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WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z najważniejszych dokumentów wspierających
zarządzanie na poziomie samorządu. Dokument ten określa strategię społeczno-gospodarczą
gminy, wskazuje cele i kierunki zaangażowania dostępnych środków finansowych
oraz sposoby ich wykorzystania.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze operacyjnym. Określa
nie tylko ogólne cele, ale przewiduje konkretne zadania do wykonania, terminy
ich realizacji oraz sposoby finansowania. Daje to możliwość lepszego zaplanowania
i wykorzystania środków, poszerza możliwości inwestycyjne i zwiększa ich efektywność.
Planowane przez gminę do realizacji zadania mają charakter kompleksowy,
długofalowy oraz charakteryzują się zintegrowanym podejściem. Mają na celu poprawę
warunków

życia

mieszkańców

oraz

zrównoważony

rozwój

terenu

gminy

Lipce Reymontowskie.
Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Zasadach przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 oraz Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
Plan jest spójny z Narodowym Planem Rozwoju 2007-2013, Narodowymi
Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (Narodową Strategią Spójności), Strategią
Województwa Łódzkiego, Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Skierniewickiego na lata
2007 – 2013 oraz innymi dokumentami strategicznymi gminy Lipce Reymontowskie
i dokumentami branżowymi krajowymi, regionalnymi i gminnymi.
Część

diagnostyczna

Planu

obejmuje

istotne

dla

rozwoju

gminy

Lipce Reymontowskie obszary życia społeczno - gospodarczego.
Część

zadaniowa

zawiera

wykaz

projektów

stanowiących

rozwiązanie

zdiagnozowanych problemów i przyczyniających się do poprawy kondycji gminy
w poszczególnych obszarach.
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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Obszar, dla jakiego został opracowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Lipce Reymontowskie na lata 2007 – 2015 obejmuje teren wyznaczony granicami
administracyjnymi gminy Lipce Reymontowskie.
Czas realizacji zadań, o których mowa w Planie Rozwoju Lokalnego jest tożsamy
z okresem programowania Unii Europejskiej i zawiera się w latach 2007 – 2015.

2.

AKTUALNA

NA OBSZARZE

SYTUACJA

SPOŁECZNO

GMINY LIPCE

–

GOSPODARCZA

REYMONTOWSKIE

OBJĘTEJ

WDRAŻANIEM PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
2.1.

Podstawowe

dane

dotyczące

obszaru

gminy

Lipce Reymontowskie
2.1.1. Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Lipce Reymontowskie jest gminą wiejską. Położona jest w centralnej Polsce,
w województwie łódzkim, w zachodniej części powiatu skierniewickiego, na północno –
wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, na trasie kolei Warszawa – Łódź. Zajmuje obszar
o powierzchni 42,9 km2, co stanowi 5,7% powierzchni powiatu skierniewickiego.
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Lokalizacja powiatu skierniewickiego na tle województwa łódzkiego

Źródło: Portal Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl

Graniczy z sześcioma gminami: Maków, Godzianów, Słupia, Rogów, Dmosin,
Łyszkowice.
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Lokalizacja gminy Lipce Reymontowskie w powiecie skierniewickim

Źródło: www.gminypolskie.pl

Na terenie gminy znajduje się 9 miejscowości i wszystkie z nich posiadają statut
sołectwa. Są to: Lipce Reymontowskie, Drzewce, Mszadla, Wola Drzewiecka, Chlebów,
Siciska, Wólka Krosnowska, Retniowiec i Wólka Podlesie.
Ośrodkiem administracji samorządowej są Lipce Reymontowskie, spełniające
funkcję centrum życia społeczno - gospodarczego.
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Sołectwa gminy Lipce Reymontowskie

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

Gmina znajduje się w sferze oddziaływania Aglomeracji Łódzkiej i Warszawskiej
oraz miast Skierniewice, Łowicz, Żyrardów i Rawa Mazowiecka.
Powiat ziemski skierniewicki, a w tym gmina Lipce Reymontowskie leżą
w specyficznym miejscu mapy Polski: blisko przecięcia wertykalnego korytarza
komunikacyjnego o znaczeniu paneuropejskim, wyznaczonego przez przyszłą autostradę
A1, łączącego Skandynawię z Bałkanami i południem Europy, oraz wyznaczonymi
przez autostradę A2, łączącą Unię Europejską z Rosją i Ukrainą, oraz dalej — z Azją.

2.1.2. Ludność
Gminę zamieszkują 3362 osoby, co stanowi prawie 9% mieszkańców powiatu
skierniewickiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia na 1 km2 wynosi 78 osób i jest dużo
wyższy niż dla całego powiatu (51 osób/km2).
Rozmieszczenie mieszkańców na terenie gminy jest wyraźnie zróżnicowane. Ponad
40% ludności gminy zamieszkuje w sołectwie Lipce Reymontowskie. W sołectwach
Drzewce,

Mszadla

i Wola

Drzewiecka

mieszka

Pozostałe sołectwa skupiają ponad 19% ludności gminy.
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Odmiennie nieco kształtuje się wskaźnik gęstości zaludnienia. Największą wartością
charakteryzuje się sołectwo Lipce Reymontowskie – 113,3 os/km2. Wskaźnik zaludnienia
powyżej 70 os./km2 cechuje sołectwo Mszadla. Do średnio zaludnionych terenów
w granicach 60-70 os./km2 należą sołectwa: Chlebów, Wólka Podlesie, Retniowiec,
Drzewce, Wola Drzewiecka i Siciska. Najniższą gęstością zaludnienia cechuje się sołectwo
Wólka Krosnowska (55 os./km2).

2.1.3. Środowisko przyrodnicze
2.1.3.1. Budowa geologiczna
Obszar gminy położony jest w obrębie makroregionu fizycznogeograficznego
Wzniesienia Południowomazowieckiego. W podziale na mezoregiony należy do Wzniesień
Łódzkich.
Obszar

gminy

pokrywają

utwory czwartorzędowe,

plejstoceńskie,

mające

podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby współczesnej powierzchni terenu.
W przeważającej części gminy utwory czwartorzędowe tworzą utwory akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej. Stanowią

je piaski drobne

i średnioziarniste

z przewarstwieniami piasków ze żwirem.
W części środkowej i południowej występują płatami gliny zwałowe, pochodzące
z akumulacji lodowcowej. W centralnej części obszaru gminy występują we fragmencie
utwory eoliczne w postaci form wydmowych. W kotlinach rzek występują namuły, muły
i piaski.
W miejscach występowania utworów akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej
(piaski, żwiry, gliny) grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia budynków.
Pozostałe grunty (piaski, pyły) charakteryzują się zróżnicowaną nośnością, uzależnioną
od stopnia zagęszczenia oraz wilgotności.
2.1.3.2. Rzeźba terenu
Gmina położona jest w obrębie falistej wysoczyzny morenowej, która na północy
i zachodzie opada wyraźnymi stopniami terenowymi.
Południowo zachodnia część gminy jest najwyżej wzniesiona do około 230 m n.p.m.
W obrębie tego wyniesienia w rejonie wsi Wólka Krosnowska w ukształtowaniu terenu
9
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dominuje wierzchołek wzgórza moreny czołowej i ozów. Najniższe wysokości bezwzględne
występują w dolinie rzeki Uchanki.
Ukształtowanie terenu na obszarze gminy Lipce Reymontowskie nie stanowi
ograniczeń w produkcji rolnej ani też w lokowaniu obiektów.
2.1.3.3. Warunki klimatyczne
Gmina Lipce Reymontowskie charakteryzuje się dużą częstotliwością występowania
dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną bez opadu oraz małą częstotliwością występowania
dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, dni z dużym zachmurzeniem i opadem.
Cechy warunków klimatycznych w gminie:
•

obszar o dużej rocznej sumie promieniowania słonecznego;

•

parowanie

terenowe

jest

niewiele

mniejsze

od

sumy

rocznej

opadów

atmosferycznych;
•

częstość opadu gradowego jest względnie mała;

•

okres wegetacyjny wynosi od 180 do 200 dni.
Warunki klimatyczne obszaru są korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych.

Czynnikiem niesprzyjającym działalności rolniczej jest niska średnioroczna suma opadów
oraz niska średnioroczna suma dni z opadem.
2.1.3.4. Gleby
W gminie Lipce Reymontowskie dominują gleby odznaczające się IV klasą gruntów
ornych. Skoncentrowane są one przeważnie w południowej, częściowo centralnej,
południowo – wschodniej i południowo – zachodniej części gminy. Na tych terenach
wykształciły się gleby mineralne wytworzone z pyłów pokrywowych na piaskach
gliniastych i glinach. Generalnie są to gleby brunatnoziemne o zróżnicowanej przydatności
rolniczej.
W północnej, fragmentami wschodniej i centralnej części gminy występuje klasa
gleb bielicoziemnych, które wytworzyły się z przepuszczalnych i ubogich w zasady
piasków luźnych i słabo gliniastych. Charakterystyczną cechą tych gleb jest słabe
uwilgocenie. Z punktu widzenia przydatności rolniczej są to gleby słabe.
Wzdłuż cieków wodnych dominują gleby mułowe, zwykle słabe, będące siedliskiem
użytków zielonych.
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2.1.3.5. Zasoby naturalne litosfery
Na terenie gminy Lipce Reymontowskie występują tylko udokumentowane pokłady
kruszywa naturalnego na terenie Woli Drzewieckiej, które nie są eksploatowane.
Tabela 1. Wykaz złóż kruszywa naturalnego na terenie gminy Lipce Reymontowskie
w tys. t (Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych, PIG)
Lp.

Wyszczególnienie

Zasoby

Stan
zagosp.
złoża

Wydobywalne

Wydobycie

Przemysłowe
Stan na 31.12.2002 r.

1.

Wola Drzewiecka

R

58

-

-

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG

2.1.3.6. Wody powierzchniowe
Obszar gminy znajduje się w zlewniach rzek: Uchanki, Bobrówki, Zwierzyniec,
Łupi i Mrogi będących bezpośrednimi dopływami Bzury. Są to przeważnie obszary
źródliskowe i początkowe odcinki tych rzek.
Największa powierzchniowo jest zlewnia rzeki Uchanki. Zajmuje północnowschodnią i we fragmencie centralną część gminy. Obszar źródliskowy rzeki Uchanki jest
położony w rejonie Woli Drzewieckiej. Jest to teren zabudowy wiejskiej.
Północno-zachodnia część gminy należy do zlewni rzeki Bobrówki, której obszar
źródliskowy występuje na pograniczu gminy Lipce Reymontowskich 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. Natomiast 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 rzeki Mroga.
Retencja wody na terenie gminy odbywa się także w postaci wód stojących.
Wody te zajmują niewielką powierzchnię i reprezentowane są przez stawy sołeckie
i przydomowe. Największy kompleks stawów znajduje się we wsi Wólka Krosnowska,
pojedyncze

stawy występują

w

Lipcach

i Drzewcach.
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Dlatego też planuje się wybudowanie w Woli Drzewieckiej zbiornika retencyjnego,
dolinowego o powierzchni zalewu 8,9 ha, średniej głębokości 1,5 m i pojemności
130000m3. Teren przewidziany pod budowę zbiornika położony jest w dolinie rzeki
Uchanki, w jej górnym odcinku. Istniejący teren to podmokłe grunty w dużej części
porośnięte

krzakami

i

olchami

oraz

użytki

zielone

–

łąki

klas

IV

i

V.

Grunty te są odłogowane. Zbiornik będzie służył jako obiekt zabezpieczający teren
przed skutkami suszy. Będzie też ważnym źródłem wody dla celów przeciwpożarowych.
Będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową. Budowa zbiornika zapobiegać będzie degradacji
środowiska poprzez podniesienie i ustabilizowanie wód gruntowych na korzystnym
poziomie, a tym samym nastąpi poprawa stosunków wilgotnościowych oraz zwiększy się
retencja gruntowa. Zbiornik będzie zaspokajał potrzeby przyrodnicze lasu, roślinności
leśnej, zwierzyny, ptactwa, stworzy nowe siedliska wodne i habitaty.
Zbiornik retencyjny wpisany jest w „Wojewódzki Program Małej Retencji”
dla województwa łódzkiego przyjęty uchwałą nr LIII/887/2006 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 28.03.2006 roku.
Pola uprawne i w mniejszym stopniu łąki, są odwadniane za pomocą sieci cieków
i rowów melioracji podstawowej i szczegółowej.
2.1.3.7. Wody podziemne
Obszar gminy należy do 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.
Na terenie gminy znajdują się dwa poziomy wodonośne:
- nadmorenowy- pierwszy poziom wodonośny czwartorzędu, charakteryzujący się zmienną
miąższością strefy wodonośnej, tworzoną przez aluwialne piaski pokrywowe i fluwialne
piaski

holoceńskie;

wody

te

pozostają

w

spójności

hydraulicznej

z

wodami

powierzchniowymi;
- podmorenowy – drugi poziom wodonośny czwartorzędu, charakteryzujący się ciągłą,
miąższą warstwą wodonośną i wybitnymi walorami użytkowymi.
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Zachodnia część obszaru gminy znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 403. Jest obszar wysokiej ochrony wód podziemnych.
2.1.3.8. Szata roślinna
Najbardziej

naturalną

formacją

roślinną

występującą

na

terenie

gminy

Lipce Reymontowskie są lasy, które zajmują powierzchnię około 747,6 ha, co daje 17,4%
powierzchni całkowitej gminy. 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 znaczenie naukowe i dydaktyczne.
W strukturze własnościowej dominują lasy państwowe, zaledwie 27,3% ogółu
terenów leśnych stanowią lasy niepaństwowe należące do osób fizycznych i prawnychstanowią je małe kompleksy o przewadze drzewostanów sosnowych.
Największą lesistość wykazują sołectwa: Lipce Reymontowskie (558,09 ha)
i Wola Drzewiecka (136,8 ha).
Skład gatunkowy drzewostanów charakteryzuje przewaga gatunków iglastych,
głównie sosny. Jest to efekt zalesień dokonywanych na słabych gruntach ornych w latach
50-60. Powstały wtedy monokultury sosnowe z niewielką domieszką brzozy i gatunków
takich jak: świerk, buk, dąb, klon, wiąz itp.
Obok lasu istotnym narzędziem kształtowania przyrodniczej równowagi krajobrazu
na terenie gminy Lipce Reymontowskie są tzw. zadrzewienia śródpolne, czyli skupiska
drzew i krzewów nie stanowiące zbiorowisk leśnych.
Z uwagi na brak dokładnych danych niemożliwe jest jednoznaczne określenie
powierzchni w/w form roślinnych na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
2.1.3.9. Ekosystemy trawiaste
W ogólnej powierzchni gminy łąki zajmują niecałą 0,1%. Łąki występują
w Woli Drzewieckiej i Drzewcach.
Ekosystemy trawiaste koncentrują się głównie wzdłuż cieków oraz na terenach stale
i okresowo podmokłych.
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2.1.3.10. Fauna
Różnorodność

ekosystemów

leśnych

występujących

na

terenie

gminy

Lipce Reymontowskie sprzyja rozwojowi różnorodności gatunkowej fauny tego regionu.
Fauna gminy Lipce Reymontowskie jest typowa dla nizinnych obszarów Polski.
Z uwagi na brak dokładnych danych i dokumentacji opisującej stan świata zwierzęcego
w niniejszym opracowaniu nie przedstawia się dokładnego wykazu występujących
gatunków ani ich liczebności, jedynie informacje szacunkowe.
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: dzięcioły, kruki, sikory,
szpaki, jaskółki, skowronki, kukułki, gołębie grzywacze, jastrzębie itp.
Bardzo interesujący jest świat owadów związany z obszarami zalesionymi.
2.1.3.11. Obszary i obiekty prawnie chronione
W zwartym kompleksie leśnym, na granicy z gminą Łyszkowice znajduje się
rezerwat leśny „Bukowiec”. Rezerwat o powierzchni 6,58 ha (w granicach gminy
Lipce Reymontowskie znajduje się 1,7 ha) został utworzony Zarządzeniem Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.05.1954 r. (M.P. Nr 7/A54). Chroni buczynę
karpacką z bukiem (Fagus silvatica) wraz z owocującymi okazami bluszczu pospolitego
(Hedera helix). Występuje tu stary bukowy drzewostan w wieku 170 do ponad 200 lat
z domieszką grabu oraz 120-letniej sosny i brzozy oraz okazałe głazy narzutowe. Rezerwat
„Bukowiec” położony jest w leśnictwie Lipce.
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Fragment Rezerwatu Bukowiec

