

kluczowych

u 80 przedszkolaków i wyrównywanie szans edukacyjnych u 10 dzieci niezbędnych do właściwej
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w okresie od IX.2019 - VIII.2022 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
8. Projekty: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”.
9. „Budowa

przydomowych

oczyszczalni

ścieków

w

gminie

Lipce

Reymontowskie”

(17 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie, Chlebów,
Drzewce i Wola Drzewiecka) Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,
poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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2.4.2.

Turystyka

Lipce Reymontowskie zawdzięczają swą sławę laureatowi literackiej nagrody Nobla w 1924
roku – Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, który właśnie w Lipcach umieścił akcję sławnej
powieści „Chłopi”.
Ze względu na walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz ciekawe obiekty turystyczne, gmina
jest interesującym miejscem dla rozwoju funkcji turystycznej. Szansą jest rozwój agroturystyki
w oparciu o miejscowe zasoby naturalne, historyczne i kulturowe. W Lipcach Reymontowskich
funkcjonują:

33

Centrum Reymontowskie - Zagroda Ludowa
Zagroda powstała na terenie przyległym do Muzeum im. Wł. St. Reymonta. Jej budowa obejmowała
lata 2002 - 2003. Koncepcja utworzenia Centrum Reymontowskiego – Zagrody Ludowej była
inicjatywą wypracowaną w czasie trwania Roku Reymontowskiego 2000. Na jej teren przeniesiono
budynki dawnego budownictwa zagrodowego. Odtworzono dwa budynki mieszkalne (chałupy),
budynek gospodarczy (oborę), stodołę oraz spichrz.
W dniu 25 sierpnia 2018 r. koncertem „Kolory Polski” zakończono realizację projektu p.n. „Urządzenie
centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem
turystycznym województwa łódzkiego”. Impreza była kampanią promującą projekt. Dzięki pozyskanym
środkom wybudowano na terenie Zagrody Ludowej estradę plenerową, zakupiono toalety,
doprowadzono kanalizację, zaadoptowano jedną z chałup na cele turystyczne poprzez jej malowanie,
uszczelnienie ścian i stropów oraz zakup wyposażenia i montaż klimatyzacji, zakupiono meble
ogrodowe i stojaki na rowery. Teren Zagrody Ludowej zyskał nowe ogrodzenie, a ul. Wiatraczna
chodnik z kostki brukowej. Zakupiono ponadto nagłośnienie, które będzie wykorzystywane podczas
wszystkich imprez gminnych. Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich zgodnie z założeniem
projektu, wzbogaciła ofertę turystyczną nie tylko gminy, ale i województwa.
Przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich przeprowadziło
warsztaty kulinarne wraz z degustacją powstałych potraw. W trakcie trwania imprezy prowadzone były
jednocześnie warsztaty ludowego rzemiosła artystycznego z bibułkarstwa i wikliniarstwa.
Projekt realizowany był przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zwiedzającym różnorodne eksponaty z dziedziny historii
i kultury materialnej Lipiec (dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej,
narzędzia rolnicze) i sąsiednich miejscowości, a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią
Władysława St. Reymonta. Większość dotąd zgromadzonych eksponatów muzealnych prezentowana
jest w ramach stałej wystawy "Tradycje lipieckie", na którą składają się dwie części: historyczna
i etnograficzna. Stałą wystawę uzupełniają ekspozycje czasowe o różnorodnej tematyce. Od 2003
33

Na podstawie strony internetowej Gminy Lipce Reymontowskie. www.lipcereymontowskie.pl
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roku lipieckie muzeum jest instytucją kultury powiatu skierniewickiego i działa obecnie pod nazwą
Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. W najbliższej przyszłości
planuje się całkowite odrestaurowanie manufaktury i jej ożywienie m.in. poprzez przygotowanie do
pracy i uruchomienie krosien tkackich. W ciągu roku muzeum w Lipcach Reymontowskich odwiedza
średnio od 4 do 6 tysięcy osób.

Muzeum Czynu Zbrojnego
Powstało w 1988 roku, w oparciu o prywatne zbiory militariów związane z historią walk
o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich i najbliższej okolicy. Uroczyste otwarcie muzeum
odbyło się 23 stycznia, podczas inauguracji jubileuszu 650-lecia Lipiec Reymontowskich. Celem
muzeum jest pokazanie udziału mieszkańców Gminy w II wojnie światowej oraz martyrologii wsi
polskiej. Eksponaty zgromadzone są w dwóch salach, gdzie oprócz broni i umundurowania, jest wiele
osobistych pamiątek i dokumentów po żołnierzach oddziałów regularnych i ruchu oporu. Trzecia sala
Muzeum Czynu Zbrojnego poświęcona jest powojennej historii Wojska Polskiego. Zgromadzono w niej
poważny zbiór uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania, w tym również najnowszego, aktualnie już
używanego w naszej armii.
Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych
Powstała w oparciu o zbiory Pana Zbigniewa Stania. Przedmiotem zainteresowań kolekcjonerskich
Pana Stania jest historia najbliższego regionu. W placówce obejrzeć można dawne sprzęty
gospodarskie, wyposażenie chałup, przedmioty obrzędu religijnego i te związane z folklorem Księstwa
Łowickiego. Przedmioty i sprzęty są własnoręcznie odrestaurowane przez kolekcjonera. Większość
z nich dosłownie odratowana od całkowitego zniszczenia, stanowi obecnie doskonały przykład kultury
ludowej, obyczajowości i życia mieszkańców okolicznych wsi. Eksponaty z tego działu oraz stare
dokumenty i fotografie pochodzą z kilkunastu bliskich miejsca zamieszkania wiosek, czyli południowej
części dawnego Księstwa Łowickiego. Wycinanki pochodzą od twórczyń z całego regionu łowickiego
oraz wytworzone przez Pana Zbigniewa własnoręcznie. Pająki są natomiast dziełem żony Marii. Pan
Zbigniew Stań gromadzi również pocztówki z widokami okolicznych miejscowości prezentujące folklor
łowicki, rawski oraz tematykę wiejską. Bardzo ciekawą pozycją w kolekcji są zbiory filatelistyczne
dotyczące obszarów dawnego woj. skierniewickiego. Przedstawiają one historię regionu, ludzi
tu urodzonych, folklor, wydarzenia, wszystko co zostało upamiętnione w filatelistyce. Niezwykle
obszerną pozycją w zbiorach jest historia malarstwa polskiego i europejskiego ukazana za pomocą
znaczków i pocztówek.
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Kolekcjoner

nie

byłby

oczywiście

mieszkańcem

Lipiec, gdyby nie zbierał „Reymontianów”. W izbie
(udostępnionej od lipca 2013 r.) obejrzeć można m.in.
sto-kilkadziesiąt wydań „Chłopów”, w tym pierwsze
wydania polskie, amerykańskie, angielskie, włoskie,
hiszpańskie,

czeskie

i

inne.

Przedwojenne

opracowania i artykuły w prasie o tym wspaniałym
dziele.
Fot. www.lipcereymotnowskie.pl

Wpisy

do

kronik

i

autografy

aktorów

odtwarzających role w filmie „Chłopi” z 1973 r.

Bardzo interesującą propozycją dla turystów i kolekcjonerów jest „Antykwariat Wiejski” w specjalnie
zbudowanej w tym celu replice chatki łowickiej. Wśród wielu zaproponowanych w niej rzeczy wymienić
można np. pocztówki, książki, dokumenty, własnoręcznie odrestaurowane skrzynie łowickie,
kołowrotki, stare „święte” obrazy, ale również i współcześnie malowane przez córkę Magdę obrazy
o tematyce wiejskiej. W antykwariacie zawsze jest coś ciekawego.
Muzeum

Drogi

Żelaznej

Warszawsko-Wiedeńskiej

Oddział

Muzeum

Regionalnego

im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
To najmłodsza placówka muzealna w Lipcach Reymontowskich. Funkcjonuje od maja 2014 roku.
W pomieszczeniach domku dróżnika z II połowy XIX wieku, który służył jako kasa biletowa
i poczekalnia PKP, umieszczono wystawę poświęconą historii budowy Drogi Żelaznej WarszawskoWiedeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Skierniewice-Rogów. W pierwszej sali znajdują
się plany projektowanego przebiegu trasy linii kolejowej, domków dróżnika, wykupu ziemi pod budowę
obiektu, w którym znajduje się muzeum, fotografie pierwszych parowozów stosowanych na kolei,
dworca w Skierniewicach, „Domku Reymonta” oraz fotografie przedstawiające uroczyste otwarcie
w październiku 1945 r. przystanku kolejowego zbudowanego przez „Społeczny Komitet Budowy
Przystanku Kolejowego w Lipcach”. Zbiory uzupełniają mundury kolejowe, zegary, lampy, orły
z parowozów, dyplomy, czapki kolejowe, wyposażenie kierowników pociągów i konduktorów, bilety,
medale pamiątkowe, odznaczenia i odznaki. W drugim z pomieszczeń pokazano wyposażenie kasy.
Znajdują się tu m.in. specjalna szafa na bilety kartonikowe, stemple kolejowe, kasowniki z dzienną
datą oraz różne bilety sprzedawane w kasie. W drugiej części pomieszczenia można obejrzeć
fotografie i kopie dokumentów związane z Wł. St. Reymontem – pracownikiem Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej.
W Gminie znajdują się również: zabytkowa XIX- wieczna kaplica cmentarna w Lipcach
Reymontowskich, Miejsca Pamięci Narodowej, „Domek Reymonta” - Domek dróżnika, w którym
przebywał Władysław Stanisław Reymont.
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Fotografia 8 Zabytkowa XIX-wieczna kaplica cmentarna w Lipcach Reymontowskich

Źródło: www.lipcereymotnowskie.pl
Domek dróżnika, w którym przebywał Władysław Stanisław Reymont
Fotografia 9 Domek dróżnika