Źródło:www.lipcereymontowskie.pl

Ponadto na terenie gminy na mocy Zarządzenia Nr 27 Wojewody Skierniewickiego
z dnia 22.10.1985 r. utworzono cztery pomniki przyrody. Są to pojedyncze drzewa: wiązy
górskie o obwodach od 250 do 320 cm i wysokości 21 do 30 m. Wchodzą w skład
zadrzewienia cmentarnego w Lipcach Reymontowskich i posiadają dużą wartość zarówno
historyczną jak i krajobrazową oraz przyrodniczą. Objęte są opieką konserwacyjno pielęgnacyjną.
Na podstawie danych dokumentacyjnych znajdujących się w Urzędzie Gminy
Lipce Reymontowskie w tabeli nr 22 dokonano opisu charakteryzującego drzewa objęte
ochroną pomnikową.
Tabela 2. Dane inwentaryzacyjne obiektów objętych ochroną pomnikową
na terenie gminy Lipce Reymontowskie
Lp.

Nr. rejest.

Nazwa gatunkowa

Położenie
Cmentarz Lipce
Reymontowskie
Cmentarz Lipce
Reymontowskie
Cmentarz Lipce
Reymontowskie
Cmentarz Lipce
Reymontowskie

1.

1/6

Wiąz górski

2.

2/6

Wiąz górski

3.

3/6

Wiąz górski

4.

4/6

Wiąz górski

Wysokość
[m]

Obwód
[cm]

ok. 30

320

ok. 21

260

ok. 26

290

ok.27

250

Źródło: opracowanie własne na podstawie Inwentaryzacji i weryfikacji
pomników przyrody woj. skierniewickiego
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Ustanowione formy ochrony mają na celu niedopuszczenie do zniszczenia
lub zdegradowania składników przyrody ożywionej, którym przypisuje się szczególną
wartość przyrodniczą.
2.1.3.12. Zanieczyszczenie środowiska
Środowisko
Procesy

gminy

antropogeniczne

Lipce
w

Reymontowskie

niewielkim

jest

stopniu

mało

zdegradowane.

powodują

przekształcenie

i zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Najbardziej zagrożonymi elementami środowiska są wody powierzchniowe, gleby
i atmosfera.
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowy jest niekontrolowany
zrzut ścieków z terenów zabudowanych bezpośrednio trafiających do gruntów. Na ogólne
pogorszenie jakości wód wpływa także rozbudowany system sieci wodociągowej
przy jednoczesnym braku sieci kanalizacyjnej. Eksploatacja wodociągów zwiększa, bowiem
kilkakrotnie zużycie wody, a tym samym ilość ścieków wymagających oczyszczenia.
Innym czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie gleb jest nawożenie pól
nawozami sztucznymi i stosowanie środków ochrony roślin oraz innych środków
wykorzystywanych w działalności człowieka.
Zanieczyszczenie atmosfery na terenie gminy nie jest wysokie z uwagi na brak
uprzemysłowienia. Emisje zanieczyszczeń to tzw. niska emisja z indywidualnych systemów
grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.
Na obszarze gminy nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów
użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości.
Zaopatrzenie w ciepło odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe
lub, w nowszych budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym
czynnikiem grzewczym jest węgiel i jego pochodne. Sporadycznie występują instalacje
centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym lub gazie propan-butan.

2.1.4. Rys historyczny
Tereny dzisiejszej gminy Lipce Reymontowskie należały do kasztelani łowickiej.
Dobra łowickie obejmowały klucze: łowicki, kompiński, zduński, chruśliński, łyszkowicki,
16
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mnichowicki, partykularz słupski – w XVII wieku lub na początku XVIII wyodrębniony
z klucza mnichowickiego, klucz skierniewicki i partykularz placeński. 1
Pierwsza połowa XIV wielu przyniosła intensywną akcję osiedleńczą w południowej
części dóbr łowickich. Powstały wtedy wsie: Drzewce (1331 r.), Lipce (1338 r.), Retniowiec
(1351 r.), Wola Drzewiecka (1357 r.). i Chlebów (1359 r.)2
Wsie Lipce, Drzewce, Mszadła (dzisiejsza nazwa Mszadla) należały do klucza
mnichowickiego. Z czasem z 5 wsi, w tym Lipiec, Mszadli i Drzewiec utworzono
partykularz słupski. Do tego partykularza należały również przejściowo Chlebów
i Wola Drzewiecka – włączone następnie do klucza łyszkowskiego.3
Po wyzwoleniu teren gminy Słupia, do której należała większa cześć obecnej gminy
Lipce Reymontowskie, został podzielony na trzy gromady: Lipce, Winna Góra i Słupia.
Ponieważ wkrótce dostrzeżono błędy tej reorganizacji, zaczęto likwidować najsłabsze
gromady. Przy kolejnej reorganizacji administracji i reaktywowaniu gmin w 1972 roku
planowano utworzyć gminę Słupia z połączenia gromad Słupia i Lipce. Ponieważ jednak
mieszkańcy wsi Lipce mieli uzasadnione ambicje posiadania siedziby gminy w swej
miejscowości, w praktyce na terenie dawnej gminy słupskiej powstały dwie odrębne
jednostki. Na życzenie mieszkańców do nowej gminy Lipce z dawnej Gromady Słupia
przeszły wsie Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie.
Uchwałą Nr XXI/108/73 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dniem
1 kwietnia 1973 roku utworzona została w powiecie skierniewickim gmina Lipce.
Zarządzeniem z dnia 17 grudnia 1983 r. Ministra Administracji i Gospodarki
Przestrzennej zmieniono nazwę gminy na obecnie obowiązującą Lipce Reymontowskie.
Ośrodkiem administracji samorządowej są Lipce Reymontowskie. Ich historia
jak wspomniano wcześniej sięga pierwszej potowy XIV wieku. W 1338 roku arcybiskup
Janisław założył wieś Lipce (najstarsza pisownia: Lipicze – Lypcze – Lipicie)
na wykarczowanym obszarze leśnym położonym w południowej części dóbr łowickich
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, zwanych Kasztelanią, później Księstwem (ta ostatnia
nazwa utrwaliła się na początku lat 20-tych XIX stulecia).
Wieś lokowano na prawie czynszowym. Już w XIV wieku wybudowano
w Lipcach drewniany kościół ufundowany przez arcybiskupa Jarosława Bogorię
Skotnickiego. W roku 1359 książę mazowiecki Ziemowit wystawił dokument,
1

S. Jarecka – Kimlowska „Zanim Lipce stały się reymontowskie”, Warszawa 1989, s. 12
J. Józefecki, Gmina Słupia. Zarys dziejów (1242-1945 r.), Słupia, wrzesień 2002, s. 8
3
S. Jarecka – Kimlowska „Zanim … op.cit., s. 13

2
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w którym wymienił wszystkie wsie Kasztelanii Łowickiej należące do arcybiskupów
(wśród nich Lipce), uznał ich wcześniejsze nadania i zrzekł się prawa do pobierania z nich
opłat. Nadania dóbr Kasztelanii potwierdził król Kazimierz Jagiellończyk aktem prawnym
wydanym w 1463 roku. Arcybiskupi uzyskali też zwolnienie od opłat z tych dóbr na rzecz
skarbu państwa. Przez prawie sześć wieków Lipce wraz z całą Kasztelanią stanowiły
własność arcybiskupów. W tym okresie w dziejach wsi zaszły ważne wydarzenia.
W XVI wieku arcybiskupi wprowadzili nową formę gospodarowania - folwark
pańszczyźniany.
Działania wojenne w czasie „potopu” szwedzkiego i rokoszu Lubomirskich
w drugiej połowie XVII wieku przyniosły spustoszenie Lipiec, a w początkach XVIII wieku
wieś wyludniła się w wyniku zarazy wybuchłej podczas przemarszu wojsk w okresie wojny
północnej. W latach 1741-1744 wzniesiono w Lipcach nowy drewniany kościół z fundacji
arcybiskupa Krzysztofa Szembeka. Po III rozbiorze Polski (1795) łowickie dobra arcybiskupie zagarnął król pruski (na mocy edyktu z 25 maja 1796 roku). W czasie wojen
napoleońskich otrzymał je francuski marszałek Louis Nicolas Davout. Po klęsce Napoleona
przeszły one początkowo na własność Księstwa Warszawskiego (1813), później Królestwa
Polskiego (1815). W 1820 roku car Rosji Aleksander I nadał dobra łowickie swojemu bratu
wielkiemu księciu Konstantemu. Lipce włączono do tej donacji w roku 1829. Po śmierci
księcia Konstantego i jego żony Joanny Grudzińskiej (1831) dobra te stały się własnością
carów rosyjskich.
W latach 1833-1834 w Lipcach przeprowadzono pomiary gruntów i oczynszowanie
gospodarstw chłopskich (ich uwłaszczenie nastąpiło w 1864 roku). W 1836 roku powołano
do życia szkołę elementarną, która w 1858 roku wprowadziła się do nowego budynku.
W połowie XIX wieku pola lipieckie przecięła linia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
W związku z nowym podziałem administracyjnym w 1867 roku, Lipce włączono do gminy
Słupia w powiecie skierniewickim. W roku 1870 we wsi zbudowano z kamienia polnego
nowy kościół. Od początku XX wieku w Lipcach następowały dalsze zmiany. W 1916 roku
powstała drużyna Polskiej Organizacji Wojskowej, która w 1916 roku przekształciła się
w Ochotniczą Straż Pożarną, założono Spółdzielnię Spożywców. Symbolem patriotyzmu
mieszkańców wsi stał się kamienny obelisk poświecony Tadeuszowi Kościuszko,
wzniesiony w ciągu jednej nocy z 14 na 15 października 1917 roku. Po odzyskaniu
niepodległości (1918), Lipce przeszły na własność skarbu państwa. Życie we wsi nabrało
przyśpieszonego tempa.
W okresie międzywojennym mieszkańcy Lipiec działali w organizacjach i partiach
18
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politycznych (Związek Młodzieży Wiejskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe). Utworzono
7-klasową szkołę podstawową (1919), powstała Agencja Pocztowa (1929), rozpoczął
działalność zespół regionalny „Wesele Boryny” (1932), rozbudowany został kościół
(1927-1934). W czasie drugiej wojny światowej wielu mieszkańców Lipiec i okolic
walczyło na frontach wojennych i w oddziałach partyzanckich. Pamiątki z tego okresu
prezentuje powstałe w 1988 roku Muzeum Czynu Zbrojnego. Po wojnie wieś weszła
w nowy etap przemian, który został zapoczątkowany w 1945 roku oddaniem do użytku
przystanku kolejowego, „okna na świat” dla Lipiec i wsi sąsiednich. Lipce stopniowo
zmieniały swoje oblicze. Zniknęły stare drewniane chałupy, na ich miejsce wybudowano
nowe murowane domy. Przeprowadzono elektryfikację wsi (1959). Powstały różne
instytucje i obiekty użyteczności publicznej (szkoła, ośrodek zdrowia, ośrodek kultury,
sklepy). W 1954 roku powołano Lipce na siedzibę gromady. Wówczas uformowała się
Gromadzka Rada Narodowa i jej urząd. W 1973 roku Lipce zostały siedzibą gminy.
W roku 1988 obchodzono 650 - lecie istnienia wsi (na ścianie budynku
Urzędu Gminy wmurowano pamiątkową tablicę). Od 1993 roku w miejscowości
Lipce

Reymontowskie

wprowadzone

zostało

nazewnictwo

dla

15

ulic

(m.in. ulice: Arcybiskupa Janisława, Reymonta, Boryny, Dominikowej), natomiast 5 lat
później Rada Gminy ustanowiła herb i flagę gminy.

2.1.5. Rys kulturowy
Gmina Lipce Reymontowskie posiada wielki potencjał w postaci zaplecza
i wieloletnich tradycji w upowszechnianiu kultury.
Dawna historia terenów gminy związana była ze strukturami administracji
kościelnej. W związku z tym pozostałe do dnia dzisiejszego dobra kultury są świadectwem
ówczesnych czasów. Należą do nich:
•

kaplica cmentarna w Lipcach Reymontowskich z XIX wieku, wpisana do rejestru
zabytków decyzją nr 5/278 z dnia 08.04.1950 r.;
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Kaplica cmentarna w Lipcach Reymontowskich z XIX wieku

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

•

kościół parafialny w Lipcach Reymontowskich z 1860 roku;
Kościół parafialny w Lipcach Reymontowskich

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl
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•

cmentarz przykościelny z ogrodzeniem;

•

cmentarz rzymsko – katolicki stary z kaplicą, wpisany do rejestru zabytków
decyzją nr 858 z dnia 03.01.1992 r.;

•

cmentarz rzymsko – katolicki nowy;.

•

36 przydrożnych kapliczek.