Źródło: www.lipcereymotnowskie.pl

Rezerwat Bukowiec
Położony jest on w leśnictwie Lipce. Nazwa pochodzi od nazwy okręgu czy obrębu, na jakie
dzielono w XIX w. lasy używając nazw słownych uroczysk zamiast numeracji oddziałów. Buk
w uroczysku Lipce znajduje się w pobliżu swojej północnej granicy zasięgu, mając już tylko naturalne
wyspowe stanowisko. Rezerwat utworzony w 1934 r. z inicjatywy profesora W. Niedziałkowskiego
na niewielkiej powierzchni 1,7 ha, oficjalnie zatwierdzony został w 1954 r., kiedy to powiększono jego
powierzchnię do 6,5 ha. Rezerwat Bukowiec położny jest w północnych oddziałach uroczyska Lipce
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na terenie typowo równinnym na wysokości 185 m n.p.m. W warstwie przypowierzchniowej znajdują
się liczne kamienie średnicy 10 - 20 cm w formie bruku oraz nierzadko pokaźne rozmiarami głazy
narzutowe. Po części jest stary bukowy drzewostan w wieku 170 do ponad 200 lat z domieszką grabu
oraz 120-letniej sosny i brzozy. Obszar ten był niegdyś znany z racji rzadkości występowania buka
w byłej guberni warszawskiej. Odbywały się tu przyjęcia w czasie galowych polowań carskich.
Gmina zrealizowała również projekt dofinansowany z RPOWŁ na lata 2007 – 2013 pn. „Lipce
Reymontowskie – ponadregionalnym produktem turystycznym”. Głównym celem projektu było
wykreowanie marki gminy Lipce Reymontowskie jako rozpoznawalnej marki województwa łódzkiego
w oparciu o zasoby turystyczne, lokalizacyjne oraz organizację imprez o zasięgu ponadregionalnym.
W ramach projektu odbyła się impreza pn. „Wielkie Wesele Jagny i Boryny”, podczas której
prezentowano obrzędy weselne, serwowano potrawy opisane w powieści „Chłopi” oraz zrealizowano
warsztaty z tradycyjnego haftu, bibułkarstwa, wycinanki, filcowania i frywolitki.

Przez gminę Lipce Reymontowskie prowadzą wyznaczone przez PTTK, szlaki rowerowe:


„Z Reymontem w tle” o długości 200 km (Trasa: Łódź – Brzeziny – Lipce Reymontowskie –
Skierniewice – Puszcza Bolimowska – Babsk – Biała Rawska – Rawa Mazowiecka –
Boguszyce – Rogów – Rochna – Gałków – Łódź) oraz szlak rowerowy:



„Śladami Reymonta”: Skierniewice – Lipce Reymontowskie – Rogów – Słupia – Godzianów –
Skierniewice – 56,8 km, rowerowy (kolor czerwony).

Źródło: https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne
Przez obszar województwa łódzkiego przebiegają także 4 szlaki kulturowe o znaczeniu europejskim:
Bursztynowy, Romański, Cysterski, Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Szlak Kolei Warszawsko –
Wiedeńskiej, to część kolei warszawsko – wiedeńskiej, zwanej Drogą Żelazną Warszawsko –
Wiedeńską, która była pierwszą koleją wybudowaną z inicjatywy Polaków na terenie Królestwa
Polskiego w latach 1845 – 46. Szlak funkcjonuje od ponad 160 lat, a na jego trasie znajduje się wiele
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cennych miejsc oraz interesujących obiektów ważnych pod względem historycznym jak i kulturowo –
34

przyrodniczym. Szlak pełni także ważną funkcję komunikacyjną. Odcinki szlaku w regionie to :


Skierniewice – Lipce Reymontowskie;



Lipce Reymontowskie – Rogów;



Rogów – Piotrków Trybunalski;



Piotrków Trybunalski – Radomsko.

Przez teren gminy przebiega również szlak rowerowy:
 Szlak Kultury Janisławickiej: Janisławice – Gzów – Byczki – Godzianów – Kawęczyn – Drzewce
– Lipce Reymontowskie – Wola Drzewiecka – Płyćwia – Maków – Skierniewice;

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

Infrastruktura turystyczna
Infrastruktura turystyczna na terenie gminy jest słabo rozwinięta. Bazę hotelarsko 35

gastronomiczną tworzą zaledwie trzy ośrodki. Są to :


karczma „U Boryny”, znajdująca się w Lipcach Reymontowskich



sala bankietowo – konferencyjna z zapleczem hotelowym „REYMONTOWKA”, znajdująca się

w Lipcach Reymontowskich;


pensjonat agroturystyczny „BUMERANG”, znajdujący się w Chlebowie, z wypożyczalnią

rowerów i czynnym w okresie od 1 kwietnia do 1 października polem campingowym.

34
35

https://www.lodzkie.pl/europejskie-szlaki-kulturowe
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie
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2.5.

Wyniki badań ankietowych

Diagnoza została wzbogacona o ankietę dla mieszkańców. Oto odpowiedzi na poszczególne
pytania:

Jakie są największe problemy naszej gminy?


50 osób udzieliło odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów);
brak ścieżek rowerowych (50%)

25

progi zwalniające (2%)

1

brak rowów przy drogach gminnych, powodem
zalewania posesji wodami opadowymi (2%)

1

brak możliwości przyłączenia się do sieci gazowej
(2%)

1

słaba infrastruktura sportowa (2%)

1

smród z rzeki Uchanki (2%)

1

brak boiska ze sztuczną nawierzchnią (2%)

1

brak chodników (26%)

13

brak dostępu do Internetu (4%)

2

słaby stan edukacji na poziomie podstawowym
(10%)

5

zanieczyszczenie powietrza (12%)

6

brak dostępu do infrastruktury technicznej
(kanalizacja sanitarna, wodociągi) (12%)

6

brak dostępu do infrastruktury kultury (10%)

5

słabe oświetlenie uliczne (20%)

10

zły stan dróg na terenie gminy (84%)
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Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ
na rozwój Gminy w latach 2023-2030


udzielono 54 odpowiedzi;

żłobek (1,9%)

1

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych
gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego
(11,1%)

6

sprawny urząd i samorząd gminny (13%)

7

wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i
produktów (3,7%)

2

wspieranie działań i organizacja wydarzeń
kulturalnych, sportowych (16,7%)

9

rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną (przez Internet) (18,5%)

10

rozwój sieci internetowej (w tym:
szerokopasmowej) (16,7%)

9

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i
gospodarcza (16,7%)

9

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
(18,5%)

10

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki
społecznej (3,7%)

2

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej (31,5%)

17

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób
starszych i chorych (opieka, rehabilitacja) (7,4%)

4

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni
publicznych (placów, skwerów, miejsc spotkań)
(29,6%)

16

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg
oraz ciągów pieszo-rowerowych (66,7%)

36

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (np. fotowoltaiki) (42,6%)

23

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy
noclegowej i gastronomicznej (18,5%)

10

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
(40,7%)

22

sprowadzenie do gminy dużego inwestora (37%)

20

udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi,
przygotowane tereny pod inwestycje) (24,1%)

13
0

5

10

15

20

25

30

35

40

105

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 - 2030

Jaki typ dostępu do Internetu Państwo posiadacie?


Udzielono 54 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji);
Nie posiadam dostępu do Internetu w domu
(3,7%)

2

Mam problem z dostępem do Internetu (1,9%)

1

Sieć radiowa (5,6%)

3

Sieć kablowa (14,8%)

8

Sieć światłowodowa (57,4%)

31

Dostęp przez sieć komórkową - bezprzewodową
(np. Play, Plus, T-Mobile, Orange) (42,6%)

23
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Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy
i wydarzeniach lokalnych?


Udzielono 52 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji);

GAZETA LIPIECKA ale dostępna dla wszystkich
mieszkańców (1,9%)

1

system powiadamainia SMS (61,5%)

32

ulotek (1,9%)

1

tablic ogłoszeń (7,7%)

4

portali społecznościowych np. Facebook (63,5%)

33

strony internetowej gminy (67,3%)

35

gazety lokalnej (26,9%)

14

spotkania przedstawicieli urzędu (15,4%)
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2.6.

Analiza SWOT
SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA

MOCNE STRONY
 Silnie zakorzenione więzi kulturowe, głęboka
świadomość dziedzictwa historycznego i
kulturowego;
 Kultywowanie tradycji ludowych;
 Wysoko rozwinięta działalność kulturowa,
funkcjonowanie licznych organizacji i
stowarzyszeń na obszarze Gminy, w tym takich,
które szczególnie mają na względzie dbałość o
dziedzictwo związane z osobą Wł. St. Reymonta;
 Przynależność do Lokalnej Grupy Działania
„Gniazdo”;
 Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu
krajowym;
 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej; podnoszenie kwalifikacji przez
pracowników służby społecznej, znajomość
problemów mieszkańców;
 Dobre położenie geostrategiczne gminy;
 Duży potencjał i zaangażowanie dzieci i
młodzieży w uczenie się i uczestnictwo w życiu
gminy;
 Utrudniony dostęp do narkotyków;
 Dobre warunki mieszkaniowe;
 Coraz mniejsza liczba osób korzystających ze
wsparcia pomocy społecznej;
 Spadek bezrobocia – sumarycznie w ostatnich
latach;
 Korzystanie ze środków EFRR oraz EFS;
 Potencjał społeczny: OSP, KGW, GOKSiR oraz
działające przy nim zespoły oraz kółka
zainteresowań, zespoły ludowe;

SŁABE STRONY
 Zmniejszająca się liczba ludności, prognozowany
spadek liczby mieszkańców w kolejnych latach;
 Ujemny przyrost naturalny;
 Ujemny bilans salda migracji;
 Niekorzystne prognozy demograficzne;
 Systematyczny przyrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym, starzenie się społeczeństwa;
 Wzrost liczy osób bezrobotnych w 2020 roku;
 Zmniejszanie się liczby osób pracujących oraz
współczynnika pracujących na 1000
mieszkańców;
 Stosunkowo niski poziom wykształcenia
mieszkańców;
 Problem ubóstwa i marginalizacji osób ubogich
oraz niepełnosprawnych;
 Występowanie problemu patologii społecznych;
 Niewystarczające środki na pomoc dla osób
potrzebujących;
 Niewystarczająca liczba atrakcyjnych miejsc
spotkań ludzi młodych, ale również dorosłych i
turystów;
 Zbyt małe możliwości rozwoju zawodowego i
podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 Ostatnim dostępnym szczeblem kształcenia jest
poziom podstawowy;
 Brak pracy dla osób wykształconych, spełniającej
ich ambicje i wykorzystującej wiedzę i
umiejętności;