Kapliczka przy drodze gminnej Lipce Reymontowskie – Wola Drzewiecka
wymurowana w 1895 roku przez pierwszych pięciu gospodarzy osiedlonych na nowo
utworzonej kolonii „Rowy” wsi Wola Drzewiecka z prośbą o błogosławieństwo Boże

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

Na

terenie

gminy

znajdują

się

również

liczne

przejawy

patriotyzmu

jej mieszkańców. Są to:
•

mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Krajowej poległych w sierpniu 1944 roku
i zamordowanych we wrześniu 1939 r. mieszkańców wsi Siciska, mogiła znajduje
21
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się na nowym cmentarzu w Lipcach Reymontowskich i jest wpisana do rejestru
zabytków decyzją nr 920 z dnia 22.12.1992 r..,
•

zbiorowe

groby

mieszkańców

Sicisk

zamordowanych

przez

okupantów

hitlerowskich we wrześniu 1939 r.,
•

grób – pomnik ppłk Tadeusza Golki ps. „Stefan”, szefa wyszkolenia Batalionów
Chłopskich okręgu Warszawskiego oraz organizatora i szefa Oddziału Batalionów
Chłopskich zorganizowanego w Lipcach w 1944r., poległego 9 sierpnia 1944r.
w bitwie pod Trzcianką. Grób znajduje się na cyplu lasu w pobliżu
Lipiec Reymontowskich i Woli Drzewieckiej.
Pomnik ppłk Tadeusza Golki

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

•

obelisk (kopiec) ku czci Tadeusza Kościuszki ułożony z polnych kamieni
przez mieszkańców wsi Lipce w ciągu zaledwie jednej nocy w październiku 1917 roku.
Na tablicy wyryto napis: "Tadeuszowi Kościuszce Naczelnikowi Narodu Polskiego włościanie wsi Lipce".
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Pomnik Tadeusza Kościuszki

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

Głównym atutem gminy Lipce Reymontowskie są jej historyczne i materialne
związki z postacią wielkiego polskiego pisarza Władysława Stanisława Reymonta, laureata
literackiej nagrody Nobla w 1924 r., który właśnie w Lipcach umieścił akcję swej
najsłynniejszej powieści "Chłopi". Pisarz przebywał tu w latach 1888 - 1893. W tym czasie
pracował jako jeden z najniższych rangą funkcjonariuszy nadzoru Kolei WarszawskoWiedeńskiej na trasie Krosnowa – Rogów, Krężce – Lipce. Opiekował się stanem torów,
był pomocnikiem dozorcy plantowego.
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Domek dróżnika w Lipcach Reymontowskich

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

Oprócz obiektów sakralnych na terenie gminy znajduje się kilka dóbr kultury
nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale także ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.
Należą do nich:
Muzeum im. Wł. St. Reymonta obecnie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach
Reymontowskich – powstało w 1983 roku z przekształcenia Izby Regionalnej utworzonej
w 1982 r. w wyniku działań miejscowych miłośników tradycji. Muzeum gromadzi,
opracowuje i udostępnia zwiedzającym różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury
materialnej Lipiec i sąsiednich miejscowości, a także nieliczne pamiątki związane
bezpośrednio z postacią Władysława St. Reymonta.
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Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

Od 1989 r. siedzibą muzeum są zabudowania powstałej na przełomie lat 80-tych
i 90-tych XIX wieku manufaktury włókienniczej rodziny Winklów. Manufaktura zajmowała
się zgrzebleniem, przędzeniem i farbowaniem wełny, tkaniem materiałów na słynne
łowickie pasiaki, oraz wyrobem wełnianych swetrów, skarpet i rękawic. Pełną produkcję
prowadzono w niej do roku 1950, jednakże farbowanie trwało aż do 1974 roku. Obecnie
manufaktura Winklów jest unikatowym w skali kraju dawnym obiektem przemysłowym wsi
polskiej. Zachowały się w całości budynki wraz z kompleksem maszyn i urządzeń
produkcyjnych do pełnego cyklu technologicznego, pochodzące z XIX i XX wieku.
Od 2003 roku lipieckie muzeum jest instytucją kultury powiatu skierniewickiego
i działa pod nazwą Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich.
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Manufaktura tkacka w Muzeum Mazowsza zachodniego

Źródło: strona Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich

Na terenie przyległym do muzeum w 2003 roku utworzona została Zagroda
Ludowa. Na teren Zagrody Ludowej przeniesiono budynki dawnego budownictwa
zagrodowego. Odtworzono dwa budynki mieszkalne (chałupy), budynek gospodarczy
(oborę), stodołę oraz spichlerz.
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Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

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. W muzeum zgromadzono broń i umundurowanie, wiele osobistych
pamiątek i dokumentów po żołnierzach oddziałów regularnych i ruchu oporu.
Jedna z ekspozycji poświęcona jest powojennej historii Wojska Polskiego. Zgromadzono
tutaj poważny zbiór uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania, w tym również
najnowszego, aktualnie używanego w naszej armii. Liczne egzemplarze sprzętu bojowego
z okresu dwóch ostatnich wojen światowych zgromadzono na wystawie plenerowej.
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Muzeum Czynu Zbrojnego

Źródło: archiwum gminy

Na terenie gminy zaewidencjonowano liczne miejsca stanowisk archeologicznych
oraz obiektów budowlanych, które pozostają także pod ochroną i opieką konserwatorską.
Stosownie

do

obowiązujących

unormowań

prawnych

wszelkie

działania

inwestycyjne wobec obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak również inwestycje
prowadzone na obszarach stanowisk archeologicznych podlegają nadzorowi ze strony
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W bogatej historii lipieckiej wsi szczególne znacznie ma 1932 rok. Powstał wówczas
Amatorski Zespół Regionalny im. Władysława St. Reymonta, rozsławiający nie tylko imię
swego patrona, lecz przede wszystkim tradycje kulturowe regionu. Jest on obecnie jednym
z najstarszych amatorskich zespołów ludowych działających w Polsce. Początkowo przyjął
on nazwę „Wesele Boryny”, to tytuł pierwszego programu artystycznego, którego premiera
odbyła

się

24

września

1933

roku.

Spektakl

ten

obejrzało

wówczas

ponad 3 tysiące widzów – mieszkańców Lipiec i okolicznych wsi. W 1935 roku
(w dziesiątą rocznicę śmierci Wł. St. Reymonta) Zespół wystawił „Wesele Boryny”
w Domu Sejmikowym w Skierniewicach. Koncert ten na żywo transmitowała Rozgłośnia
Polskiego Radia dla słuchaczy w kraju i Polonii. Pieśni, przyśpiewki i dialogi inscenizacji
rozsławiły Zespół, a jego popularność trwa do dziś.
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Członkowie Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta

Źródło: www.lipcereymontowskie.pl

W swoim repertuarze Zespół posiada dwa programy artystyczne oparte na motywach
powieści „Chłopi” – najbardziej znany – pt. „Wesele Boryny” oraz „Pierzawka”,
a także wiązankę pieśni i tańców pt. „Suita łowicka” i program taneczny regionu
krakowskiego. W ciągu 76-letniej działalności Zespół prezentował widowisko 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”.
W swoim repertuarze Zespół posiada dwa programy artystyczne oparte na motywach
powieści „Chłopi” – najbardziej znany – wspomniany powyżej pt. „Wesele Boryny”
oraz „Pierzawka”, a także wiązankę pieśni i tańców pt. „Suita łowicka” i program taneczny
regionu krakowskiego.
Najważniejsze osiągnięcia artystyczne Zespołu:
§

udział w realizacji filmu Jana Rybkowskiego „Chłopi” – 1971 rok;
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§

udział w Międzynarodowym Biennale Amatorskich Teatrów Ludowych w Warszawie
w roku 1976;

§

Zespół jest laureatem nagród na Przeglądach Zespołów Regionalnych w Płocku
w latach 1994, 1995, 1996;

§

w roku 1996 zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym
w Strzegomiu;

§

w roku 1997 otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga;

§

w roku 1999 zdobył I nagrodę i statuetkę „Boryny” w III Ogólnopolskim Festiwalu
„Biesiada weselna” w Węgrowie;

§

jest laureatem nagród w Festiwalu Folklorystycznym Województwa Łódzkiego
„Tradycje” w latach 1999, 2000 i 2003;

§

w 2005 roku zdobył nagrodę specjalną na XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel
i Zespołów Ludowych im. Jana Derlety w Szydłowcu;

§

brał udział w międzynarodowych przeglądach folklorystycznych:
- w latach 1999 i 2005 w Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
- w latach 2003 i 2006 w Międzynarodowych Mazurskich Spotkaniach z Folklorem
w Olecku;

§

koncertował również poza granicami kraju: kilkakrotnie w Niemczech, Francji
i Słowacji oraz na Węgrzech, Litwie, w Rosji i Austrii;

§

w roku 2007, podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 75-lecia działalności,
Zespół został odznaczony, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Dawną kulturę ludową przypominają i kultywują również kapela i zespoły

śpiewacze.

Pod

patronatem

Gminnego

Ośrodka

Kultury,

Sportu

i

Rekreacji

w Lipcach Reymontowskich działają:
Kapela Ludowa „Borynioki” założona w 1995 roku. 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.
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Zespół Śpiewaczy „Lipconki” istniejący od 2004 roku. Zespół kultywuje i promuje
kulturę ludową, stawiając sobie za główny cel ochronę i ocalenie od zapomnienia
najstarszych – autentycznych – pieśni ludowych z okolic gminy Lipce oraz rozwój
i kształtowanie zainteresowań dawnym śpiewem ludowym. Repertuar Zespołu stanowią
bardzo stare ludowe pieśni weselne, pasterskie, wielkopostne, a także ballady i kolędy,
zbierane od najstarszych mieszkańców lipieckiej gminy i pieczołowicie spisywane
i nagrywane. Zespół jest laureatem nagród w Mazowieckim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Mińsku Mazowieckim w latach 2004, 2005, 2006 i 2007. W roku 2005 zdobył
I nagrodę w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych
im. Jana Derlety w Szydłowcu. Dwukrotnie brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (w latach 2005 i 2007)
i Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi w roku 2006.
Owocem działań

wszystkich tych,

którzy tworzą dziedzictwo

kulturowe

są wydarzenia i imprezy kulturalne. Na terenie gminy odbywa się wiele przedsięwzięć
cyklicznych, wśród nich:
Turniej Gmin Reymontowskich, którego celem jest m.in. popularyzacja wiedzy
o życiu i twórczości Reymonta oraz popularyzacja miejsc związanych z życiem pisarza.
Turniej odbywa się co roku przemiennie w Lipcach Reymontowskich, Kobielach Wielkich
i Kołaczkowie. W 2008 roku do Gmin Reymontowskich przystąpiła gmina Będków.
Nierozerwalnie z postacią Władysława St. Reymonta związana jest Ogólnopolska Impreza
Artystyczna „Dzień Reymonta”. Jest to impreza plenerowa, organizowana rokrocznie
(na przełomie m-cy czerwca i lipca) w Łodzi i Lipcach Reymontowskich Niezmiennym
elementem łączącym te dwie miejscowości jest „pociąg retro”, który tradycyjnie, jeden raz
w roku, kursuje na trasie Łódź Fabryczna – Lipce Reymontowskie i z powrotem.
W ramach imprezy odbywają się koncerty zespołów muzycznych, ludowych, orkiestr
dętych, spektakle teatralne, konkursy i wystawy.

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina Lipce Reymontowskie zajmuje obszar o powierzchni 4285 ha, z czego 75,3%
stanowią użytki rolne. Struktura użytkowania gruntów wskazuje na rolniczy charakter
gminy.
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Tabela 3. Struktura gruntów na terenie gminy
Rodzaj
Powierzchnia
(ha)
Udział (%)

Użytki rolne
sady
łąki

grunty
orne
2922

187,1

68,2

4,4

pastwiska

Lasy i
zadrzewienia

Pozostałe
grunty*

3,7

113

752,4

307,4

0,09

2,6

17,5

7,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
* zabudowania, drogi, nieużytki, wody, tereny kolejowe

Największy odsetek użytków rolnych znajduje się we wsiach Drzewce,
Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie. Tam też najmniejsze są powierzchnie terenów
leśnych. Najmniejszy udział użytków rolnych występuje w Lipcach Reymontowskich,
co świadczy o tym, że jest to miejsce zamieszkania ludności czerpiącej dochody
z zatrudnienia poza rolnictwem.
Tabela 4. Struktura gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych
Obręb ewidencyjny
Chlebów
Drzewce
Lipce Reymontowskie
Mszadla i Siciska
Retniowiec
Wola Drzewiecka
Wólka Krosnowska i Wólka
Podlesie
Gmina ogółem

Powierzchnia
ogółem
(ha)
246,7
895,4
1205,9
814,5
158,6
649,8
314,1

Użytki rolne
(%)
88,1
93,9
45,8
90,9
84,2
68,8
93,6

Lasy i
zadrzewienia
(%)
5,3
0,7
46,3
2,2
9,0
21,7
0,3

Pozostałe
grunty
(%)
6,6
5,4
7,9
6,9
6,8
9,5
6,1

4285,0

75,3

17,5

7,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Sieć osadniczą charakteryzuje równomierne rozmieszczenie zabudowy na terenie
całej

gminy.

Większa

część

ukształtowana

jest

w

ciągach

przyulicznych.

Bardzo sporadycznie występuje zabudowa rozproszona.
Zabudowa Lipiec Reymontowskich odbiega w swej strukturze od schematu innych
miejscowości. Siatka ulic ma charakter miejski. Przeważa tutaj zabudowa mieszkaniowa
nierolnicza.
Charakterystyczne jest również wyraźne ukierunkowanie układu sieci dróg w gminie
na powiązanie z ośrodkiem gminnym, który położony jest w centrum całej jednostki
administracyjnej.
W gminie wyróżniono 4 rodzaje siedlisk zamieszkania ludności:
•

zabudowy zagrodowej (zabudowa mieszkaniowa z budynkami wykorzystywanymi
dla celów produkcji rolniczej) – prawie 2/3 liczby wszystkich siedlisk;
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•

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budynek mieszkalny z towarzyszącym
mu budynkiem gospodarczym, garażowym)

•

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub zakładami produkcyjnymi;

•

zabudowy zagrodowej z usługami lub zakładami produkcyjnymi.
Prawie we wszystkich miejscowościach gminy Lipce Reymontowskie występują

siedliska opuszczone. Obserwuje się także zmiany w sposobie użytkowania istniejących
siedlisk na cele rekreacyjne lub powstawania nowych budynków letniskowych.

2.2.1. Infrastruktura techniczna
Stan i poziom infrastruktury technicznej jest ważnym wskaźnikiem świadczącym
o rozwoju gminy, a pośrednio wskazuje na warunki życia mieszkańców gminy i kulturę
rolną.
Infrastruktura techniczna pełni funkcje:
•

lokalizacyjną, ponieważ wpływa na rozmieszczenie obiektów produkcyjnych, steruje
osadnictwem,

•

integracyjną, gdyż przyczynia się do aktywizacji działań społeczno – gospodarczych,

•

zaopatrzeniową – dostarcza wodę, ciepło, gaz itp.
2.2.1.1. Infrastruktura komunikacyjna

Układ komunikacyjny gminy składa się z:
•

sieci drogowej,

•

linii kolejowej,

•

pasażerskiej komunikacji autobusowej.

Sieć drogowa
Gmina posiada powiązania zewnętrzne z miastami Skierniewice, Łowicz i Łódź
oraz z siedzibami sąsiednich gmin poprzez układ dróg powiatowych, które w obszarze
gminy tworzą trzy drogi powiatowe o następujących relacjach:
•

1319 E – Słupia – Pszczonów,

•

2933 E – Teresin – Lipce Reymontowskie – Godzianów – Zapady,

•

2935 E – Grodzisk – Zawady – Trzcianka – Chlebów – Maków.
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Drogi powiatowe posiadają nawierzchnię twardą – bitumiczną, często jednak w złym
lub niezadowalającym stanie technicznym – (poza 4,5km odcinkiem drogi 1319E
zmodernizowanym w 2005 roku), oraz słabe parametry techniczne, szczególnie w zakresie
nie normatywnej szerokości jezdni i łuków poziomych. Łączna długość dróg powiatowych
w obrębie gminy wynosi 17,7km.
Uzupełnienie tego układu stanowi sieć dróg gminnych. Drogi gminne o łącznej
długości 24,1 km posiadają różnorodne nawierzchnie, od twardych – bitumicznych,
ulepszonych do gruntowych naturalnych. Również szerokości jezdni są zróżnicowane –
przeważają jednak drogi o niskich parametrach.
Tabela 5.Drogi gminne w gminie Lipce Reymontowskie
Lp.

Numer drogi

1

105306E

(Bobrowa) - granica gminy Łyszkowice – Mszadla

2,561

105307E

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

6,935

3

115201E

Wola Drzewiecka – Drzewce

2,201

4

115202E

Drzewce – gr. gm. Słupia (Gaj Bliski)

1,625

5

115203E

Lipce Reymontowskie – gr. gm. Słupia (Zagórze)

1,108

6

115204E

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

1,880

7

115205E

Siciska – Mszadla – Kolonia Lipiecka

1,292

8

121054E

9

121152E

10

-

2

Przebieg

Długość (km)

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

2,538
2,169
1,800

Razem

24,109

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Układ podstawowych dróg publicznych uzupełniają ogólnodostępne drogi
wewnętrzne w poszczególnych miejscowościach – drogi obsługujące tereny zabudowy,
drogi dojazdowe do pól.
Podobnie

jak

drogi

gminne,

posiadają

one

różnorodne

nawierzchnie,

od utwardzonych do gruntowych i zmienną szerokość pasa drogowego.
Ze względu na niską jakość nawierzchni zauważalne jest nasilenie się powstawania
ubytków w okresach zimowych. Stąd też zarówno drogi powiatowe jak i drogi gminne
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oraz drogi wewnętrzne wymagają przebudowy bądź modernizacji, szczególnie w zakresie
szerokości jezdni oraz rodzaju i stanu nawierzchni.
Biorąc pod uwagę walory turystyczne gminy, należy także priorytetowo potraktować
budowę ścieżek rowerowych wydzielonych lub połączonych z chodnikiem na terenach
o wysokiej atrakcyjności turystycznej.
Komunikacja kolejowa
Przez

teren

gminy

przebiega

magistrala

kolejowa

Warszawa

–

Łódź

z odgałęzieniami w Koluszkach na Śląsk. W miejscowości Lipce Reymontowskie
funkcjonuje przystanek kolejowy ruchu pasażerskiego.
Linie kolejowe pełnią funkcję bezpośrednich połączeń pasażerskich obszaru gminy
ze Skierniewicami, Warszawą i Łodzią.
Komunikacja autobusowa
Uzupełnienie środków komunikacji zbiorowej stanowią połączenia autobusowe.
Na drodze powiatowej nr 2933 E prowadzona jest komunikacja autobusowa PKS.
2.2.1.2. Gospodarka wodno - ściekowa
Gospodarka wodna
Zbiorowe

zaopatrzenie

mieszkańców

gminy

w

wodę

realizowane

jest

za pośrednictwem należącej do gminy sieci wodociągowej o łącznej długości 43,2 km.
System zaopatrzenia w wodę funkcjonuje jako cztery zbiorowe wodociągi zasilane
z

czterech

ujęć

zlokalizowanych

w:

Lipcach

Reymontowskich,

Drzewcach,

Woli Drzewieckiej i Mszadli. Pobierana woda na trzech ujęciach jest poddawana procesowi
uzdatniania:

odmanganiania

i

odżelaziania.

Tylko

woda

pochodząca

z

ujęcia

Wola Drzewiecka jest bezpośrednio tłoczona do sieci. Od każdego ujęcia wody sieci
rozchodzą się w układzie promienistym.
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Tabela 6. Sieć wodociągowa w gminie
Wyszczególnienie
Sieć wodociągowa (km)
Przyłącza (km)
Ilość przyłączy (szt.)

2004

2005

2006

2007

43,2
23,39
927

43,2
23,71
931

43,2
23,78
933

43,2
24,45
943

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Gmina zwodociągowania jest w 100%. Każdy z mieszkańców ma możliwość
przyłączenia się do sieci.
Eksploatacją wodociągów zajmuje się Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych
„CEWOKAN” Krzysztof Cichy z Łowicza.
Tabela 7. Ujęcia wód podziemnych na terenie gminy
Lp.

Lokalizacja

Pozwolenie
wodnoprawne

Zasoby
eksploatacyjne

1

Lipce
Reymontowskie

ROŚ.II.62237/2003 z dnia
25.07.2003 r.
(ważne do
25.07.2013 r.)

Utwory
czwartorzędowe
Qe = 83,0 m3/h

2

Drzewce

ROŚ.I.622311/2002 z dnia
13.11.2002 r.
(ważne do
13.11.2012r.)

Utwory
czwartorzędowe
Qe = 60,0 m3/h

Q max h = 19,2
m3/h,
Q max d = 207
m3/d,
Q śr. d = 152
m3/d

3

Mszadla

ROŚ.I.622321/2001 z dnia
28.12.2001 r.
(ważne do
28.12.2011 r.)

Utwory
jurajskie
Qe =57,0 m3/h

Q max .h = 21,4
m3/h,
Q max d = 253
m3/d

36

Wydajność
zgodna z
pozwoleniem
Q śr. d = 423
m3/d
Q max .d = 536
m3/d
Q max h = 53
m3/h

Głębokość
ujęcia
wody
Studnia nr
2 = 78 m,
wydajność
Qe = 41,5
m3/h
Studnia nr
3 = 90 m,
wydajność
Qe = 60
m3/h
Studnia nr
1 = 79 m,
wydajność
Qe = 60,0
m3/h
Studnia nr
2 = 73,5m,
wydajność
Qe = 60,0
m3/h
Studnia nr
1 = 112 m,
wydajność
Qe = 57
m3/h
Studnia nr
2 nie
podłaczona
do
wodociągu

Obsługiwane
miejscowości
Lipce
Reymontows
kie, Chlebów,
Retniowiec

Drzewce,
Wola
Drzewiecka
Kolonia Za
Kolej i
Kolonia
Koryciska

Mszadla,
Siciska,
Wólka
Krosnowska,
Wólka
Podlesie
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4

Wola
Studnia nr
1 = 28,5m, Drzewiecka
wydajność
Qe = 43,0
m3/h
Studnia nr
2 = 32 m,
wydajność
Qe = 42,0
m3/h
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Wola
Drzewiecka

ROŚ.I.62239/2002 z dnia
04.11.2002 r.
(ważne do
04.11.2012 r.)

Utwory
czwartorzędowe
Qe = 43,0 m3/h

Q max .h = 8,7
m3/h,
Q max d = 105
m3/d,
Q śr. d = 79
m3/d

Sieć wodociągowa we wsiach Lipce Reymontowskie i Drzewce wykonana jest z rur
azbestocementowych. Dlatego też konieczna jest ich wymiana.
Kolejnym problemem jest fakt zasilania gminy w wodę z czterech odrębnych
systemów wzajemnie ze sobą niepowiązanych. Wodociągi nie posiadają dodatkowego
zabezpieczenia zasilania z agregatów prądotwórczych.
Gospodarka ściekowa
Na terenie gminy działa jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków komunalnych
zlokalizowana w Lipcach Reymontowskich, która posiada wspólny wylot ścieków
oczyszczonych z zakładową oczyszczalnią ścieków „REYDROB” spółka

jawna

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski, J. Malesa.
Obydwie

oczyszczalnie

posiadają

wspólne

pozwolenie

wodnoprawne

na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Uchanki.
Gminna oczyszczalnia ścieków jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna
typu SEBIOFIKON. Jej budowa została zakończona w 2001 roku w zakresie I etapu
tj. dla Q = 110 m3/d. Docelowo planuje się zwiększenie przepustowości oczyszczalni
do Q = 270 m3/d.
Instalacja oczyszczalni składa się z następujących elementów: punkt zlewny
nieczystości płynnych dowożonych taborem asenizacyjnym, przepompownia ścieków
surowych, osadnik Imhoffa, 2 szt. bioreaktorów „SEBIOFIKON-NP.” o przepustowości
nominalnej QN = 65 m3/d każdy, osadnik wtórny z doprowadzeniem roztworu PIX
do chemicznego strącania fosforu, przepompownia osadu nadmiernego, poletko filtracyjne
żwirowe współpracujące z bioreaktorem o wymiarach 25 x 16 m, poletko osadowe
(ociekowe osadu z osadnika Imhoffa), poletko kompostowe o powierzchni 42 m2,
przepompownia ścieków oczyszczonych, budynek techniczno-socjalny z zainstalowanymi
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w nim dwiema dmuchawami (do napowietrzania ścieków w punkcie zlewnym) oraz komorą
dozowania preparatu PIX, rurociągi technologiczne.
Łączna ilość ścieków dostarczonych obecnie do oczyszczalni wynosi 13.395 m3
rocznie.
Począwszy od 2001 roku w miejscowości Lipce Reymontowskie sukcesywnie
budowana jest sieć kanalizacyjna. Obecnie wybudowane zostało 3,39 km sieci
w

ul.

Reymonta,

Południowej,

Wiatracznej,

Dominikowej,

Golki

i

Mostowej.

Umożliwiła ona odbiór ścieków od 481 mieszkańców.
Tabela 8. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy
Miejscowość
Lipce
Reymontowskie

Długość [km]
Sieć – 3,39
Przyłącza – 4,0

Materiał
PCV

Obiekty na sieci
Sieciowa
przepompownia
ścieków

Stan
techniczny
Dobry
(nowa sieć)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Utylizacja

ścieków

sanitarnych

w

gospodarstwach

rolnych

na

terenach

nieskanalizowanych oparta jest na gromadzeniu ścieków w nieodpływowych zbiornikach
i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich lub ich utylizację
w obrębie własnych areałów rolnych. Z tego względu wiele ścieków przedostaje się
do gruntów, gdyż są usuwane w sposób niekontrolowany.
Eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych zajmuje się konserwator zatrudniony
w Urzędzie Gminy.
Wobec znikomego stopnia skanalizowania gminy, planuje się kompleksową
realizację systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (opracowana została Koncepcja
Programowo - Przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy
Lipce Reymontowskie) polegającego na systemie zbiorczym kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej, a także budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ).
W związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej istnieje konieczność
rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich do przepustowości
270 m3/d.
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2.2.1.3. System elektroenergetyczny
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. Urządzenia i sieci poza wsią Lipce Reymontowskie posiadają
rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom, a zaopatrzenie w energię elektryczną
na tych terenach nie stanowi problemu o decydującym znaczeniu dla rozwoju gminy.
Rozwój zabudowy w Lipcach Reymontowskich wyczerpał rezerwy istniejących stacji
transformatorowych i wymaga przebudowy systemu.
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.
Nieznaczna część mieszkańców wsi Lipce Reymontowskie korzysta z energii
dostarczanej przez PKP.
Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia oraz uzupełniane są punkty
świetlne.
2.2.1.4. Ciepłownictwo i zaopatrzenie w gaz
Gmina nie posiada jednolitego systemu cieplnego. System ogrzewania oparty jest
na indywidualnych paleniskach z użyciem paliw stałych. Sporadycznie występują instalacje
centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym lub gazie Propan-Butan. Gazyfikacja
obszaru gminy jest możliwa w oparciu o projektowany gazociąg prowadzony
z Rawy Mazowieckiej ze stacją redukcyjną w Lipcach Reymontowskich bądź
z projektowanej sieci przechodzącej przez gminę Maków.
Na terenie gminy nie występują sieci gazu przewodowego, natomiast realizacja
w/w sieci wydaje się konieczna biorąc pod uwagę cele rozwoju gminy. Gazyfikacja gminy
powinna być realizowana we współpracy z gminami Skierniewice i Maków lub gminami
Rawa Mazowiecka, Głuchów, Jeżów i Słupia, oraz na zasadzie Partnerstwa Publiczno
Prywatnego.
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2.2.1.5. Telekomunikacja i usługi pocztowe
Gmina posiada rozwiniętą sieć telekomunikacyjną opartą o dwie centrale
zlokalizowane w Lipcach Reymontowskich i w Mszadli. Gmina stelefonizowana jest
w wysokim stopniu. System podlega ciągłej rozbudowie w szczególności opartej na liniach
światłowodowych.
Telefonia komórkowa obejmuje całą gminę. W Lipcach Reymontowskich znajdują
się trzy stacje bazowe telefonii komórkowej.
Na terenie gminy występuje jedna placówka pocztowa
2.2.1.6. Gospodarka odpadami
Odpady komunalne na terenie gminy powstają w związku z bytowaniem człowieka
w obrębie gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i zakładów usługowo
– handlowych.
Odpady komunalne niesegregowane są gromadzone na terenie nieruchomości
w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych,
najczęściej o pojemności 120 l w zabudowie jednorodzinnej. Przy obiektach użyteczności
publicznej ustawione są kontenery KP-7 o pojemności 7 m3
Tabela 9. Ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)
zebranych z terenu gminy w latach 2005-2007
Nazwa i kod odpadu

2005

Odpady komunalne niesegregowane
(zmieszane)
20 03 01

100,8

Masa [Mg]
2006
177,0

2007
177,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Spółki EKO - REGION z siedzibą w Bełchatowie

Od II półrocza 2001 roku na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów. Zbiórką objęte są następujące rodzaje odpadów:
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- drobny metal.
Segregacja odbywa się w systemie „u źródła”. Obejmuje wszystkich mieszkańców,
którzy

zadeklarowali

chęć

takiej

zbiórki.

są w kolorowych workach foliowych.
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Na terenie gminy prowadzona jest także zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się w systemie tzw. „wystawki”.
Koszty obsługi zbiórki i transportu odpadów segregowanych oraz odpadów
wielkogabarytowych ponosi gmina.
Tabela 10. Ilości i rodzaje selektywnie zebranych i poddanych odzyskowi odpadów
na terenie gminy w latach 2005-2007
Nazwa i kod odpadu

2005

Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
Opakowania z metali
15 01 04
Opakowania ze szkła
15 01 07
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07

Masa [Mg]
2006

2007

-

0,11

0,15

0,73

1,01

1,20

0,31

0,18

0,5

5,61

4,59

11,3

-

80,0

16,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Spółki EKO - REGION z siedzibą w Bełchatowie

Powstające w gospodarstwach domowych odpady organiczne przetwarzane
są na kompost, a następne wykorzystywane do nawożenia i rekultywacji gruntów.
Wywozem odpadów zajmuje się Spółka EKO - REGION z Bełchatowa.
Odbierane z tereny gminy odpady komunalne zmieszane trafiają na składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane m.in. w Dylowie A gm. Pajęczno
oraz w Julkowie gm. Skierniewice.
Powstające w gminnej oczyszczalni ścieków osady składowane są na poletku
kompostowym, gdzie następnie przesypuje się je wapnem. Następnie, po okresie
leżakowania, wywożone są na teren gminny przyległy do oczyszczalni ścieków,
po uprzednim zbadaniu jakości osadów i podłoża.
Tabela 11. Ilości i rodzaje odpadów powstających w gminnej oczyszczalni ścieków
w latach 2005-2007
Nazwa i kod odpadu

2005

Skratki
19 08 01
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 05

Masa [Mg]
2006

2007

0,8

0,8

0,8

17,5

15,4

15,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
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Do największych zakładów na terenie gminy wytwarzających odpady z sektora
gospodarczego należą:
-

„REYDROB” spółka jawna Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski,
J. Malesa,

- brojlernie w Lipcach Reymontowskich i 3 w Chlebowie,
- piekarnia,
- cukiernia.
Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M REYDROB wytwarza następujące odpady
- odpadowa tkanka zwierzęca,
- osady z zakładowej oczyszczalni ścieków,
- zwierzęta padłe,
- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych: zużyte lampy fluorescencyjne,
- baterie alkaliczne.
Na terenie brojlerni powstają odpady o kodzie 02 02 99 – zwierzęta padłe.
Odbiorem tego rodzaju odpadów zajmuje się Zakład Produkcji Rolnej „MIROPASZ”
Sp. Jawna z Mirowic. W kurnikach powstają również duże ilości odchodów kurzych,
które są gromadzone na szczelnych płytach i następnie przekazywane rolnikom
do nawożenia gruntów. Pozostałe podmioty gospodarcze to obiekty usługowo-handlowe,
w których powstają odpady komunalne, podobnie w zakładach produkcyjnych typu
cukiernia i piekarnia.