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY



Usuwanie azbestu z obszaru gminy;





Brak zakładów przemysłowych emitujących
znaczne zanieczyszczenia do powietrza;

Obszary objęte ochroną prawną ograniczają
rozwój gospodarczy gminy;



Zbyt niski poziom wykorzystania odnawialnych
źródeł energii dla produkcji energii elektrycznej i
cieplnej;



Niska efektywność energetyczna budynków
prowadząca do zwiększonego zużycia paliw;



Zanieczyszczenie powietrza szczególnie przy
głównych ciągach komunikacyjnych;



Stosunkowo wysoki wskaźnik lesistości gminy
(chociaż niewystarczający);



Występowanie rzek i stawów;



Występowanie rezerwatów przyrody;



Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii;



Mała degradacja środowiska przyrodniczego;





Zanieczyszczenie wód powierzchniowych;

Stosunkowo niskie zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego na terenach oddalonych od
ciągów komunikacyjnych;



Słaba świadomość ekologiczna społeczeństwa;



Część sieci wodociągowej wymaga wymiany;



Dobry stan gleb;



Dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna – ponad
80% terenów skanalizowanych wśród
planowanych do skanalizowania;



Prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach;
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TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY



Wysokie walory przyrodnicze gminy, w tym
krajobrazowe;





Bogata historia i tradycja regionu;



Kultywowanie tradycji ludowych;

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



Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu
krajowym;



Zbyt mała liczba miejsc spotkań dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;



Funkcjonowanie Gminnego Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji;



Niewystarczające środki finansowe na dalszą
promocję gminy;



Funkcjonowanie Muzeum Regionalnego
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach
Reymontowskich, Zagrody Ludowej, Muzeum
Czynu Zbrojnego, Galerii Staroci i Pamiątek
Regionalnych; Muzeum Drogi Żelaznej
Warszawsko- Wiedeńskiej



Funkcjonowanie klubu sportowego i Szkółki
Piłkarskiej;



Występowanie obiektów zabytkowych;



Funkcjonowanie obiektów bazy turystycznej,
hotelowej i sportowej;



Występowanie szlaków turystycznych;

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY



Stabilizacja gospodarcza gminy;



Niska innowacyjność;



Korzystne położenie geograficzne
i komunikacyjne dla rozwoju przedsiębiorczościpołożenie w pobliżu przebiegającej autostrady A2;



Niewystarczająca promocja potencjalnych
terenów inwestycyjnych gminy;





Bliskość do miasta Skierniewice;

Braki w podstawowej infrastrukturze technicznej
sprzyjającej powstawaniu przedsiębiorstw;



Wolne tereny pod inwestycje;



Brak większej ilości dużych inwestycji;



Bezpośrednie połączenia kolejowe do Łodzi,
Koluszek oraz Skierniewic;



Stosunkowo niski poziom wykształcenia
zawodowego rolników;



Przebieg gazociągu relacji Konopnica – Rawa
Mazowiecka – Głuchów – Jeżów – Słupia – Lipce
Reymontowskie – Pszczonów – Łyszkowice;



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



Stopniowy wzrost liczby podmiotów
gospodarczych;



Niewystarczająca umiejętność w pozyskiwaniu
rynków zbytu;



Stosunkowo wysoki poziom aktywizacji
gospodarczej;



Brak instytucji otoczenia biznesu;



Brak wzorców w pozyskiwaniu inwestorów
strategicznych;



Rozdrobnienie gospodarstw rolniczych, a przy
tym niska ich dochodowość;



Niewielki udział gospodarstw nowoczesnych
w ogóle;



Niski udział upraw ekologicznych w ogóle
produkcji rolniczej;
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY


Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa;



Brak rozwiniętej sieci gazowej;



Prawidłowo rozwinięta sieć połączeń drogowych;





Dostęp do połączeń kolejowych;

Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;



Bezpośrednie połączenia kolejowe do Łodzi,
Koluszek oraz Skierniewic



Budynki wymagają termomodernizacji, niska
efektywność energetyczna budynków;



Funkcjonowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;



Brak ścieżek rowerowych;



Dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna;





Funkcjonowanie segregacji odpadów u źródła;

Zbyt mała liczba przydomowych oczyszczalni
ścieków;



Dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna – ponad
80% terenów skanalizowanych wśród
planowanych do skanalizowania;



Istnienie przydomowych oczyszczalni ścieków;



Inwestycje w sieć wodociągową, kanalizacyjną i
oczyszczalnię ścieków;



przebieg gazociągu relacji Konopnica – Rawa
Mazowiecka – Głuchów – Jeżów – Słupia – Lipce
Reymontowskie – Pszczonów – Łyszkowice;

EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
MOCNE STRONY
 Dostęp do biblioteki publicznej;
 Dostęp do bazy kultury, bogate tradycje i historia;
 Dobra baza szkolnictwa;
 Wykorzystywanie funduszy unijnych dla realizacji
projektów społecznych
 Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i
Edukacji;

SŁABE STRONY
 Stosunkowo niski poziom wykształcenia
mieszkańców;
 Zbyt mała liczba osób posiadających
wykształcenie w kierunku rolno-spożywczym,
które ułatwiłoby zoptymalizowanie i
unowocześnienie pracy gospodarstw rolniczych;
 Nierówny dostęp do kształcenia;
 Marginalizacja dzieci i młodzieży, a także osób
starszych o niższym statusie społecznym;

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
MOCNE STRONY
 Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej;
 Dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych;
 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipcach Reymontowskich;
 Funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy
i Edukacji w Lipcach Reymontowskich „LOVE
Lipce”;
 Działalność Punktu Konsultacyjnego;
 Funkcjonowanie gminnych programów służących
społeczeństwu, np. dotyczących problemów
alkoholowych i narkotyków, wspierania rodziny;
 Działalność jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej;
 Podwyższanie kwalifikacji przez pracowników
pomocy społecznej, znajomość problemów
mieszkańców gminy;
 Zmniejszająca się liczba osób korzystających z
pomocy społecznej;
 Spadek wydatków z budżetu gminy ogółem
przeznaczonych na moc społeczną;

SŁABE STRONY
 Zbyt mała ilość bezpłatnych badań
profilaktycznych;
 Problem ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu,
niepełnosprawności;
 Brak Placówki Wsparcia Dziennego;
 Brak zatrudnionego Asystenta Rodziny;
 Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych
oraz dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą;
 Coraz większe zagrożenia dla zdrowia młodych
ludzi, wynikające ze zmiany stylu życia;
 Brak szybkiego i bliskiego dostępu do
specjalistycznej pomocy lekarskiej;
 Niedostateczne środki finansowe na realizację
zadań i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa
korzystającego z pomocy społecznej;
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SZANSE

ZAGROŻENIA



Przynależność do rozwijającego się
województwa;



Zanieczyszczenie środowiska spowodowane
emisją niską oraz ruchem samochodowym;



Kultywowanie tradycji ludowych;



Brak środków na rozwój firmy;



Wykorzystanie walorów przyrody;





Promowanie regionu przez jednostki zewnętrzne;

Duża konkurencja wśród wnioskujących o
wsparcie ze środków Unii Europejskiej;



Utrzymujący się w Polsce wzrost gospodarczy;





Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii
Europejskiej;

Niestabilna sytuacja polityczno- ekonomiczna na
Bliskim Wschodzie;



Wojna na Ukrainie;



Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój
działalności gospodarczej;



Pandemia Covid-19;



Bezrobocie strukturalne;



Spadek szybkiego tempa wzrostu
gospodarczego;



Wzrastająca inflacja;



Wzrost cen energii;



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



Skomplikowane procedury i wysokie wymagania
instytucji pomocowych udzielających wsparcia
finansowego;



Niska opłacalność produkcji rolnej;



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

2.7.

Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na danym terenie

Do najważniejszych problemów występujących na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie
zaliczają się:
Stan dróg – chodzi zarówno o stan nawierzchni na drogach powiatowych – ubytki w jezdni, spękania,
jak i zły stan lub brak infrastruktury okołodrogowej na drogach gminnych i powiatowych. Brakuje
ścieżek

rowerowych,

poboczy, chodników,

oświetlenia.

Brak

ścieżek

rowerowych stwarza

niebezpieczeństwo zaistnienia wypadków z udziałem rowerzystów, zaś niewystarczająca liczba
chodników – wypadków z udziałem pieszych. Jest to problem wszystkich użytkowników dróg. Dla
kierowców samochodów oznacza brak płynności jazdy, wynikający zarówno z konieczności
np. omijania dziur, ale również z zachowania ostrożności względem wymijanych rowerów, pieszych.
Dla rowerzystów oraz pieszych warunki stwarzają zaś zagrożenie w codziennym przemieszczaniu się,
zatem ryzyko wypadku jest wysokie.
Poza aspektem bezpieczeństwa, zły stan infrastruktury drogowej wpływa negatywnie na postrzeganie
gminy przez turystów oraz potencjalnych inwestorów.
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Zanieczyszczenie rzeki Uchanki – to problem zarówno z punktu widzenia ochrony przyrody jak
i jakości życia mieszkańców. Zanieczyszczenie rzeki to zagrożenie dla gleb, flory, fauny, zachowania
bioróżnorodności. Z drugiej zaś strony, jest to problem bezpośrednio, w danym momencie dotykający
mieszkańców gminy – zanieczyszczona rzeka jest bowiem źródłem nieprzyjemnych, drażniących
zapachów, które uprzykrzają codzienne życie mieszkańców.
Zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym – problem ten skupia się
wokół niskiej emisji, której źródłem są zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, gdzie
źródłem ciepła są zwykle przestarzałe piece opalane węglem słabej jakości, ale także wszystkim tym,
co ulega spaleniu, a stanowi źródło ciepła – plastikiem, śmieciami. Jest to problem powszechny,
występujący nie tylko na obszarze gminy Lipce Reymontowskie, jednak niezwykle poważny i istotny.
Należy liczyć się z zagrożeniem płynącym ze spalania odpadów w domowych piecach oraz mieć
na względzie drastycznie wzrastające ceny paliw, co prawdopodobnie będzie skutkować jeszcze
większym zużywaniem śmieci na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Wskazuje się również na problem zaniedbanych centrów miejscowości. Takie miejsca to ogromna
korzyść dla gminy, która zyskuje mocniejszy kapitał społeczny, mieszkańców, którzy jeszcze silniej
identyfikują się z gminą i chcą działać na korzyść społeczeństwa, a zatem całej gminy Lipce
Reymontowskie.
Uzależnienie działań promocyjnych realizowanych na większą skalę od zewnętrznego
finansowania – promocja gminy jest kosztowna, nie każdą jednostkę stać na realizację takich działań.
Promocja

gminy

Lipce

Reymontowskie

jest

bardzo

potrzebna.