2.2.2. Własności nieruchomości
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 4285 ha. W całkowitej strukturze powierzchni
nieruchomości ponad 81% stanowi własność prywatną. Strukturę własności nieruchomości
na terenie gminy przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 12. Struktura własności nieruchomości na terenie gminy
(stan na 31 grudnia 2007)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Forma własności

Powierzchnia (ha)

Gospodarstwa indywidualne
Mienie gminne
Mienie powiatu
Spółdzielnie
Skarb Państwa
Spółki handlowe
Stowarzyszenia
Kościoły
Podmioty pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości
Wspólnoty gruntowe
Inne*

3.477,4
89,2
22,5
8,5
671,0
0,4
1,1
6,9
2,0
2,6
3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
* banki, koła łowieckie

Sytuacja ta spowodowana jest powszechnym występowaniem budownictwa
jednorodzinnego oraz dużym udziałem gruntów rolnych, które stanowią własność prywatną.
Grunty gminne stanowią zaledwie 2,1 % powierzchni gminy.

2.2.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Na terenie gminy istnieje wiele obiektów związanych z historią i kulturą regionu.
Do rejestru zabytków wpisane zostały następujące obiekty::
•

kaplica cmentarna w Lipcach Reymontowskich z XIX wieku,

•

cmentarz rzymsko – katolicki stary z kaplicą,

•

mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Krajowej poległych w sierpniu 1944 roku
i zamordowanych we wrześniu 1939 r. mieszkańców wsi Siciska znajdująca się
na nowym cmentarzu w Lipcach Reymontowskich.

Ponadto dużą wartość historyczną i kulturową posiadają:
•

kościół parafialny w Lipcach Reymontowskich z 1866 roku;

•

cmentarz przykościelny z ogrodzeniem;

•

cmentarz rzymsko – katolicki nowy;.

•

kapliczki przydrożne,

•

zbiorowe

groby

mieszkańców

Sicisk

zamordowanych

hitlerowskich we wrześniu 1939 r.,
•

•

grób – pomnik ppłk Tadeusza Golki ps. „Stefan”,
obelisk (kopiec) ku czci Tadeusza Kościuszki,
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•

domek dróżnika w Lipcach Reymontowskich związany z pobytem Władysława
Reymonta,

•

Muzeum im. Wł. St. Reymonta obecnie Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Lipcach Reymontowskich,

•

Zagroda Ludowa,

•

Muzeum Czynu Zbrojnego.

Obiekty dziedzictwa kulturowego opisane zostały w rozdziale 2.1.5. Rys kulturowy.

2.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska
Środowisko gminy jest mało zdegradowane. Procesy antropogeniczne w niewielkim
stopniu powodują przekształcenie i zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Stan czystości wód podziemnych
Na klasę wód podziemnych wpływa zawartość związków chemicznych oraz takie
wartości

jak

odczyn,

temperatura

i

przewodność

w

temperaturze

20°C.

W ramach monitoringu krajowego wód podziemnych nie badano na terenie gminy żadnego
z istniejących ujęć.
Natomiast z badań studni głębinowych zlokalizowanych na terenie powiatu
(w miejscowości Winna Góra, Bolimów, Wola Szydłowiecka, Głuchów – 2 punkty,
Nowy Kawęczyn) przeprowadzonych w 2007 roku wynika, że parametry przyjmują
wartości kwalifikujące wody w dwóch przypadkach do klasy II – ze względu na stężenia
amoniaku, fosforanów, wodorowęglanów, wapnia, magnezu, temperaturę i przewodność
w 20 °C, w dwóch przypadkach do klasy III - ze względu na stężenia wodorowęglanów,
amoniaku, fosforanów i oraz w jednym przypadku do IV klasy - zawartość amoniaku
(opracowana na podstawie danych WIOŚ w Łodzi).
Na terenie gminy prowadzony jest monitoring wewnętrzny jakości dostarczanej
wody odbiorcom. Badania wody wykonywane są na każdym wodociągu, próby wody
do analiz pobierane są ze stacji uzdatniania i od losowo wybranych odbiorców.
Jakość ujmowanych wód spełnia parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Stan czystości wód powierzchniowych
Wody powierzchniowe płynące i stojące mają duże znaczenie jako źródła
zaopatrzenia rolnictwa i ludności w wodę użytkową. Są one również wykorzystywane
do

celów

rekreacyjnych.

Wody

powierzchniowe

są

szczególnie

wrażliwe

na zanieczyszczenia antropogeniczne. Może być ono powodowane działalnością rolniczą,
osadnictwem

(niekontrolowane

zrzuty

ścieków

z

terenów

zabudowanych)

oraz przez przemysł. Również czynniki atmosferyczne jak na przykład gwałtowne roztopy,
burze stwarzają zagrożenia dla ich jakości.
Przepływające przez teren gminy rzeki (Uchanka, Bobrówka i Zwierzyniec) należą
do zlewni Bzury – lewobrzeżnego dopływu Wisły i podlegają Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Są to przeważnie obszary źródliskowe i początkowe
odcinki tych rzek.
Uchanka jest niewielkim prawostronnym dopływem Bzury uchodzącym na 58,3km
jej biegu. Długość cieku wynosi 25,5km. Największym dopływem Uchanki jest rzeka
Borówka. Monitoring rzeki prowadzony jest w punkcie zlokalizowanym w Łowiczu
(punkt przyujściowy).
W 2007 roku zarówno wody rzeki Uchanki, Bobrówki jak i Zwierzyniec
przyjmowały wartości klasyfikujące je do IV klasy czystości (wody niezadowalającej
jakości). O klasyfikacji rzek decydowały najczęściej wskaźniki mikrobiologiczne
(ogólna liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kałowego), tlenowe,
biogenne i barwa. Jednak należy dodać, że jakość wody w tym profilu odzwierciedla raczej
stan dla odcinka dolnego niż początkowego (na terenie gminy). Podkreślenia wymaga
również fakt, że do rzeki Zwierzyniec odprowadzane są ścieki z z miejscowości Maków
(za pośrednictwem dopływu Ruczajka) oraz z oczyszczalni osiedla mieszkaniowego
Nadleśnictwa Skierniewice z siedzibą w Makowie.
Stan czystości powietrza
Na terenie gminy występują następujące kategorie źródeł emisji: liniowe
(komunikacja) i powierzchniowe.
Ze względu na rolniczy charakter gminy oraz brak obiektów przemysłowych,
źródłem są przede wszystkim paleniska domowe. Ich szczególna uciążliwość związana jest
z liczebnością, dużym zagęszczeniem na stosunkowo niedużych powierzchniach,
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ograniczonym pułapem rozprzestrzeniania, niskimi gatunkami opałów, stosowanych
w paleniskach oraz faktem, że często spala się w nich różnego rodzaju odpady.
Szczególnie w okresie zimowym, ze względu na warunki odprowadzania zanieczyszczeń
do atmosfery oraz ich lokalizacje w istotny sposób wpływają na jakość powietrza na terenie
gminy. Wielkość emisji związana jest z zabudową poszczególnych wsi.
W celu uniknięcia niepotrzebnych zanieczyszczeń wszystkie budynki użyteczności
publicznej wyposażono w kotłownie olejowe.
Istotny wpływ na jakość powietrza ma transport. Zanieczyszczenia komunikacyjne
to tlenki węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki ołowiu i tlenki azotu.
Przyczynia się do tego przede wszystkim intensywny rozwój komunikacji, cechujący cały
obszar kraju, niski poziom techniczny pojazdów oraz ogólnie zły stan sieci dróg.
Od 2006 roku na terenie gminy, w Lipcach Reymontowskich, prowadzone są
pomiary pasywne (wskaźnikowe) stężenia SO2 i NO2.
Średnia roczna wartość stężenia SO2 w 2007 roku wynosiła 6,1 µg/m3, zaś NO2 –
13,8 µg/m3 (na podstawie danych WIOŚ w Łodzi). Dopuszczalny poziom stężeń tych
substancji w powietrzu wynosi odpowiednio 40 µg/m3 i 20 µg/m3.
Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej
dla strefy skierniewicko – łowickiej, do której również należy gmina Lipce Reymontowskie,
przedstawia Tabela 13. Stan czystości powietrza na terenie strefy skierniewicko – łowickiej
według kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia.
Tabela 13. Stan czystości powietrza na terenie strefy skierniewicko – łowickiej
według kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia
SO2
A4

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń
NO2
Pył PM10
Pb w pyle
benzen
PM10
A
C5
A
A

CO
A

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza
w Województwie Łódzkim w 2007 r”., WIOŚ w Łodzi

Zakwalifikowanie strefy do klasy A nie wymaga podejmowania działań,
zaś zakwalifikowanie do klasy C wymaga wdrożenia programu ochrony powietrza.

4
5

Klasa strefy A – poziom stężeń nieprzekraczający wartości poziomu dopuszczalnego
Klasa strefy C – poziom stężeń powyżej wartości poziomu dopuszczalnego
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Stan czystości gleb
Czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie gleb na terenie gminy jest
nawożenie pól nawozami sztucznymi i stosowanie środków ochrony roślin oraz innych
środków wykorzystywanych w działalności człowieka.
Zgodnie z ocenami Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi na obszarze wszystkich
gmin

powiatu

Nadmierne

skierniewickiego

zakwaszenie

gleb

występuje

świadczy

o

znaczne

stopniu

ich

zakwaszenie
degradacji

gleb.

polegającej

m.in. na zwiększonym wymywaniu składników odżywczych, takich jak magnez, wapń,
potas i fosfor. Ponadto część gruntów na piaskach słabogliniastych jest przesuszona,
produkcja zależy tam od ilości opadów atmosferycznych.
Hałas
Na terenie gminy nie były prowadzone badania hałasu przemysłowego, ani hałasu
komunikacyjnego ze względu na brak szlaków ruchu kołowego o znaczeniu wojewódzkim
i krajowym. Największą uciążliwość pod względu natężenia hałasu stwarza droga kolejowa
o znaczeniu krajowym Warszawa-Łódź z odgałęzieniami w Koluszkach na Śląsk.
Zagrożenia środowiska
Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych i ryzyka wystąpienia poważnej
awarii. Istnieje jednak możliwość wystąpienia zdarzeń w mniejszej skali, związanych
z prowadzeniem działalności produkcyjnej, transportem kołowym i kolejowym, transportem
substancji niebezpiecznych.
Poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego gminy jest też niekontrolowane
odprowadzanie ścieków i odpadów stałych. Nieoczyszczone ścieki odprowadzane
są do często nieszczelnych szamb.
Zanieczyszczenia pochodzą również z odcieków z obiektów nieskanalizowanych,
nieczyszczonych wód opadowych z terenów i ciągów komunikacyjnych oraz z terenów
rolniczych. Zagrożenie to wzmaga dodatkowo wysoki stopień zwodociągowania,
przy jednoczesnym braku kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków praktycznie
na obszarze całej gminy poza miejscowością Lipce Reymontowskie.
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Źródła skażenia powietrza pochodzą głównie z sąsiedztwa ciągów komunikacyjnych
oraz z braku uregulowanej gospodarki cieplnej, opierającej się na zasadzie indywidualnych
palenisk domowych.
Negatywnie na środowisko naturalne oraz człowieka oddziałuje linia kolejowa
przebiegająca przez gminę. W jej pobliżu występują uciążliwe wibracje oraz hałas.

2.3. Sfera społeczna
2.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna
Na terenie gminy według stanu na dzień 31.12.2006 r. (według danych GUS)
zameldowanych było 3370 osób. Ogólna liczna mieszkańców gminy stanowi prawie 9%
mieszkańców powiatu skierniewickiego.
Tabela 14. Ruch naturalny ludności w latach 2004-2007
2004

Rok
2005

2006

Urodzenia

29

38

45

Zgony

59

36

36

Przyrost naturalny

-30

2

9

Napływ ludności

21

21

29

Odpływ ludności

41

29

44

Saldo migracji

-20

-8

-15

Wyszczególnienie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

Liczba ludności w gminie wykazuje tendencję spadkową. Na przestrzeni ostatnich
lat wartość ta zmniejszyła się z 3501 w 1995 roku do 3370 w 2006 roku. W przeciągu
jedenastu lat populacja zmniejszyła się o 131 osób (3,9%).
W obliczu ujemnego przyrostu naturalnego w skali kraju, minimalnie dodatni
przyrost naturalny należy ocenić bardzo pozytywnie, podobnie jak spadek liczby zgonów.
Niepokojącym

objawem

jest

zwiększające

się

ujemne

saldo

migracji.

Migracje zewnętrzne dotyczą w przeważającej części osób w wieku produkcyjnym.
Emigracja z terenu gminy ma charakter ciągły i należy się liczyć z dalszym
ubytkiem ludności.
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Zgodnie z przedstawionymi danymi można przyjąć, iż gmina jest terenem stałego
odpływu ludności. Osoby migrujące to przede wszystkim ludzie młodzi, lepiej
wykształceni.
Tabela 15. Struktura ludności wg płci i wieku (stan na 31.12.2006 r.)
Ogółem
Ludność w tym:
mężczyźni
kobiety

3333
1622
1711

Wiek
0-6

7-17

18-64

od 65

234
133
101

473
227
246

2090
1066
1024

536
196
340

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

Proporcjonalny udział w populacji gminy kobiet i mężczyzn jest zrównoważony,
nie ma typowych dla województwa łódzkiego i terenów wiejskich dysproporcji między
liczbą mieszkańców płci żeńskiej i męskiej, co należy postrzegać jako zjawisko korzystne
zarówno z punktu widzenia demograficznego, jak i społecznego. Jedynie istnieje duża
dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn od 65 roku życia. W 2006 roku
w tym przedziale wiekowym kobiet było o ponad 73% więcej niż mężczyzn.
Tabela 16. Struktura ludności wg wieku produkcyjnego latach 2004-2006)
Ludność
w wieku przedprodukcyjnym (do
17 lat)
w wieku produkcyjnym
w wieku poprodukcyjnym

2004

2005

2006

750

717

707

1994
615

2000
621

2002
624

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

Największy spadek liczby mieszkańców występuje wśród osób w wieku do 17 roku
życia. Zwiększa się natomiast udział osób w wieku powyżej 60 (kobiety) i 65 roku życia
(mężczyźni), w ogólnej liczbie mieszkańców. Społeczność gminy starzeje się i jest
to zbieżne z tendencjami ogólnokrajowymi.
Tabela 17. Struktura ludności wg płci i wieku produkcyjnego(stan na 31.12.2006 r.)
Ludność
w wieku przedprodukcyjnym (do
17 lat)
w wieku produkcyjnym
w wieku poprodukcyjnym

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

707

360

347

2002
624

1066
196

936
428

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych
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Udział ludności gminy w wieku przedprodukcyjnym przewyższa udział osób
w wieku poprodukcyjnym. Struktura płciowa zależy od przedziału wiekowego.
W wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przeważa liczba mężczyzn, zaś w wieku
poprodukcyjnym widoczna jest znacząca przewaga na rzecz liczby kobiet.
Procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi ponad 60,1%,
w przedprodukcyjnym ponad 21,2%, zaś w poprodukcyjnym 18,7%.
Zmniejsza się również gęstość zaludnienia na obszarze gminy, która w 1995 roku
wynosiła 82 osoby/km2, a w 2006 roku – 78 osób/km2.
W strukturze poziomu wykształcenia mieszkańców gminy dominują osoby
z wykształceniem

podstawowym

(39%)

oraz

zasadniczym

zawodowym

(35%).

Wykształcenie średnie posiada 21% mieszkańców gminy, zaś wyższe 5%. Tendencja ta –
charakterystyczna dla zaniedbanych edukacyjnie obszarów wiejskich zmienia się w wyniku
ewolucji systemu edukacyjnego, budowie społeczeństwa informacyjnego, konieczności
zdobywania wiedzy niezbędnej dla dywersyfikacji działalności rolniczej.

2.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na terenie gminy w 2006 roku
znajdowało się 978 mieszkań o łącznej powierzchni 86560m2, z czego 15 mieszkań
o łącznej powierzchni 752m2 stanowiło zasoby gminy. W stosunku do 2003 roku liczba
mieszkań minimalnie wzrosła (0,6%).
Na terenie gminy większość mieszkań to mienie prywatne. W strukturze własności
mienie komunalne i zakładowe stanowi zaledwie niecałe 2%.
Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 na 1 mieszkanie w gminie wynosi 88,5,
zaś przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę – 26,0 m2. Analiza tych
dwóch wskaźników wskazuje, że warunki zamieszkania w gminie Lipce Reymontowskie są
zbliżone do warunków zamieszkania w pozostałych gminach powiatu skierniewickiego.
Blisko 50% ogólnej liczby budynków znajdujących się na terenie gminy jest
w dobrym stanie technicznym, których utrzymanie nie wymaga znaczących nakładów.
W stosunku do 1/3 budynków należy przyjąć, iż wymagają one lub wymagać będą
w najbliższym czasie, większych prac modernizacyjnych i remontowych. Z kolei 16,3%
budynków to budynki wyeksploatowane (w złym stanie technicznym i ruiny). Generalnie
najlepsze stany techniczne mają budynki inwentarsko-składowe, dalej mieszkalne
i pozostałe inwentarskie, a więc te, które najściślej związane są z rolnictwem.
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Stosunkowo duży odsetek budynków składowych (1/6), w mniejszym stopniu również
„innych gospodarczych” oraz mieszkalnych, to budynki w złym stanie technicznym,
wymagających kapitalnych remontów lub odtworzenia.
Generalnie stan techniczny zabudowy jest dobry a odsetek budynków w dobrym
i średnim stanie technicznym przekracza 80% stanu.
Ze względu na brak sieci gazowej w gminie, większość mieszkań i budynków
opalana jest węglem. Według danych GUS 64,6% mieszkań wyposażonych jest w instalację
centralnego ogrzewania. Ponad 90% mieszkań posiada instalację wodociągową.
Niewielki stopień skanalizowania gminy sprawia, że przeważająca część budynków
mieszkalnych wyposażona jest w szamba. Do sieci kanalizacyjnej podłączona jest jedynie
część budynków położonych w miejscowości Lipce Reymontowskie – 142 mieszkania,
co stanowi zaledwie 14% wszystkich mieszkań znajdujących się w gminie.
Bezpieczeństwo publiczne
Sprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zajmuje się
Rewir Dzielnicowych o 3 osobowym stanie zatrudnienia.
Sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa ogólnego zajmują się
Ochotnicze Straże Pożarne skupiające w swoich szeregach 207 członków, w tym:
18 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 29 członkiń Kobiecych Drużyn
Pożarniczych, 2 członków wspierających i 18 honorowych.
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu
ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem.
Na

terenie

gminy

działa

5

jednostek

Ochotniczych

Straży

Pożarnych:

OSP Lipce Reymontowskie, OSP Drzewce, OSP Mszadla, OSP Wola Drzewiecka
i OSP Wólka Krosnowska.
OSP Lipce Reymontowskie i OSP Drzewce należą do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego, w związku, z czym działania ratownicze mogą prowadzić
na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
Jednostka OSP Drzewce jest dwukrotnym Mistrzem Polski XI i XII Krajowych
Zawodów Sportowo – Pożarniczych.
Wszystkie

jednostki

OSP

posiadają

strażnice

wraz

z

w których przechowywane są samochody pożarnicze i sprzęt przeciwpożarowy.
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W strażnicy OSP Drzewce w 2006 roku stworzono zaplecze socjalno-szkoleniowe
zarówno dla druhów strażaków, jak i miejscowej społeczności.

2.3.3. Oświata i edukacja
Na terenie gminy Lipce Reymontowskie funkcjonują trzy szkoły podstawowe, jedno
gimnazjum i trzy przedszkola.
Publiczne Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
od 2002 roku mieści się w nadbudowanej części budynku szkoły podstawowej.
Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową z dostępem do internetu, świetlicę
szkolną

z

czytelnią,

bibliotekę,

sklepik

uczniowski

i radio

szkolne

„LRM”.

Uczniowie działają w organizacjach szkolnych: Szkolnym Samorządzie Uczniowskim,
PCK, LOP oraz redagują gazetkę szkolną „Gimzetka”. Rozwijają swoje zainteresowania
i

uzdolnienia

uczestnicząc

w zajęciach

kół

zainteresowań

i

przedmiotowych:

matematycznym, informatycznym, tanecznym, recytatorskim, plastycznym i sportowym.
Do lipieckiego gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza 122 uczniów.
Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
mieści się w budynku wybudowanym w 1962 roku. W latach 2000-2002 w ramach
rozbudowy

placówki

dla

potrzeb

gimnazjum

budynek

został

wyremontowany.

W roku szkolnym 2007/2008 do szkoły uczęszcza 130 uczniów.
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do internetu
i świetlicę szkolną. Szkoła znana jest z propagowania edukacji folklorystycznej,
recytatorskiej, plastycznej, czytelnictwa i sportu. O rozwój uczniów szkoła dba nie tylko
na zajęciach programowych, ale i na licznych pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych
oraz kółkach zainteresowań.
Zaplecze sportowe obu szkół stanowi boisko sportowe wraz z kortem tenisowym
oraz sala gimnastyczna (niepełnowymiarowa) wyremontowana w 2006 roku.
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Drzewcach utworzony
został z dniem 1 stycznia 2006 roku w wyniku połączenia szkoły podstawowej
i przedszkola. Budynek, w którym znajduje się szkoła został oddany do użytku
w 1996 roku. W roku szkolnym 2007/2008 do placówki uczęszcza 36 uczniów
i 12 wychowanków przedszkola.
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Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię i boisko trawiaste.
Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę
szkolną i sklepik uczniowski.
Szkoła ta postawiła na sztukę. Uczniowie biorą udział w plenerach i warsztatach
plastycznych. Imprezy i zajęcia plenerowe organizowane są także w Drzewcach.
Dobra baza sportowa zaowocowała powstaniem przy szkole uczniowskiego klubu
sportowego, który zrzesza uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w

Mszadli utworzony został z dniem

1 stycznia 2006 roku. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole.
Budynek, w którym znajduje się szkoła służy dzieciom od 1964 roku.
Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do internetu, zastępczą salę
gimnastyczną i pełnowymiarowe boisko trawiaste. Działają tu koła: informatyczne,
turystyczno – krajoznawcze, Klub Młodych Naukowców i koło sportowe.
W roku szkolnym 2007/2008 do placówki uczęszcza 49 uczniów i 12 wychowanków
przedszkola.
Krajobraz edukacyjny gminy dopełnia przedszkole w Lipcach Reymontowskich,
które od

dnia

1

marca

2006

roku

funkcjonuje

jako

samodzielna

jednostka.

Wcześniej to przedszkole włączone było w organizację szkoły podstawowej. Do lipieckiego
przedszkola uczęszcza 75 wychowanków.
W upowszechnianiu sportu duże znaczenie na terenie gminy mają Ludowe Zespoły
Sportowe.
Placówkami szkolnymi administruje Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Oświaty.
Na terenie gminy brak jest placówek oświatowych realizujących nauczanie
na szczeblu ponadgimnazjalnym. Obowiązek szkolny młodzież ponadgimnazjalna realizuje
więc w pobliskich miastach: Skierniewicach i Koluszkach, w szkołach znajdujących się
na terenie powiatu, zlokalizowanych w Godzianowie, Bolimowie i Głuchowie,
a także szkołach znajdujących się w Łodzi.
Z ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy w zakresie realizacji obowiązku
szkolnego wynika, że 100 % absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy podejmuje
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.
Po zakończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym młodzież studiuje
w wyższych uczelniach, głównie w Skierniewicach, Warszawie lub w Łodzi.
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2.3.4. Opieka zdrowotna
Na terenie gminy świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Lipcach Reymontowskich.
Placówka oferuje opiekę lekarza rodzinnego ogólnego, lekarza pediatry, lekarza pediatry
pulmonologa. NZOZ udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Obsługę

stomatologiczną

na

terenie

gminy

zapewnia

prywatny

gabinet

stomatologiczny świadczący również usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
W Lipcach Reymontowskich znajduje się również punkt apteczny.
Działalność z zakresu opieki zdrowotnej prowadzona jest w wybudowanym w latach
80-tych,

przy

dużym

zaangażowaniu

mieszkańców,

budynku,

który

uchwałą

nr XXX/415/2004 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2004 roku,
przekazany został w drodze darowizny gminie Lipce Reymontowskie. Budynek został
ztermomodernizowany w 2006 roku przy udziale środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego oraz częściowo wyremontowany wewnątrz ze środków własnych gminy.
W zakresie specjalizacji i lecznictwa zamkniętego większość usług świadczy
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach, w ramach, którego działają oddziały
szpitalne, poradnie specjalistyczne i rehabilitacyjne, które świadczą także pomoc doraźną.

2.3.5. Kultura
Kultura odgrywa wielką rolę w budowaniu tożsamości i samoidentyfikacji
mieszkańców. Dzięki niej następuje integracja ludzi z miejscem zamieszkania.
Pełni również rolę promocji regionu pokazując przyjezdnym różne obrzędy i obyczaje
niespotykane w innych częściach kraju.
Sfera kultury gminnej jest złożona i charakteryzuje się bogactwem różnorodności
form. Wspomniane już działania palcówek edukacyjnych mają wielokrotnie charakter
kulturotwórczy.
Główną jednostką prowadzącą działalność kulturalną na obszarze gminy jest
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
Jego celem jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury, a w szczególności prowadzenie wielokierunkowej
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działalności

rozwijającej

i

zaspakajającej

potrzeby

kulturalne

mieszkańców

oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.
Ośrodek sprawuje opiekę merytoryczną nad:
•

Amatorskim Zespołem Regionalnym im. Wł. St. Reymonta,

•

Kapelą Ludową „Borynioki”,

•

Zespołem Śpiewaczym „Lipconki”,

•

Dziecięcym Teatrem „CO-NIE-CO”,

•

Gminno – Parafialną Orkiestrą Dętą.
Ponadto w GOKSiR działają: koło plastyczne, kawiarenka internetowa, sekcje

rekreacyjno-sportowe (sekcja piłki siatkowej, sekcja piłki koszykowej, sekcja tenisa
stołowego), Zespół Wokalno-Kabaretowy Klubu Seniora „Promyk”.
Na terenie gminy odbywa się wiele przedsięwzięć cyklicznych, wśród nich:
Turniej Gmin Reymontowskich, Ogólnopolska Impreza Artystyczna „Dzień Reymonta”.
W ramach struktury GOKSiR działa Gminna Biblioteka Publiczna, w skład,
której wchodzi wypożyczalnia wraz z księgozbiorem podręcznym. Gromadzony
od początku powstania biblioteki księgozbiór, zawsze ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb środowiska, liczy 14.174 woluminów, w tym 13.777 pozycji przeznaczonych
do wypożyczeń na zewnątrz oraz 397 egzemplarzy do korzystania w czytelni.
W 2003 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej, przy udziale środków pochodzących
z Kontraktu Wojewódzkiego, uruchomiony został Punkt Informacji Turystycznej.
Od lutego 1999 roku w gminie wydawany jest gminny informator „Lipieckie
Nowiny”, który od 2007 roku nosi tytuł „Gazeta Lipiecka”.

2.3.6. Społeczeństwo informacyjne
Gmina realizuje misję budowania społeczeństwa informacyjnego wielotorowo.
Poza niezbędnym dla funkcjonowania Urzędu Gminy i związanym z realizacją programów
nauczania w szkołach, dostęp do nowoczesnych technologii i źródeł informacji zapewnia
Gminne Centrum Informacji w Lipcach Reymontowskich. Jest to pracownia multimedialna
wyposażona w sprzęt komputerowy, ze stałym dostępem do internetu.
Gminne Centrum Informacji działa przede wszystkim dla: osób niepracujących,
rozpoczynających działalność gospodarczą, uczniów, studentów i absolwentów niemających
własnego dostępu do sieci www.
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Powszechny dostęp do internetu należy jednak wciąż uznać za niewystarczający.
Tradycyjne połączenia modemowe są zbyt kosztowne, by zachęcać do korzystania z sieci
www. Ponieważ dla wielu rodzin z terenu gminy posiadanie komputera jest luksusem,
a barierą w upowszechnianiu komputerów jest także brak nawyków i umiejętności
posługiwania się komputerem GCI spełnia ważną funkcję edukacyjno-informacyjną.
Poziom komputeryzacji i informatyzacji odgrywać będzie dominującą rolę w sferze
edukacji, rozwoju, przepływie informacji, komputeryzacja i dostęp do internetu mają szansę
stać się kluczowym warunkiem rozwoju gminy. Programy nauczania szkół zapewniają
zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do korzystania z komputerów.
Problemem jest lepsze upowszechnianie tej wiedzy wśród osób dorosłych i starszych, które
nie miały dotąd styczności z komputerami. Działania takie mogłyby podnieść szanse wielu
osób na rynku pracy, pozwoliłyby na dokształcanie (e-learning: edukacja przez internet),
promocję własnych produktów, gospodarstw agroturystycznych, a nawet na pracę
na odległość.