Realizowane

dotychczas

przedsięwzięcia oraz rozpoznawalność gminy, wynikająca z jej nazwy nie są wystarczające.
Potrzebne są dalsze zorganizowane działania, które będą promować i wzmacniać wizerunek gminy
poza jej granicami, na obszarze powiatu, ale także województwa, a nawet kraju. Działania te służą
zarówno zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego jak i rozwojowi gminy w branżach
innych niż turystyczna.
Niewystarczająca ilość przydomowych oczyszczalni ścieków – problem ten jest złożony
i odczuwalny zarówno w sferze społecznej (obniżenie jakości życia mieszkańców), gospodarczej
(zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy), jak i środowiskowej (zagrożenia dla gleb, wód, flory
i fauny). Nie ulega wątpliwości, iż infrastruktura kanalizacyjna wpływa na poziom satysfakcji z życia
mieszkańców. Brak oczyszczalni przydomowych powoduje, iż mieszkańcy korzystają ze zbiorników
bezodpływowych, które mogą być nieszczelne i mogą powodować przedostawanie się do gleb
ścieków, co jest bardzo szkodliwe dla lokalnych ekosystemów.
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Inne problemy Gminy to:


niskie kwalifikacje ludności;



brak rozwiniętych e-usług publicznych;



rozdrobnienie gospodarstw rolnych;



wyludnianie się terenu gminy;



brak żłobka;



patologie społeczne z przewagą alkoholizmu;



brak dostatecznej oferty kulturalnej;



bezrobocie;



bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Trendy rozwojowe
Realizacja Strategii musi być skorelowana z trendami rozwojowymi. Chodzi tu o trendy
w gospodarce światowej, które bezpośrednio wpływać będą na rozwój gminy w okresie
programowania. Coraz bardziej pogłębia się integracja Polski z krajami europejskimi i światem. Tereny
wiejskie również czerpią z tej otwartości, a rozwój gospodarki światowej bezpośrednio wpływa na
rozwój gospodarki lokalnej. Wskazane trendy są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030. Wzięto również pod uwagę zmiany w światowej gospodarce spowodowane
pandemią koronowirusa COVID – 19 i prognozowane zmiany, które dotyczyć będą całego okresu
realizacji Strategii.
Mieszkańcy gminy coraz częściej korzystać będą z globalizacji. Swoboda przemieszczania się
wewnątrz Unii Europejskiej (i nie tylko) spowoduje, że mieszkańcy coraz częściej korzystać będą
ze wspólnego rynku. Ostatnie lata to etap otwierania się przedsiębiorstw i mieszkańców na kontakty
międzynarodowe. Kolejne lata to dalsza integracja i tworzenie powiązań korporacyjnych z firmami
spoza naszego kraju. Rozwój technologii informatycznej i konieczność korzystania z nowych środków
komunikacji spowoduje, że kontakty z Europą i światem staną się łatwiejsze, tańsze, a co za tym idzie
bardziej dostępne dla mieszkańców gminy. Zamknięcie gospodarek spowodowane COVID – 19
w latach 2020 – 2021 nauczyło wielu przedsiębiorców działać, pomimo utrudnień w przemieszczaniu
się. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy, firmy z terenu
gminy potrafią przystosować się do zmian. Ostatnie lata pokazały, że firmy opierają swoją
konkurencyjność na szybkim wprowadzaniu zmian w procesie produkcyjnym i organizacyjnym.
Dlatego też, aby rozwijać gospodarkę gminy należy szczególną uwagę poświęcić edukacji firm
i przyszłych przedsiębiorców. O ile to możliwe, należy skupić się na budowaniu potencjału
nowoczesnej,

innowacyjnej

gospodarki

opartej

na

wiedzy

i kontaktach

międzynarodowych.
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Wprowadzenie ruchu bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi pozwala w kolejnych
latach budować nowe rynki zbytu. To szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którą trzeba wykorzystać.
Kolejne lata to szybki wzrost przepustowości połączeń internetowych. Nastąpi szybki rozwój
sieci 5G, co spowoduje nową erę w cyfryzacji naszego życia. Szybki transfer danych otworzy
możliwości do rozwoju nowych firm i rozwój już istniejących nie tylko w branży informatycznej.
W kolejnych latach w naszych domach, gospodarstwach zagoszczą nowe urządzenia. Połączenie ich
z siecią informatyczną spowoduje, że samodzielnie podejmować będą decyzje, sterować systemem
grzewczym, energetycznym. Już dzisiaj coraz częstsze w gminie są samobieżne odkurzacze czy
kosiarki do trawy. Sterować możemy kamerami, piecami. Już niedługo zegarek zmierzy nam tętno,
puls i prześle wyniki do ośrodka zdrowia. To duże ułatwienie, szczególnie dla ludzi starszych, gdzie
konieczne jest częste monitorowanie stanu zdrowia. Rewolucja następuje również w kulturze
i naszych przyzwyczajeniach. Telewizje zastępują platformy streamingowe, muzyka jest łatwo
dostępna w Internecie. Przykłady można mnożyć, jednak kolejne lata to szybkie zmiany, które należy
monitorować i wykorzystywać do rozwoju. Szczególnie chodzi o firmy, które mogą wyznaczać nowe
zmiany w gospodarce lokalnej. Rozwój kosiarek automatycznych wymaga stworzenia ich serwisu
a rozwój e-handlu powoduje, iż warto pomyśleć o stworzeniu sklepu internetowego. Jednak w gminie
ujawnia się jeden problem, na który władze gminy muszą zwrócić uwagę w kolejnych latach. Jest to
pełny dostęp do technologii informacyjnej oraz szybkiego, taniego Internetu. Może więc dojść do
sytuacji, iż dostęp do szybkiego Internetu warunkować będzie rozwój gospodarczy. Należy dołożyć
więc wszelkich starań, aby jak najszybciej umożliwić wszystkim mieszkańcom dostęp do szybkiej sieci
internetowej. Jak pokazują doświadczenia roku 2020/2021 (nauka zdalna w szkołach), w dalszym
ciągu występują poważne problemy z dostępem do urządzeń i Internetu w gospodarstwach
domowych. Chodzi głównie o osoby o niższych dochodach. Dlatego wyzwaniem staje się stworzenie
programu pełnego dostępu do podstawowych usług cyfrowych.
Analiza trendów / tendencji społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzących
w gminie i jej otoczeniu w ostatnich latach wskazuje, iż coraz więcej będzie w gminie turystów, dzięki
czemu silniej rozwijać się będzie branża turystyczna. Sprzyjają temu zarówno funkcjonujące w gminie
podmioty, oferujące zakwaterowanie, wyżywienie, ale również uwarunkowania przyrodnicze
i historyczne. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż w wyniku pandemii branża turystyczna
i okołoturystyczna odnotowuje ogromne straty, jednocześnie coraz bardziej atrakcyjne stają się
w oczach mieszkańców większych miast obszary położone z dala od dużych skupisk ludności,
oferujące bliski kontakt z naturą, co może stać się znacznym atutem gminy Lipce Reymontowskie.
Innym silnym trendem w gospodarce, powiązanym również z turystyką będzie rozwój
elektromobilności. Szacuje się, że samochody, autobusy i inne pojazdy elektryczne będą stawały się
coraz tańsze, a co z tym związane również coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach
domowych. Do rozwoju elektromobilności z pewnością przyczynią się decyzje podejmowane przez
lokalne władze, które mogą zachęcać mieszkańców, ale również dawać dobry przykład w tym
zakresie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dla rozwoju elektromobilności w gminie niezbędna jest
odpowiednia infrastruktura, która stanie się bodźcem dla miejscowej ludności do wprowadzenia zmian.
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Trend w rozwoju elektromobilności wiązał się będzie bezpośrednio ze zmianami w lokalnej
i regionalnej gospodarce. Nastąpi wzrost popytu na zakłady mechaniki pojazdowej dostosowane
do obsługi pojazdów elektrycznych. Zmieni się specyfika tych zakładów. Wykonywanych będzie coraz
mniej prac mechanicznych, coraz więcej z zakresu zaawansowanej elektroniki i informatyki. Pojazdy
elektryczne posiadają zaawansowane systemy elektroniczne, które już za kilka lat umożliwią np. jazdę
autonomiczną. Koniczne jest więc przekwalifikowanie mechaników pojazdowych i przygotowanie kadr
do obsługi pojazdów napędzanych przez silniki elektryczne.
Problemem gminy i całego województwa będzie dostęp do wody i okresowe susze. Zjawisko
suszy jest złożonym procesem zachodzącym w środowisku przyrodniczym. Prowadzi do zmniejszenia
zasobów wodnych i powolnego wyczerpywania się wód w zlewni. W następstwie suszy
atmosferycznej pojawia się tzw. susza glebowa. Dalszy brak opadów prowadzi do suszy rolniczej,
negatywnie wpływającej na produkcję roślinną. Susza to złożony proces, którego konsekwencją jest
zmniejszenie ilości wody w danym ekosystemie. Główną przyczyną tego zjawiska jest długotrwały
brak opadów atmosferycznych, połączony często z wyższą temperaturą powietrza, a także cyrkulacją
powietrza (wiatry), która znacząco zwiększa wysuszanie. Przesuszanie gleby, obniżenie poziomu wód
gruntowych oraz zmniejszenie przepływów rzecznych stwarza bezpośrednie zagrożenia gospodarczospołeczne i ekonomiczne dla człowieka. Szczególnie narażone jest rolnictwo, gdyż zmniejszają się
plony roślin uprawnych a zwiększają straty ekonomiczne. Występuje wówczas tzw. „susza
„gospodarcza”. Całe województwo łódzkie jest w kolejnych latach zagrożone strukturalnym deficytem
wody. Widać to również w Gminie Lipce Reymontowskie. Na polach uprawnych występuje problem
niedoboru wody. W całym województwie susze prowadzić będą do zmian gospodarczych
i demograficznych. Należy się liczyć z obniżeniem się poziomu zwierciadła wód podziemnych
i zamieraniem ekosystemów na powierzchni. Następować będzie stepowienie terenów. Największym
wyzwaniem staje się zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy
Przyjmuje się zrównoważony rozwój obszaru gminy jako podstawę do formułowania
kierunków zasad i warunków zagospodarowania.