2.3.7. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia
Z prowadzonych analiz wynika, że dotychczas z pomocy społecznej korzystali
przede wszystkim ludzie starsi, a także osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne
i rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie wśród podopiecznych ośrodków
pomocy społecznej przeważającą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, które
z powodu bezrobocia lub zbyt niskich dochodów nie dysponują wystarczającymi środkami
na utrzymanie oraz osoby szukające wsparcia z uwagi na trudności w rozwiązywaniu
innych istotnych problemów funkcjonalnych. Znaczący udział w beneficjentach pomocy
mają rodziny niepełne, które z uwagi na niewystarczający system zabezpieczenia
finansowego ze strony państwa, zmagają się z trudnościami życia codziennego. Duży jest
również odsetek rodzin z niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na terenie gminy na dzień
31.01.2007 r. uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego było 25 dzieci tj. osób
przed 16 rokiem życia. Są to osoby z orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Skierniewicach. Uprawnienie do pobierania renty z tytułu
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym posiada 70 osób.
Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden Dom Pomocy Społecznej, co dodatkowo
utrudnia działanie służb socjalnych. Rodzina często nie chce umieszczenia osoby bliskiej
w odległym DPS z uwagi na trudy podróży i sam fakt oddalenia od rodziny oraz koszty.
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Innymi

dotkliwymi

problemami

prowadzącymi

do

zaburzeń

w

sferze

funkcjonowania są: długotrwała choroba członka rodziny, bezradność w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, a także alkoholizm.
W roku 2006 z różnych form pomocy finansowej i rzeczowej skorzystało
149 rodzin. Z danych GUS, na podstawie przeprowadzonego w 2002 r. spisu powszechnego
wynika, że na terenie gminy są 934 rodziny. Można przyjąć, że ponad 16 % rodzin
kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, a co za tym idzie osiąga dochody,
które należy określać jako niskie lub bardzo niskie.

2.3.8. Organizacje i stowarzyszenia
Na terenie gminy działają następujące stowarzyszenia i organizacje:
•

5

jednostek

Ochotniczych

Straży

Pożarnych:

OSP

Lipce

Reymontowskie,

OSP Drzewce, OSP Mszadla, OSP Wola Drzewiecka i OSP Wólka Krosnowska,
•

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Lipcach Reymontowskich,

•

9 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Lipce Reymontowskie, KGW Drzewce, KGW Wólka
Krosnowska, KGW Wola Drzewiecka, KGW Chlebów, KGW Mszadla, KGW Siciska,
KGW Retniowiec, KGW Wólka Podlesie,

•

Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”,

•

Fundacja im. Władysława St. Reymonta mająca na celu popularyzację twórczości
Wł. St. Reymonta, promowanie młodych pisarzy wywodzących się ze środowisk
wiejskich oraz inicjowanie i finansowanie prac naukowo - badawczych na temat życia
i twórczości Reymonta,

•

Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich wspomaga samorządowe inicjatywy
społeczne, oświatowe, kulturalne i gospodarcze,

•

Caritas Parafialna, której celem jest służba ludziom i niesienie pomocy innym,

•

Klub Sportowy „JUTRZENKA DRZEWCE”,

•

Ludowy Zespół Sportowy.
Organizacje te mają szczególne znaczenie, gdyż kultywują i kontynuują tradycje

obszaru gminy i regionu, podkreślając jego odmienność. Przyczyniają się do propagowania
wiedzy o historii i kulturze. Ochotnicze Straże Pożarne, oprócz działalności na rzecz
bezpieczeństwa pożarowego, uczestniczą aktywnie w organizacji imprez kulturalnych,
sportowych i charytatywnych.
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Wszystkie stowarzyszenia i organizacje społeczne stanowią formę samoorganizacji
społeczeństwa. Są one źródłem inicjatyw nie tylko na rzecz propagowania kultury i tradycji,
ale także, w wielu przypadkach, przyczyniają się do mobilizowania lokalnych społeczeństw
do realizacji inwestycji użytecznych dla mieszkańców gminy.

2.3.9. Rynek pracy
Poziom zatrudnienia
Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek pracy jest poziom
zatrudnienia.
W grudniu 2006 r. najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w Województwie
Łódzkim odnotowano właśnie w powiecie skierniewickim (8,8%). Zatrudnienie w powiecie
ogółem w rozbiciu na sektor publiczny i prywatny, nie jest odzwierciedleniem liczby
jednostek gospodarczych działających w ramach tych sektorów i kształtuje się na zbliżonym
poziomie (sektor publiczny – 1.535 pracowników, sektor prywatny – 1.468 pracowników).
Tabela 18. Liczba pracujących mieszkańców gminy*
Pracujący
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

Liczba pracujących
2005
79
149
228

2004
66
134
200

2006
76
165
241

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych
* dane bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, zatrudnionych w fundacjach,
stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych, duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie,
pracujących w gospodarstwach indywidualnych

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że liczba osób pracujących,
zamieszkałych na terenie gminy, zwiększyła się o 20,5% w stosunku do 2004 roku.
W 2006 roku pracowało 241 osób, czyli 12% wszystkich osób w wieku produkcyjnym.
Dla celów analizy zatrudnienia w powiecie ważnym jest, aby przytoczone dane
skonfrontować z liczbą osób utrzymujących się z pracy w rolnictwie. Liczba osób
utrzymujących się wyłącznie z pracy we własnym gospodarstwie na terenie powiatu
wynosi 2.809, a więc jest zbliżona do liczby osób pracujących poza rolnictwem (3.003).
Dowodzi to istotnego znaczenia rolnictwa dla gospodarki powiatu i potwierdza jego
rolniczy charakter.
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Bezrobocie
Bezrobocie jest jednym z największych zagrożeń o charakterze ekonomicznym
i społecznym. Wpływa na zadowolenie mieszkańców i poziom ich życia.
Na rynku pracy powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice w okresie ostatnich
kilku lat obserwowany jest spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.
Na

dzień

30.06.2007

roku

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

zarejestrowanych

było 2 538 osób.
Tabela 19. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy*
Pracujący

2004
80
73
153

Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
2005
2006
65
49
66
45
131
94

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

Stopa bezrobocia dla powiatu ziemskiego na dzień 30.06.2007 kształtowała się
na poziomie 7,5 %, podczas gdy dla województwa łódzkiego wskaźnik ten wynosił 13,1 %.
W

gminie

Lipce

Reymontowskie

w

2006

roku

zarejestrowanych

było

94 bezrobotnych. Stanowili oni 4,7% osób w wieku produkcyjnym. Od roku 2004 liczba
bezrobotnych w gminie zmniejszyła się o prawie 63%.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że liczba bezrobotnych kobiet jest zbliżona do liczby
bezrobotnych mężczyzn. W pozostałych gminach powiatu skierniewickiego, oprócz gminy
Kowiesy, bezrobocie wśród kobiet jest wyższe aniżeli wśród mężczyzn.
Niepokojącym jest wysoki udział osób bez prawa do zasiłku, w ogólnej liczbie
bezrobotnych. Wskazuje to, na istnienie w gminach powiatu skierniewickiego,
w tym również w gminie Lipce Reymontowskie, grup ludności pozostających trwale
bez pracy.
Charakterystyczną cechą dla wszystkich gmin jest to, że najwyższy udział w ogólnej
liczbie bezrobotnych stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym
i podstawowym. Wysoki jest także udział bezrobotnych o wykształceniu policealnym
i średnim zawodowym.
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2.4. Sfera ekonomiczna
2.4.1. Gospodarka
Gospodarka gminy jest ściśle związana z miastem Skierniewice, powiatem
skierniewickim oraz innymi przemianami zachodzącymi na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i krajowym. Gospodarka jest sektorem, w którym granice gmin, powiatów
nie mają większego znaczenia. Przemiany związane z globalizacją dotknęły już wszystkie
dziedziny życia i dotarły również na tereny wiejskie. Gospodarka gminy jest silnie
uzależniona od koniunktury na rynkach lokalnych i krajowych. To one decydują
o dochodach ludności wiejskiej, stopie bezrobocia. Ważnym ośrodkiem oddziaływania
gospodarczego dla gminy jest Warszawa. Na gospodarkę gminy wpływ mają także Łowicz,
Rawa Mazowiecka, Żyrardów oraz aglomeracja łódzka.
Wg danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny
w 2006 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 177 podmiotów gospodarczych,
co stanowi niecałe 9% podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu skierniewickiego.
Niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczny podmiotów gospodarczych. W 2006 roku
na terenie gminy zarejestrowanych było o 7 podmiotów mniej niż w 2004 roku.
2.4.1.1. Struktura zatrudnienia w danych sektorach
Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych i jej zmiany odzwierciedla
tendencje w gospodarce krajowej. Przeważają podmioty sektora prywatnego.
Tabela 20. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy
wg sektorów własnościowych
Liczba zarejestrowanych podmiotów
2004
2005
2006
12
12
15
10
10
12

Sektor
Publiczny, w tym:
państwowe i samorządowe jednostki prawa
budżetowego
Prywatny, w tym:
osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
spółki handlowe
spółdzielnie
fndacje
stowarzyszenia i organizacje społeczne

172
139

168
134

162
126

2
1
1
9

2
1
1
9

2
1
1
10

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych
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W 2006 roku zdecydowaną większość zarejestrowanych na terenie gminy
podmiotów stanowiły jednostki prywatne – ponad 91%. Zdecydowaną większość wśród
zarejestrowanych jednostek gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające
do 9 osób. Wśród nich dominują osoby fizyczne prowadzące własną działalność.
Świadczy to o dużej przedsiębiorczości lokalnego społeczeństwa.
Taki stan rzeczy odzwierciedla ogólne tendencje panujące w gospodarce,
gdzie najbardziej konkurencyjnymi i wytwarzającymi największą część PKB podmiotami są
właśnie najmniejsze przedsiębiorstwa, które jednocześnie najbardziej elastycznie potrafią
reagować

na

zmiany

zachodzące

na

rynku.

Należy

zwrócić

także

uwagę,

że te przedsiębiorstwa są też najbardziej podatne na zewnętrzną koniunkturę gospodarczą
i ich rozwój jest uzależniony od pomocy instytucji okołobiznesowych. Te przedsiębiorstwa
są również najbardziej innowacyjnymi podmiotami gospodarki narodowej.
Na terenie gminy istnieje słabo rozwinięta sieć instytucji otoczenia biznesu.
Swoją siedzibę mają tutaj jedynie: Poczta Polska oraz Oddział Banku Spółdzielczego Ziemi
Łowickiej. Przedsiębiorcy i rolnicy mogą korzystać z usług instytucji samorządowych,
doradczych i finansowych działających na terenie miasta powiatowego – Skierniewice.
Funkcjonuje tam m.in. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2.4.1.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy
Biorąc pod uwagę branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zlokalizowane
na terenie gminy zauważyć można zdecydowaną przewagę sektora handlu i napraw - 27,7%
wszystkich podmiotów. Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce gminy
są: działalność produkcyjna i budownictwo (10,7%) oraz transport, gospodarka
magazynowa i łączność (9,6%).
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Tabela 21. Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie gminy wg sekcji PKD
Liczba zarejestrowanych podmiotów
2004
2005
2006
7
9
9
0
0
0
0
0
0
21
21
19
1
1
0

Sekcja
A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
B - Rybołówstwo i rybactwo
C - Górnictwo i kopalnictwo
D - Działalność produkcyjna
E - Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
F - Budownictwo
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawy
pojazdów mechanicznych, motocykli oraz
artykułów przeznaczenia osobistego i użytku
domowego
H - Hotele i restauracje
I - Transport, gospodarka magazynowa i
łączność
J - Pośrednictwo finansowe
K - Obsługa nieruchomości, wynajem i
działalność związana z prowadzeniem
interesów
L - Administracja publiczna i obrona
narodowa; gwarantowana prawnie opieka
socjalna
M - Edukacja
N - Ochrona zdrowia i opieka socjalna
O - Pozostała działalność usługowa
komunalna, socjalna i indywidualna
P - Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników
Q - Organizacje i zespoły międzynarodowe
RAZEM

19
64

19
56

19
49

2
16

4
15

3
17

3
6

3
5

2
5

7

7

7

7
5
26

7
5
28

10
5
31

0

0

0

0

0

0

184

180

177

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych

2.4.1.3. Główni pracodawcy na terenie gminy
Największym pracodawcą na terenie gminie jest spółka jawna „REYDROB”
Przedsiębiorstwo Drobiarskie M&M T. Mirowski, J. Malesa zatrudniająca 60 osób.
Do znaczących podmiotów działających na terenie gminy należą także m.in.:
-

„INSTALBUD” Paweł Maszkowski – wykonywanie instalacji elektrycznych,

-

Halina Długosz – Duda – zakład cukierniczy;

-

„AKORD” – krawiectwo;

-

„GRAŻYNA” – zakład produkcyjno handlowy (odzież);

-

„MULTIMEX” – handel;

-

Józef Bartosiewicz – produkcja pieczywa.
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2.4.1.4. Rolnictwo
Gmina Lipce Reymontowskie to gmina rolnicza. Rolnictwo stanowi główną
dziedzinę gospodarki i ma dominujący wpływ na rozwój gminy i poziom życia jej
mieszkańców. Rolnictwo jest główną formą zatrudnienia lub głównym źródłem utrzymania
mieszkańców gminy.
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 4285 ha. Użytki rolne stanowią - 86%, lasy 3%, pozostałe grunty - 11%. W użytkowaniu rolników indywidualnych znajduje się 84%
użytków rolnych.
Tabela 22. Użytkowanie gruntów w gminie Lipce Reymontowskie na dzień 31.12.2007r.
Wyszczególnienie

Gospodarstwa indywidualne w ha

Powierzchnia ogólna

4285,00

Użytki rolne razem

3225,6

Grunty orne razem

2921,9

Sady

187,1

Łąki

3,7

Pastwiska

112,9

Lasy i zadrzewienia

752,4

Pozostałe grunty i nieużytki

307,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

W strukturze użytków rolnych 90% stanowią grunty orne, ale należy podkreślić
blisko 6% udział sadów. Pozostałe użytki to pastwiska (3,5%) i łąki (0,12%). Wspomniane
sady mają jednak najczęściej charakter przydomowy i nie odgrywają znaczącej roli
dla gospodarki gminnej. Niski jest wskaźnik użytków zielonych i nie ma on praktycznie
znaczenia gospodarczego.
Gleby występujące na terenie gminy nie są najwyższej jakości. Ponad 60% stanowią
gleby klasy IV, ponad 25% klasy V i blisko 10 % gleby klasy VI. Jedynie 4% to gleby klasy
III, nie występują tu natomiast gleby klasy I i II. Charakterystyczne dla gminy jest
zróżnicowanie jakości przestrzeni produkcyjnej między poszczególnymi wsiami.
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Tabela 23. Użytki rolne wg klas (stan na 31.12.2007 roku)
Wyszczególnienie
Ogółem
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI

Powierzchnia w ha

Udział w %

3205,92
130,16
1939,58
822,32
313,86

100%

4,06
60,50
25,65
9,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Gospodarstwa rolne w gminie charakteryzują się niekorzystną strukturą agrarną,
ponieważ ponad 91 % stanowią gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż 10 ha.
Niecałe 6% stanowią gospodarstwa o wielkości 10-15ha i ledwie 3% większe niż 20 ha.
Jedynie na terenie wsi Mszadla, Drzewce i Wólka Krosnowska większość stanowią ponad
pięciohektarowe gospodarstwa.
Ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw, prowadzą one produkcję
wielokierunkową. Struktura produkcji roślinnej odpowiada jakości gleby i dostosowana jest
do potrzeb rolników i przemysłu tzn. hodowli zwierząt gospodarskich, która odgrywa
dominującą rolę w produkcji rolniczej na tym obszarze.
Jednakże nadal jedną z głównych barier rozwojowych w rolnictwie pozostaje
niedostatek kapitału, wynikający z niskiej koniunktury w rolnictwie.
Niezbędne są jednak przekształcenia struktury agrarnej i dopływ innowacji
w dziedzinie rolnictwa.