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

Lipce

Reymontowskie podaje co następuje:
W celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy, przyjęto
zasadę zrównoważonego rozwoju jako generalny kierunek działań. Realizacja celów rozwoju gminy
Lipce Reymontowskie wiąże się z przekształceniem jakościowym i ilościowym istniejącego
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zagospodarowania. Wskazując kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej, przyjęto jako
zasadę kontynuację cech istniejącego zainwestowania w zakresie funkcji oraz parametrów
kształtowania zabudowy uwzględniając zidentyfikowane tendencje rozwojowe oraz potrzeby
transformacji funkcjonalnych obszarów.
W zakresie rozwoju procesów urbanizacyjnych zakłada się:
1) utrzymanie dotychczasowej funkcji i wzrost znaczenia miejscowości Lipce Reymontowskie
jako centrum Gminy, ośrodka o znaczeniu lokalnym - kształtowanie w jego granicach
zainwestowania z koncentracją funkcji usługowych (handlu, oświaty, opieki zdrowotnej
i administracji) współistniejących z funkcją mieszkaniową;
2) zachowanie,

rozwój

oraz

uzupełnienie

istniejących

terenów

zabudowy

przydrożnej

w obrębach Retniowiec, Chlebów, Mszadla, Wólka Krosnowska;
3) rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, szczególnie w obrębach
Lipce Reymontowskie, Drzewce oraz Wola Drzewiecka;
4) tworzenie warunków dla rozwoju funkcji usługowych i produkcyjnych.
Kierunki przekształceń struktur

przestrzennych

zdefiniowano

w dostosowaniu do czterech

kształtujących się stref funkcjonalno-przestrzennych Gminy:
1) obszaru centralnego (Lipce Reymontowskie) - wskazuje się stopniowe ograniczenie funkcji
rolniczych na rzecz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przekształcenie
terenów zainwestowanych wsi w struktury wielofunkcyjne łączące zabudowę usługową
i mieszkaniową, z marginalizacją zabudowy zagrodowej oraz ochronę i wyeksponowanie
wartościowych kulturowo i historycznie obiektów i obszarów oraz ich otoczenia;
2) obszaru północnego i północno – wschodniego – wskazuje się zachowanie wartościowych
przyrodniczo obszarów, rozwój funkcji służących rekreacji indywidualnej oraz stopniowe
ograniczenie funkcji rolnych na rzecz rozwoju terenów leśnych (wyłączenie z użytkowania
rolnego gruntów o niskiej przydatności rolniczej);
3) obszaru centralno – wschodniego o charakterze wielofunkcyjnym, łączącym funkcje
mieszkaniowe, przyrodnicze i rolnicze;
4) obszaru południowo – wschodniego oraz zachodniego z dominacją funkcji rolniczych
i przyrodniczych.
Uwzględniono obszary chronione ze względów przyrodniczych i krajobrazowych:
a) „rezerwat przyrody „Bukowiec”,
b) lasy prywatne i państwowe oraz lasy doświadczalne Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego,
c) łąki i pastwiska – obszary narażone na występowanie okresowych podtopień.
Poniżej

przedstawiono

model

struktury

funkcjonalno-przestrzennej

Gminy

Lipce

Reymontowskie w formie graficznej.
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W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 Gmina Lipce Reymontowskie została
zaliczona do Obszaru Strategicznej Interwencji - Obszaru Zielonej Gospodarki.
Nie ustalono OSI na poziomie gminnym.

UWARUNKOWANIA
Legenda:
Rezerwat przyrody „Bukowiec”

Tereny leśne

Łąki i pastwiska – obszary największych skupisk

Stawy

Zagroda Ludowa
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Legenda:
Drogi powiatowe
Linia kolejowa
Oczyszczalnia ścieków
Ujęcia wody
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PLANOWANE INWESTYCJE
Legenda:
Odnawialne źródła energii, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła

Ochrona środowiska – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rekultywacja stawu

Zbiornik retencyjny

Wodociągi, stacja uzdatniania wody
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Legenda:
Zniesienie barier architektonicznych

Rewitalizacja, ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego

Sport, turystyka, edukacja, opieka

Modernizacja dróg, ścieżki rowerowe, budowa targowiska
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5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w gminie
Polityka przestrzenna powinna stanowić płaszczyznę negocjacji pomiędzy potrzebami
a realnymi możliwościami. Nadrzędną zasadą polityki przestrzennej jest zasada zachowania
zrównoważonego rozwoju. Według norm i dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych:
„Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz
zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości
zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności
ekosystemu Ziemi.”
Należy utrzymać dotychczasowe funkcje obszarów wyróżnionych w ramach działań polityki
przestrzennej. Obecnie gmina w większości stanowi sferę produkcji rolniczej.
Przewiduje się rozwój funkcji turystycznej, który wynika z atrakcyjnych uwarunkowań historycznych
i kulturowych.
Rekomendacje dla Gminy Lipce Reymontowskie odnoszą się m.in. do wytyczonych w Strategii
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 OSI regionalnych, a zatem Obszaru Zielonej Gospodarki,
który obejmuje obszar całej Gminy Lipce Reymontowskie.

Rekomendacje do obszaru objętego strategią to:


w związku z faktem, że na terenie całej gminy rozwija się funkcja mieszkalna, kompleksowych
rozwiązań

wymaga

całość

gospodarki

wodno-ściekowej

i

zapewnienie

wszystkim

mieszkańcom dostępu do podstawowych usług publicznych;


na terenach do wykorzystania na potrzeby turystki krajobrazowej oraz otoczeniu należy
rozwijać funkcję turystyczną oraz produktów tradycyjnych. Niezwykle ważnym elementem
będzie rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej dla mieszkańców: Skierniewic, Brzezin,
Strykowa, Łodzi;



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



w granicach gruntów o niskiej przydatności rolniczej w przypadku rezygnacji z rolniczego
wykorzystania terenów, postuluje się ich zalesianie;



dla terenów lasów obowiązuje prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej;



na terenach rolniczych wymagane jest prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami
dobrej praktyki rolniczej;



budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska;



współpraca przy tworzeniu oraz ochrona obszarów chronionych;



zwiększanie zdolności retencyjnych na obszarze gminy;



podporządkowanie nowej zabudowy mieszkalnej historycznej kompozycji przestrzennej
szczególnie w tradycyjnych miejscowościach wiejskich;



utrzymanie wyznaczonej formy ochrony obszarowej na terenie charakterystycznym dla historii
i tradycji osadniczej regionu, wskazanej w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami
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w Województwie Łódzkim na lata 2020-2023: pozycja 34 Lipce Reymontowskie –
Wł. Reymont;


ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy i regionu dla promocji Gminy,
w szczególności związków z Wł. Reymontem;



rewitalizacja przestrzeni, obiektów zabytkowych;



dbałości o ład i kompozycję przestrzenną poprzez ustalenie (w planach miejscowych) form
kształtowania zabudowy z poszanowaniem cech tradycyjnej zabudowy wiejskiej;



zwiększenie udziału zieleni w centrach miejscowości;



podnoszenie jakości życia i zamieszkania;



wprowadzanie zapisów do dokumentów planistycznych, dzięki którym możliwe będzie
zapobieganie chaotycznej zabudowie, wzmacnianie funkcjonalności przestrzennej obszaru
oraz racjonalne przekształcanie w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby;



obszar centrum wsi Lipce Reymontowskie ze względu na potrzeby zaprowadzenia ładu
przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznych, rozwoju funkcji wzmacniających rolę
centrum Gminy powinien zostać poddany rewitalizacji;



dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (żłobek, infrastruktura sportowa,
rekreacja, przedszkola, szkoły, place zabaw, skwery) i możliwie pełnej dostępności
infrastruktury technicznej;



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



dobra organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach;



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



rozwój wydzielonych dróg i pasów dla rowerów w całej gminie;



opracowanie systemu komunikacyjnego wspierającego transport niskoemisyjny (również
elektromobilność);



ochrona i pielęgnacja centrum miejscowości (zachowanie kultury regionu);



tworzenie stref rozwoju energetyki odnawialnej (elektrownie solarne, wiatrowe);



wyznaczenie miejscowości celem stworzenia tzw. wiosek energetycznych;



ochrona zasobów wód, poprawa czystości wód powierzchniowych.
Wszystkie projekty inwestycyjne zostały zamieszczone i opisane w rozdziale 7.
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6. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym
i przestrzennym
Część diagnostyczna Strategii, polegająca na analizie danych statystycznych, uzupełniona
o wyniki badania ankietowego, informacje zebrane na spotkaniach oraz podczas wizji lokalnej,
umożliwiła wyznaczenie celów dalszych działań Gminy. Poniżej przedstawiono zatem mapę strategii,
ukazującą wyznaczone cele strategiczne i operacyjne. Przedstawiono również działania, których
realizacja pomoże w osiągnięciu założonych celów.

CELE STRATEGICZNE

GOSPODARKA

PRZESTRZEŃ

SPOŁECZEŃSTWO

Cel 1

Cel 2

Cel 3

Tworzenie warunków dla
wzrostu gospodarczego oraz
poprawy funkcjonowania
przedsiębiorstw i gospodarstw
rolnych

Ochrona środowiska
naturalnego oraz kształtowanie
ładu przestrzennego Gminy
Lipce Reymontowskie

Poprawa jakości życia
mieszkańców Gminy Lipce
Reymontowskie

CELE OPERACYJNE
1.1. Modernizacja, budowa/
przebudowa infrastruktury
technicznej na rzecz lepszej
dostępności komunikacyjnej
obszarów, rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki

2.1. Ochrona powietrza

3.1. Poprawa dostępności do
oferty kulturalnej i rekreacyjnej
na terenie całej gminy

1.2. Poprawa dostępności i
funkcjonalności budynków oraz
obszarów - wzmacnianie
istniejących i wspieranie
nowych funkcji

2.2. Ochrona wód i gleb,
adaptacja do zmian klimatu

3.2. Zwiększenie dostępu do
usług opiekuńczych oraz
edukacji

1.3. Wzmacnianie funkcji
turystycznej Gminy

2.3 Rozwój turystyki w oparciu
o zasobu kulturowe i
środowiskowe Gminy

3.3. Poprawa jakości życia
osób starszych,
niepełnosprawnych

1.4 Gospodarne i efektywne
zarządzanie gminą

2.4 Ochrona zabytków i
dziedzictwa kulturowego,
zachowanie ładu
przestrzennego
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GOSPODARKA
Kluczowe działania będą koncentrować się wokół stworzenia atrakcyjnej oferty dla lokowania nowych
przedsięwzięć

gospodarczych,

wsparcia

rolnictwa

oraz

funkcji

turystycznej

Gminy

Lipce

Reymontowskie. W tym celu niezbędne będą inwestycje służące poprawie jakości infrastruktury
technicznej oraz dostępności i funkcjonalności budynków i obszarów. Konieczne są działania
wzmacniające i budujące ofertę turystyczną Gminy, zwiększające jej rozpoznawalność również poza
granicami powiatu, a nawet województwa. Wzrastające oczekiwania społeczeństwa, a także mnogość
potrzeb wymagają od Samorządu przejrzystej i konkretnej strategii działania, tak aby przy racjonalnym
nakładzie inwestycyjnym udawało się przeprowadzić jak najwięcej działań, przynoszących wymierne
skutki w obszarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym.
CEL STRATEGICZNY 1:
Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego oraz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw
i gospodarstw rolnych
Cel operacyjny
1.1 Modernizacja, budowa/
przebudowa infrastruktury
technicznej na rzecz
lepszej dostępności
komunikacyjnej obszarów,
rozwoju przedsiębiorczości
i turystyki

Działania/zadanie/projekt
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg, w tym budowa chodników
Budowa ścieżek rowerowych
Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej
Gazyfikacja gminy Lipce Reymontowskie
Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni
Wymiana źródeł ciepła w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej
Budowa hali sportowej w Lipcach Reymontowskich
Zagospodarowanie i rozbudowa stadionu gminnego w tym przebudowa bieżni na
tartanową
Budowa ścieżek rowerowych

1.2 Poprawa dostępności i
funkcjonalności budynków
oraz obszarów wzmacnianie istniejących i
wspieranie nowych funkcji

Budowa targowiska gminnego w Lipcach Reymontowskich
Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
na żłobek
Remont budynków Zagrody Ludowej
Rewitalizacja terenu w centrum Lipiec Reymontowskich
Budowa małej architektury
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej
(przystosowanie budynków użyteczności publicznej do ustawy o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
Rekultywacja stawu w Lipcach Reymontowskich
Budowa hali sportowej w Lipcach Reymontowskich
Zagospodarowanie i rozbudowa stadionu gminnego w tym przebudowa bieżni na
tartanową

1.3. Wzmacnianie funkcji
turystycznej Gminy

Budowa ścieżek rowerowych
Remont budynków Zagrody Ludowej
Rewitalizacja terenu w centrum Lipiec Reymontowskich
Promocja gminy Lipce Reymontowskie
Budowa małej architektury
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej
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CEL STRATEGICZNY 1:
Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego oraz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw
i gospodarstw rolnych
Działania/zadanie/projekt

Cel operacyjny

(przystosowanie budynków użyteczności publicznej do ustawy o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa hali sportowej w Lipcach Reymontowskich
Zagospodarowanie i rozbudowa stadionu gminnego w tym przebudowa bieżni na
tartanową
Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej
1.4. Gospodarne i
efektywne zarządzanie
gminą

Budowa targowiska gminnego w Lipcach Reymontowskich
Gazyfikacja gminy Lipce Reymontowskie
Usuwanie azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie
Promocja gminy Lipce Reymontowskie
Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni
Wymiana źródeł ciepła w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej
Poprawa jakości usług publicznych poprzez ich cyfryzację

PRZESTRZEŃ
Działania Gminy w wymiarze przestrzennym będą się skupiać wokół ochrony środowiska, utrzymania
i zachowania jego zasobów, ochrony obiektów i obszarów służących zachowaniu dziedzictwa
historycznego i kulturowego. W obliczu postępujących zmian klimatu niezbędne jest prowadzenie
działań służących ograniczeniu efektów zachodzących gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Jednocześnie uwzględniając zagrożenie strukturalnym deficytem wody należy mieć na uwadze
zachowanie jej zasobów. Wszystkie działania będą dążyć do zachowania zasady zrównoważonego
rozwoju, w trosce o obecne i kolejne pokolenia.
CEL STRATEGICZNY 2:
Ochrona środowiska naturalnego oraz kształtowanie ładu przestrzennego
Gminy Lipce Reymontowskie
Cel operacyjny

Działania/zadanie/projekt
Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności
publicznej
Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej
Budowa ścieżek rowerowych

2.1. Ochrona powietrza

Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej
Gazyfikacja gminy Lipce Reymontowskie
Usuwanie azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie
Wymiana źródeł ciepła w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

2.2. Ochrona wód i gleb,
adaptacja do zmian klimatu

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Rekultywacja stawu w Lipcach Reymontowskich
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CEL STRATEGICZNY 2:
Ochrona środowiska naturalnego oraz kształtowanie ładu przestrzennego
Gminy Lipce Reymontowskie
Działania/zadanie/projekt

Cel operacyjny

Budowa zbiornika retencyjnego w Woli Drzewieckiej
Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej
Usuwanie azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie
Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni
Rekultywacja stawu w Lipcach Reymontowskich
2.3 Rozwój turystyki w
oparciu o zasobu
kulturowe i środowiskowe
Gminy

Budowa ścieżek rowerowych
Remont budynków Zagrody Ludowej
Rewitalizacja terenu w centrum Lipiec Reymontowskich
Promocja gminy Lipce Reymontowskie
Budowa małej architektury
Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody

2.4 Ochrona przyrody,
zabytków i dziedzictwa
kulturowego, zachowanie
ładu przestrzennego

Ochrona. wzbogacanie i odtwarzanie różnorodności biologicznej
Rekultywacja stawu w Lipcach Reymontowskich
Remont budynków Zagrody Ludowej
Rewitalizacja terenu w centrum Lipiec Reymontowskich
Budowa małej architektury

SPOŁECZEŃSTWO

Wymiar społeczny strategii odnosi się do sfer najbliższych mieszkańcom, takim jak np. usługi
opiekuńcze, edukacja, kultura czy rekreacja. Cała strategia służy w końcowym rezultacie
mieszkańcom Gminy, to z myślą o nich i dla nich prowadzony będzie szereg działań, aby polepszyć
warunki zamieszkania, pracy, nauki, rozrywki. Strategia ma także na celu zbudowanie silnego kapitału
społecznego – mieszkańców, którzy chętnie będą angażować się w życie Gminy, będą aktywnie
uczestniczyć w realizowanych działaniach, ale także sami inicjować będą pewne działania i zmiany.
To lokalna społeczność wie najlepiej, czego w Gminie brakuje, co można ulepszyć, a z czego
zrezygnować.
CEL STRATEGICZNY 3:
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie
Cel operacyjny

Działania/zadanie/projekt
Rekultywacja stawu w Lipcach Reymontowskich

3.1. Poprawa dostępności
do oferty kulturalnej i
rekreacyjnej na terenie
całej gminy

Budowa hali sportowej w Lipcach Reymontowskich
Zagospodarowanie i rozbudowa stadionu gminnego w tym przebudowa bieżni na
tartanową
Budowa ścieżek rowerowych
Remont budynków Zagrody Ludowej
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CEL STRATEGICZNY 3:
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie
Działania/zadanie/projekt

Cel operacyjny
3.2. Zwiększenie dostępu
do usług opiekuńczych
oraz edukacji

Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej
Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
na żłobek
Zabezpieczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach
edukacyjnych
Stworzenie kompleksowego programu badań profilaktycznych dla mieszkańców
Gminy
Stworzenie systemu usług opiekuńczych dla seniorów, osób niepełnosprawnych
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

3.3. Poprawa jakości życia
mieszkańców, w tym osób
starszych,
niepełnosprawnych

Zagospodarowanie i rozbudowa stadionu gminnego w tym przebudowa bieżni na
tartanową
Budowa zbiornika retencyjnego w Woli Drzewieckiej
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg, w tym budowa chodników
Gazyfikacja gminy Lipce Reymontowskie
Usuwanie azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie
Rewitalizacja terenu w centrum Lipiec Reymontowskich
Budowa małej architektury
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej
(przystosowanie budynków użyteczności publicznej do ustawy o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
Poprawa jakości usług publicznych poprzez ich cyfryzację

7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych
W okresie programowania Gmina Lipce Reymontowskie zamierza zrealizować następujące
projekty inwestycyjne. Jest to lista, którą można modyfikować, w miarę pojawiających się potrzeb,
pomysłów oraz możliwości finansowania.

Tytuł
Montaż odnawialnych źródeł energii na
budynkach prywatnych i użyteczności
publicznej

Lata realizacji
2023-2030

Szacunkowy koszt
[zł]

Miejsce realizacji

9 500 000,00

cała gmina

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków

2023-2030

2 500 000,00

Chlebów, Drzewce, Mszadla,
Retniowiec, Wólka
Krosnowska, Wólka
Podlesie, Wola Drzewiecka

Rekultywacja stawu w Lipcach
Reymontowskich

2024-2029

1 500 000,00

Lipce Reymontowskie

Budowa hali sportowej w Lipcach
Reymontowskich

2023-2030

32 000 000,00

Lipce Reymontowskie
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Tytuł

Lata realizacji

Szacunkowy koszt
[zł]

Miejsce realizacji

Zagospodarowanie i rozbudowa
stadionu gminnego w tym przebudowa
bieżni na tartanową

2023-2030

5 000 000,00

Lipce Reymontowskie

Budowa zbiornika retencyjnego w Woli
Drzewieckiej

2025-2030

5 000 000,00

Wola Drzewiecka
Lipce Reymontowskie, Wola
Drzewiecka, Drzewce,
Chlebów, Wólka
Krosnowska, Mszadla

Termomodernizacja i remont budynków
użyteczności publicznej

2023-2030

3 000 000,00

Budowa, przebudowa i modernizacja
dróg, w tym budowa chodników

2023-2030

15 000 000,00

cała gmina

Budowa ścieżek rowerowych

2023-2030

7 000 000,00

cała gmina

Budowa targowiska gminnego w
Lipcach Reymontowskich

2023-2030

2 000 000,00

Lipce Reymontowskie

Wymiana sieci wodociągowej
azbestowo-cementowej

2023-2030

20 000 000,00

Gazyfikacja gminy Lipce
Reymontowskie

2023-2030

6 000 000,00

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły
Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich na żłobek

2023-2026

600 000,00

Lipce Reymontowskie

Remont budynków Zagrody Ludowej

2023-2030

300 000,00

Lipce Reymontowskie

Usuwanie azbestu z terenu gminy Lipce
Reymontowskie

2023-2030

200 000,00

cała gmina

Rewitalizacja terenu w centrum Lipiec
Reymontowskich

2023-2030

1 000 000,00

Promocja gminy Lipce Reymontowskie

2023-2030

800 000,00

Budowa małej architektury

2023-2030

350 000,00

Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania
Wody i hydroforni

2023-2030

5 000 000,00

Wymiana źródeł ciepła w budynkach
prywatnych i użyteczności publicznej

2023-2030

10 000 000,00

Likwidacja barier architektonicznych
w budynkach użyteczności publicznej
(przystosowanie budynków
użyteczności publicznej do ustawy
o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami)

2023-2030

500 000,00

Lipce Reymontowskie,
Drzewce, Mszadla

Poprawa jakości usług publicznych
poprzez ich cyfryzację

2023-2030

300 000,00

Lipce Reymontowskie

Lipce Reymontowskie,
Drzewce, Wola Drzewiecka
cała gmina

Lipce Reymontowskie

cała gmina
Lipce Reymontowskie, Wola
Drzewiecka, Drzewce,
Mszadla
cała gmina
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8. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych
Poniżej odniesiono się do dokumentów gminnych, wskazując w jaki sposób zachodzi
zgodność ze strategią.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipce Reymontowskie
Podstawowymi celami sporządzenia Studium jest identyfikacja uwarunkowań rozwojowych gminy
Lipce Reymontowskie oraz określenie jej polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania. Zdefiniowanie czynników wpływających na możliwości rozwoju Gminy obejmuje
identyfikację

zarówno

barier

jak

i

stymulatorów

rozwoju,

a

także

ocenę

istniejącego

zagospodarowania oraz zjawisk i procesów zachodzących w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i
gospodarczej.
W Studium wskazuje się działania, w zakresie zagadnień związanych z planowaniem
przestrzennym,

służące

urzeczywistnieniu

wizji

rozwoju

Gminy

w

zgodzie

z

zasadą

zrównoważonego rozwoju – rozumianą jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Zakres

przestrzenny

Studium

obejmuje

gminę

Lipce

Reymontowskie

w

jej

granicach

administracyjnych.
Kształtując rozwiązania, opierając się o rozpoznanie istniejącego stanu zagospodarowania
przestrzennego, funkcjonowania środowiska przyrodniczego, stopnia zachowania

wartości

kulturowych, sytuacji społeczno-gospodarczej, przyjęto za cele podstawowe:
1) wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (konieczne jest stworzenie warunków dla innego typu
działalności niż tylko rolnicza);
2) rozwój Lipiec Reymontowskich jako obszaru wielofunkcyjnego centrum z wprowadzeniem
działań ochronnych i rewitalizacyjnych;
3) zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania, poprawy wyposażenia w usługi, poprawy
obsługi i funkcjonowania systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej (zakłada się
utrzymanie istniejącej liczby mieszkańców oraz poprawę jej warunków mieszkaniowych oraz
stworzenie oferty dla napływu mieszkańców);
4) wykorzystanie położenia, istniejących powiązań komunikacyjnych, obszarów wartościowych
przyrodniczo i kulturowo;
5) poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej;
6) wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do kreowania wizerunku Gminy i jej
tożsamości;
7) rozwój turystyki na terenie Gminy;
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8) stworzenie wizerunku Gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, co w połączeniu z
istnieniem dogodnych połączeń komunikacyjnych daje szanse na rozwój funkcji mieszkaniowych;
9) rozwój systemów uzbrojenia terenu i standardów wyposażenia w dostosowaniu do stopnia
zaawansowania rozwoju przestrzennego (istniejąca infrastruktura daje solidną podstawę dla dalszej
jej rozbudowy);
10) rozwój infrastruktury społecznej w oparciu o istniejące zasoby.
Założenia Studium i Strategii są ze sobą zgodne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie
Plan obowiązywał w latach 2017-2020. Jego założenia pozostają jednak nadal aktualne. Cel główny
brzmiał: REALIZACJA PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO DO ROKU 2020,
zaś cele strategiczne:


Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza pochodzących w szczególności ze źródeł emisji niskiej i liniowej w Gminie Lipce
Reymontowskie



Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w bilansie energetycznym
Gminy Lipce Reymontowskie



Zmniejszenie energochłonności obiektów z terenu Gminy Lipce Reymontowskie, z
uwzględnieniem termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej



Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych na temat OZE oraz
efektywności energetycznej budynków i efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Są one zgodne z założeniami strategii, w której zaproponowane działania inwestycyjne obejmują
m.in.: montaż OZE, termomodernizacje budynków, wymianę źródeł ciepła.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipce Reymontowskie
na lata 2013 - 2032
Program jest zgodny ze strategią. Celem sporządzenia Programu jest oczyszczenie terenu gminy z
azbestu, poprzez przedstawienie harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających
azbest. W szerokiej perspektywie będzie to skutkować wyeliminowaniem negatywnego wpływu
azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan środowiska na terenie gminy. W strategii
zaplanowano działanie pn.: Usuwanie azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie oraz Wymiana
sieci wodociągowej azbestowo-cementowej.
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9. Oczekiwane rezultaty planowanych działań
W celu sprawnego monitorowania postępów we wdrażaniu Strategii, poniżej zaproponowano
wskaźniki dzięki którym można śledzić postępy w wykonaniu poszczególnych zadań i celów
strategicznych.


Długość wybudowanych dróg [km]



Długość zmodernizowanych dróg [km]



Długość wybudowanych chodników [km]



Długość zmodernizowanych chodników [km]



Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km]



Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km]



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



Liczba powstałych miejsc parkingowych [szt.]



Powierzchnia dostępnych gminnych terenów inwestycyjnych [ha]



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



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



Liczba zamontowanych lamp w przestrzeni publicznej [szt.]



Liczba zainstalowanych kamer monitoringowych [szt.]



Kwota przeznaczona na dofinansowania [zł]



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



Liczba budynków gminnych objętych termomodernizacją [szt.]



Kwota przeznaczona na dofinansowania do wymiany pieców [zł]



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



Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km]



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



Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km]



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



Liczba wprowadzonych rozwiązań z zakresu małej retencji [szt.]



Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych [szt.]



Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych w tematyce zapylaczy [szt.]



Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych i przedszkolnych [szt.]



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



Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych [szt.]



Liczba zmodernizowanych obiektów kulturalnych [szt.]
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Poniżej przedstawiono wskaźniki efektów realizacji Strategii:
Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika do
osiągnięcia na koniec realizacji
strategii

Liczba przedsiębiorstw na obszarze Gminy

+ 2,4%

Liczba osób bezrobotnych

- 4,1%

Wartość średnich dochodów gospodarstw domowych

+ 3,5%

Liczba nowych mieszkańców Gminy

+ 1,2%

10.

Źródła finansowania
W związku z możliwościami finansowania poszczególnych projektów, planuje się pozyskanie

dofinansowania na ich realizację m.in. ze środków: Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027,
Europejskiego Funduszu Odbudowy, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Elektromobilności. Oczywiście będą brane pod uwagę
wszystkie dostępne i akceptowalne dla gminy źródła finansowania, poniższy katalog źródeł
finansowania, a także zakres inwestycji może być rozszerzany i korygowany w miarę udostępnianych
środków pomocowych oraz potrzeb gminy. Koszty poszczególnych inwestycji oszacowano w rozdziale
7 niniejszej strategii.
Zasadnicze znaczenie dla sfinansowania inwestycji zawartych w strategii ma przede wszystkim
katalog środków publicznych, w tym:


środki własne gminy,



środki z budżetu województwa łódzkiego,



środki z budżetu Unii Europejskiej,



Krajowe Programy Operacyjne,



środki budżetu państwa,



inne środki publiczne.

Ważnym elementem finansowania interwencji rozwojowych będą również środki prywatne, które mogą
zostać wykorzystane do współfinansowania projektów realizowanych w ramach programów
operacyjnych lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
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11.

System wdrażania Strategii
Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka

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


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



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



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



przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Strategii;



zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach;



dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Strategii.
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2. Instytucja wdrażająca Strategię Gminy.
Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich jako instytucja wdrażająca Strategię, odpowiedzialna będzie
za:


opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne;



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



zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

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


bieżącej analizie stanu realizacji Strategii;



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



prowadzeniu bazy informacji;



wypracowaniu kryteriów oceny stanu realizacji Strategii;



aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania.
Wdrażanie na każdym etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno się ono

na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu. Pozwala
to na koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego efektywność.

12.

Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Strategii

12.1. System monitorowania
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu
czy strategii i jej zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków
z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki
sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest
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wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą
odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.
Monitorowania wdrażania Strategii oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie
Komitet Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Strategii i jej realizacji, w skład
Komitetu Monitorującego wchodzić będą pracownicy zaangażowani w sporządzanie Strategii.
Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą minimum raz na rok. Komitet
Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów
i całej Strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności
realizacji projektów i Strategii z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach
monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Strategii, Komitet Monitorujący
powinien

podjąć

działania

mające

na

celu

wyeliminowanie

pojawiających

się

trudności

wdrożeniowych.
Na koniec każdego podokresu planowania Komitet Monitorujący sporządzi raport końcowy,
obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń Strategii. Raport końcowy będzie
dostępny w corocznym Raporcie o stanie Gminy Lipce Reymontowskie.

12.2. Sposób oceny
W procesie monitorowania Strategii przewidziano następujące fazy:
Ocena wstępna
Realizacja strategii i wchodzących w jej skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem
wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań).
Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin
rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji
strategii i projektów.
Monitoring sterujący
Dotyczy całego okresu wdrażania strategii. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie
wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji strategii.
Kontrola końcowa - ewaluacja efektów
Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć,
że planowanie ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań.
Jest to bardzo ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki
strategii/projektu. Logika strategii/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami:
potrzebami, strategią, celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja,
badając wewnętrzną spójność strategii/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu
przekształcane są w produkty, jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc
i zaspokojenia potrzeb grup docelowych.
Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia
rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem
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jest, zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej,
rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio
z programem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez
władze publiczne.
Główne zastosowania ewaluacji:


identyfikacja słabych i mocnych stron,



oszacowanie możliwości i ograniczeń,



usprawnienie zarządzania,



wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego,



poprawianie błędów dla celów odpowiedzialności,



wsparcie alokacji zasobów finansowych,



ulepszenie procesu decyzyjnego.

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen
stanu wdrożenia programów w zakresie:


działania strategii;



wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów;



wpływu na problemy, do których odnoszą się projekty;



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



identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.
Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków

publicznych poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu
przedsięwzięć finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny.
Uczy bowiem rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.
Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Strategii cele zostały osiągnięte oraz
ustalić przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia
czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie
również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną
wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości.
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13.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
Poniższy rozdział przygotowano w oparciu o Strategię rozwoju województwa łódzkiego

2030 - Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.
Podkreślono aspekty szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszej Strategii Rozwoju Gminy Lipce
Reymontowskie na lata 2023 – 2030.
Cytując dokument: „Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem
samorządu województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym,
społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Strategia Rozwoju
Województwa

Łódzkiego

2030

jest

odpowiedzią

władz

województwa

na

zmieniające

się

uwarunkowania i wyzwania, przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań
w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której efektem
będzie podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. (…)
Strategia 2030 jest odpowiedzią na wyzwania wewnętrzne i globalne, jakie stoją przed województwem
łódzkim. Podejmowane w ramach strategii działania będą służyły ograniczaniu negatywnych skutków
procesów demograficznych związanych z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa, podnoszeniu
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
Niezbędnym warunkiem tych przemian będzie rozwój cyfryzacji i całego sektora e-usług.
Dla zapewnienia spójności społecznej podejmowane będą działania zmierzające do zwiększenia
dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji,
kultury, sportu i turystyki. Kompleksowa poprawa dostępności województwa sprzyjać będzie
budowaniu spójności terytorialnej. Niezmiernie istotne będą również działania związane z adaptacją
do zmian klimatu oraz poprawą jakości powietrza. Województwo łódzkie dostrzega potencjał sektora
energetycznego, jak również potrzebę jego transformacji. Sprawiedliwa i włączająca transformacja ma
kreować nowy model rozwoju dla obszaru górniczego przy jednoczesnym zapobieganiu regresowi
gospodarczemu i społecznemu.
Rok 2020 przyniósł całkowicie nowe wyzwanie związane z ograniczaniem skutków kryzysu
wywołanego przez pandemię COVID-19. Zarząd Województwa podjął zdecydowane działania mające
na celu odbudowę gospodarki oraz przeciwdziałanie zwiększaniu się bezrobocia. W celu zapobiegania
i ograniczania wpływu kolejnych zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości, niezwykle istotna
jest kontynuacja podjętych działań, również w obszarze ochrony zdrowia i rozwoju cyfryzacji,
w tym rozwijania kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych.
Zaproponowane w Strategii 2030 działania koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym
zjawiskom, jak również na wzmacnianiu wewnętrznych potencjałów. Wymiar terytorialny interwencji
będzie kontynuowany, dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych poszczególnych terytoriów,
w tym Obszarów Strategicznej Interwencji wskazanych z poziomu krajowego i regionalnego.
Koncentracja interwencji na tych obszarach będzie służyła wyrównywaniu szans rozwojowych
poszczególnych obszarów województwa i budowaniu jego spójności terytorialnej.
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Osią działań będzie jak najlepsze wykorzystanie wszelkich dostępnych zasobów. W kręgu
szczególnego zainteresowania samorządu województwa będzie rodzina i stworzenie godnych
warunków życia dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.”

36

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030 wpisuje się
w wizję oraz w cele określone w SRWŁ 2030. WIZJA ROZWOJU zawarta w SRWŁ 2030 brzmi:
„Wizja regionu odzwierciedla pożądany stan województwa w pespektywie 2030 roku, w trzech
strategicznych wymiarach rozwoju tj. gospodarczym, społecznym i przestrzennym, który jest
odpowiedzią na sformułowane wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany
i globalne megatrendy, które będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki.
HARMONIJNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ WOJEWÓDZTWO W CENTRUM POLSKI, PRZYJAZNE
RODZINOM, MIESZKAŃCOM MIAST

I OBSZARÓW WIEJSKICH. REGION, W

KTÓRYM

NOWOCZESNA GOSPODARKA IDZIE W PARZE Z OCHRONĄ WALORÓW KULTUROWYCH
I PRZYRODNICZYCH.
(…) W Strategii wskazano trzy cele strategiczne w ramach trzech sfer gospodarczej, społecznej
i przestrzennej:
1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka
2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans
3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń.
(…) Dodatkowo wskazano jeden cel horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region.
Skuteczne działania podejmowane w sferze zarządczej pozytywnie oddziałują na realizację
wskazanych powyżej celów strategicznych oraz pozwolą na skuteczną realizację Strategii
i optymalizację procesów rozwojowych. W ramach tego celu działania będą skoncentrowane
na poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych poziomach
zarządzania, szczególnie współpracy samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych.
Istotą tego celu będzie prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju, zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju poprzez wzmacnianie potencjału endogenicznego miast i obszarów wiejskich, podniesienie
ich atrakcyjności osadniczej, niwelowanie barier rozwojowych, zapobieganie peryferyzacji. Kluczowe
znaczenie

będzie

przy

tym

miało

poszanowanie

zasad

ochrony

środowiska,

w

tym

najwartościowszych elementów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.
Polityka zrównoważonego rozwoju pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnych mieszkańców regionu
łódzkiego i zachowanie najcenniejszych elementów środowiska dla przyszłych pokoleń. Osiąganie
efektu

synergii

w

procesach

rozwoju

społeczno-gospodarczego

będzie

odbywało

się

z poszanowaniem walorów przestrzeni.”
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TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII
Obszary Strategicznej Interwencji
Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obszar strategicznej interwencji
to określony w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach
funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych,
decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania potencjałów
rozwojowych, do którego kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności
gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania
regulacyjne. W Strategii wskazano OSI dwojakiego rodzaju: krajowe oraz regionalne.”
W ramach OSI regionalnych gmina Lipce Reymontowskie została zakwalifikowana jako:


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

Poniżej przedstawiono opisy zaczerpnięte z SRWŁ 2030:
„OBSZAR ZIELONEJ GOSPODARKI
Rysunek 4 Obszar Zielonej Gospodarki

Źródło: SRWŁ 2030 [za:] dane BPPWŁ
„W gminach, w których potencjał rolnictwa jest wysoki, grunty rolne powinny być chronione, a wiodąca
funkcja rozwijana. Istotne będą działania związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej,
w tym

m.in.

właściwym

doborem

upraw

dostosowanych

do

warunków

środowiskowych,

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

obszarów

objętych

ochroną

prawną),

a

także

inwestycji

w

infrastrukturę

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

urbanizacyjna,

której

efektem

jest

chaos

przestrzenny,

rosnące

koszty społeczne

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

wykorzystania

środowiskowego

i

turystycznego

potencjału

obszarów

wiejskich;

37

dynamicznie będzie rozwijał się również sektor usług czasu wolnego (m.in. turystyka 3E) .
Niski

poziom

przedsiębiorczości

i

kwalifikacji

mieszkańców

obszarów

wiejskich

wskazuje

na konieczność wsparcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwienia zdobywania kwalifikacji
rynkowych oraz szkoleń w kierunku reorientacji zawodowej i tworzenia warunków do rozwoju edukacji,
a także wyrównywania szans w dostępie do usług edukacyjnych. Dużą rolę w realizacji tych celów
odgrywać będzie zwiększenie dostępności transportowej obszarów wiejskich oraz likwidowanie
deficytów w infrastrukturze telekomunikacyjnej i dostępie do Internetu.
Ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz konieczność poprawy jakości życia na
wsi istotne będzie wdrażanie koncepcji Inteligentnych wsi (Smart Villages) – tj. nowej koncepcji
w zakresie kształtowania polityki UE. Idea Smart Villages dotyczy różnych obszarów życia wsi
i stwarza nowe możliwości, np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjnych
rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, korzystania z szans, jakie daje biogospodarka
i gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna,
Rolnictwo 4.0), zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania
wykluczeniu społecznemu.
Zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich sprzyjać będzie działalność Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz Lokalnych Grup Działania.
Dla poprawy jakości życia mieszkańców Łódzkiego kluczowe będzie zapewnienie jak najlepszej
jakości środowiska przyrodniczego. Jednym z głównych jego elementów są tereny zielone, stanowiące
miejsca rodzinnego wypoczynku, rekreacji i indywidualnej aktywności fizycznej. Dla zapewnienia
ochrony terenów o największych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i zachowania różnorodności
biologicznej konieczne będzie prowadzenie racjonalnej polityki zarówno na szczeblu regionalnym, jak
37

Turystyka 3E (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja), inaczej
zwana turystyką kreatywną.
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i lokalnym. Wyrazem tej polityki mogą być preferencje dla gmin. Na obszarach objętych ochroną
prawną (w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) lub na terenach gmin
z największym udziałem obszarów chronionych mogą być dodatkowo premiowane działania i kierunki
działań określone w strategii związane z ochroną środowiska, wykorzystaniem potencjału cennych
walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, poprawy jakości i zagospodarowania wód
powierzchniowych,

sportem,

turystyką,

polityką

społeczną,

zdrowiem,

edukacją,

rozwojem

gospodarstw ekologicznych, produkcją żywności ekologicznej i tradycyjnej.”
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