2.4.2. Turystyka
Ze względu na walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe gmina posiada
dogodne warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej, która uważana jest za nowoczesną formę
dawnych letnisk i „wczasów pod gruszą”. Agroturystyka wiąże się z bliskim kontaktem
turystów ze środowiskiem naturalnym, miejscową społecznością i jej kulturą.
Jednakże mimo posiadania walorów wyraźnie zauważalny jest brak gospodarstw
agroturystycznych oraz firm oferujących usługi noclegowe i rekreacyjno - turystyczne.
Bazę gastronomiczno – noclegową na terenie gminy tworzą:
• karczma „BORYNIANKA” znajdująca się w Lipcach Reymontowskich,
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• pensjonat agroturystyczny „BUMERANG” Jolanta i Kazimierz Foks znajdujący się
w Chlebowie,
• sala

bankietowo-konferencyjna

„REYMONTÓWKA”

znajdująca

się

w Lipcach Reymontowskich.
Na terenie gminy brak jest ścieżek rowerowych i odpowiednio oznakowanych
szlaków turystycznych.
Przez teren gminy przebiega wyznaczony przez PTTK szlak rowerowy
pn. „Z Reymontem w tle”, o długości ponad 200 km (Trasa: Łódź – Brzeziny –
Lipce Reymontowskie – Skierniewice – Puszcza Bolimowska – Babsk – Biała Rawska –
Rawa Mazowiecka – Boguszyce – Rogów – Rochna – Gałków – Łódź).
Turystyka powinna stawać się coraz ważniejszą dziedziną dla lokalnego rozwoju
gospodarczego. Jest czynnikiem aktywizacji ekonomicznej, a dla mieszkańców może być
uzupełniającym źródłem dochodu. Rozwój turystyki związany jest z rozwojem
infrastruktury, handlu, transportu i finansów.
Ze względu na walory przyrodniczo – krajobrazowe, bliskość większych miast
(aglomeracji łódzkiej oraz warszawskiej), bogate dziedzictwo kulturowe, powiązania
wielkiego noblisty z Lipcami Reymontowskimi, priorytetem gminy powinien być rozwój
przemysłu agroturystycznego i turystycznego (turystyka poznawcza, wycieczkowa).

2.5. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących
na ternie gminy
Środowisko:
-

nieuregulowana kompleksowo gospodarka ściekowa w gminie przyczyniająca się
do

niekontrolowanego

zanieczyszczenia

gleb,

wód

podziemnych

oraz powierzchniowych;
-

niedostateczny stan techniczny sieci wodociągowej;

-

brak całkowitego uporządkowania gospodarki odpadami;

-

zanieczyszczenie atmosfery wynikające ze stosowania w gospodarstwach domowych
tradycyjnej techniki ogrzewania węglem;

-

brak sieci gazowej.
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Infrastruktura techniczna:
- niski stopień skanalizowania gminy, niewystarczająca przepustowość oczyszczalni
w stosunku do potrzeb całej gminy,
- niezadowalający stan dróg gminnych;
- braki w infrastrukturze towarzyszącej dróg – chodników, ścieżek rowerowych,
- brak sieci ciepłowniczej i gazowej,
Gospodarka i rolnictwo:
- brak alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem;
- duże rozdrobnienie gospodarstw i produkcja wielokierunkowa;
- niedoinwestowanie gospodarstw,
- brak wiedzy w zakresie nowoczesnych metod gospodarowania
Turystyka
- brak wystarczająco oznakowanych szlaków turystycznych,
- brak

ścieżek

rowerowych oraz

niedostateczna

liczba

wyznaczonych szlaków

turystycznych;
- słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna oraz infrastruktura okołoturystyczna,
- małe zainteresowanie działalnością agroturystyczną:
Demografia i społeczeństwo:
- zmniejszająca się liczba mieszkańców,
- ujemne saldo migracji,
- starzenie się społeczeństwa,
- mała liczba imprez sportowych i kulturalnych,
Infrastruktura społeczna:
- brak szkół ponadgimnazjalnych ,
- brak wyposażenia pracowni szkolnych,
- niedostateczny stan techniczny infrastruktury kulturalnej,
- niewystarczająca baza sportowo -rekreacyjna,
- niekorzystna struktura wykształcenia mieszkańców.
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2.6. Analiza SWOT
Analiza SWOT tworzona jest w celu zdefiniowania najważniejszych czynników
zewnętrznych i wewnętrznych, które mają wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy
gminy. Stanowi ona zbiór informacji o mocnych i słabych stronach gminy oraz o stojących
przed nią szansach i zagrożeniach.
Jest kontynuacją i podsumowaniem poprzedzającej ją diagnozy stanu istniejącego
gminy.
Tabela 24. Zbiór mocnych i słabych stron gminy Lipce Reymontowskie
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Obszar badania: Położenie. Sieć osadnicza. Demografia
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

centralne położenie w kraju;
− przewaga ludności o wykształceniu
podstawowym i zawodowym;
znaczne zasoby siły roboczej;
− zmniejszająca się liczba mieszkańców,
położenie gminy na trasie kolejowej
Warszawa- Łódź;
− ujemne saldo migracji,
bliskość dużych ośrodków miejskich;
− starzenie się społeczeństwa;
równomierne rozmieszczenie zabudowy
− niekorzystna struktura wykształcenia
osadniczej na terenie gminy;
mieszkańców,
Obszar badania: Gospodarka
wolne zasoby siły roboczej;
korzystne warunki do realizacji inwestycji
gospodarczych – dostęp do mediów
komunalnych ( woda, energia elektryczna i
częściowe skanalizowanie Lipiec
Reymontowskich);
dogodne warunki dla rozwoju turystyki
wycieczkowej, poznawczej jako gałęzi
lokalnej gospodarki;
obowiązujący plan zagospodarowania
przestrzennego gminy,
zwiększenie się liczby zatrudnionych,
zmniejszenie się liczby osób
bezrobotnych,
struktura własnościowa podmiotów
gospodarczych właściwa dla gospodarki
rynkowej,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

brak kapitału lokalnego na rozwój
działalności gospodarczej;
brak średnich podmiotów
gospodarczych;
niewielkie zróżnicowanie branżowe
gospodarki gminy;
dominująca pozycja indywidualnych
gospodarstw jako miejsc pracy;
brak przedsiębiorstw innowacyjnych;
niewystarczający stopień skanalizowania
gminy;
niski poziom rozwoju usług
wyspecjalizowanych,
brak alternatywy zatrudnienia dla
ludności utrzymującej się z pracy w
rolnictwie;
duża skala ukrytego bezrobocia,
brak oferty inwestycyjnej gminy,
brak instytucji otoczenia biznesu,
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Obszar badania: Rolnictwo
− dogodne położenie geograficzne i
ukształtowanie terenu;
− niski poziom zanieczyszczenia i degradacji
gleb;
− duże przywiązanie do ziemi i kultywowanie
tradycji;
− dobra dostępność komunikacyjna
gospodarstw rolnych gminy do rynków
zewnętrznych (rynków zbytu i
zaopatrzenia);
− zdecydowana przewaga własności
prywatnej użytków rolnych;

− poziom wykształcenia rolników
nieadekwatny do potrzeb;
− utrzymywanie się dużej liczby
gospodarstw rolnych o małej powierzchni
użytków rolnych,
− rozdrobienie gospodarstw, bark
specjalizacji,
− niski poziom upraw ekologicznych;
− brak zintegrowania produkcji rolnej;
− niski potencjał gospodarstw w zakresie
przeprofilowywania produkcji np. w
stronę produkcji ekologicznej;
− niedoinwestowanie gospodarstw rolnych;
− brak grup producenckich;
− przewaga gleb o niskiej klasie
bonitacyjnej;
− niewielkie powierzchniowo sady;
− brak przetwórstwa rolno – spożywczego;
Obszar badania: Infrastruktura społeczna

− znaczne zasoby siły roboczej
− aktywność społeczności lokalnej
(organizacje pozarządowe),
− działalność organizacji i klubów
sportowych,
− dobry dostęp do szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego;
− istnienie Gminnego Centrum Informacji;
− bogate dziedzictwo i tradycje kulturowe;
− aktywnie funkcjonujące zespoły
folklorystyczne i artystyczne;
− działalność Fundacji im. Wł. St.
Reymonta;
− cykliczna organizacja imprez o zasięgu
ogólnopolskim;
− siedziba Lokalnej Grupy Działania
„GNIAZDO”,
− funkcjonowanie na terenie gminy ZOZ-u,
gabinetu stomatologicznego i punktu
aptecznego;
− dobry stan budynku ośrodka zdrowia

− brak alternatywy zatrudnienia dla ludności
utrzymującej się z pracy w rolnictwie;
− występowanie ukrytego bezrobocia na
wsi;
− długotrwałe bezrobocie;
− brak miejsc pracy dla ludzi młodych i
wykształconych,
− brak szkół ponadgimnazjalnych,
− niedostateczna ilość obiektów
rekreacyjno-sportowych (brak sal
gimnastycznych);
− brak wyposażenia pracowni szkolnych,
− niedostateczne środki na niezbędne
remonty i modernizacje placówek
oświatowych;
− ograniczony dostęp do placówek kultury
w sołectwach nie będących siedzibą
gminy;
− niedostateczny stan techniczny obiektów
kultury;
− mała liczba imprez sportowych i
kulturalnych,
− brak specjalistycznej kadry medycznej;

Obszar badania: Ochrona środowiska, zasoby naturalne
−
−
−
−
−
−

−
−
−

dobry stan środowiska naturalnego;
brak terenów zdegradowanych;
nieskażone gleby;
występowanie rezerwatów przyrody;
brak uciążliwości przemysłowej;
prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów,

−
−
−
−
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niski stopień skanalizowania gminy;
nieuregulowana gospodarka ściekowa,
brak całkowitego uporządkowania
gospodarki odpadami;
brak jednolitego systemu cieplnego;
brak sieci gazowej,
wzrost ilości produkowanych odpadów
na 1 mieszkańca gminy;
zanieczyszczenie atmosfery wynikające
ze stosowania w gospodarstwach
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domowych tradycyjnej techniki
ogrzewania węglem;
− niedostateczny stan techniczny sieci
wodociągowej ( cześć rur cementowoazbestowych)
Obszar badania: Turystyka. Promocja
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

duże walory krajobrazowo –przyrodnicze
− brak ośrodków rozwoju małej i średniej
gminy;
przedsiębiorczości,
rezerwat przyrody Bukowiec;
− brak rozbudowanej infrastruktury
turystycznej (drogi dojazdowe, ścieżki
naturalne warunki sprzyjające rozwojowi
rowerowe, oznakowania, parkingi itp.)
agroturystyki i turystyki poznawczej;
−
brak odpowiedniego oznakowania
miejsce związane ze sławnym noblistą –
szlaków turystycznych,
Wł. St. Reymontem;
− niedostateczna liczba wyznaczonych
bogate dziedzictwo kulturowe;
szlaków turystycznych (pieszych i
działalność fundacji im. Reymonta;
rowerowych);
wiele atrakcji turystycznych (skansen,
− mała liczba obiektów sportowo –
muzea, pomniki przyrody);
rekreacyjnych,
imprezy kulturalne o zasięgu
− słabo rozwinięta baza noclegowa i
ogólnopolskim;
gastronomiczna oraz infrastruktura
warunki sprzyjające rozwojowi
okołoturystyczna,
agroturystyki,
− brak podmiotów obsługujących lokalną
warunki do rozwoju turystki rowerowej,
ofertę turystyczną,
najstarszy w Polsce amatorski zespół
niewystarczająca promocja gminy;
regionalny
Obszar badania: Sfera infrastruktury technicznej

− wysoki stopień zwodociągowania gminy;
− posiadanie oczyszczalni ścieków;
− częściowe skanalizowanie wsi Lipce
Reymontowskie;
− posiadanie koncepcji rozwiązania
gospodarki ściekowej na terenie gminy,
− rozbudowana sieć dróg dojazdowych;
− dobry dostęp do usług telekomunikacyjnych
(sieć komórkowa);

−
−
−
−
−

−
−
−

nie wystarczające środki finansowe na
szybkie zagospodarowanie terenów
gminy;
niezadowalający stan techniczny dróg;
brak infrastruktury towarzyszącej dróg –
chodniki, ścieżki rowerowe,
brak sieci gazowej kanalizacyjnych
ciepłowniczej,
niski stopień skanalizowania gminy,
brak urządzeń do odprowadzania
kanalizacyjnych unieszkodliwiania
ścieków,
niedostateczny stan techniczny sieci
wodociągowej;
zbyt mały dostęp do internetu,
ograniczony rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego,

Tabela 25. Zbiór szans i zagrożeń
SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Możliwość wykorzystania środków
pomocowych z Unii Europejskiej na
dofinansowanie różnych dziedzin
działalności gminy.
2. Rozwijająca się infrastruktura techniczna
podnosząca wartość gospodarczą gminy dla
inwestorów z zewnątrz.

1. Niekorzystna sytuacja w gospodarce
narodowej - niestabilność polityki
finansowej państwa.
2. Brak kapitału na inwestycje
infrastrukturalne.
3. Rosnące koszty w zakresie infrastruktury
technicznej.
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3. Możliwość tworzenia alternatywnych
pozarolniczych form działalności np. rozwój
agroturystyki.
4. Możliwość tworzenia grup producenckich.
5. Tworzenie partnerstw i współpracy
samorządów – Stowarzyszenie LGD
„Gniazdo”.
6.Rosnąca popularność turystyki weekendowej i
aktywnego spędzania czasu.
7. Dogodne położenie w pobliżu miast i
aglomeracji.
8.Rosnące znaczenie aglomeracji łódzkiej.
9. Rosnące zainteresowanie produkcją i
produktami ekologicznymi.
10.Ochrona krajowego rynku rolnego.
11. Wzrost zainteresowania kulturą ludową.

4. Brak zainteresowania dużego kapitału
inwestycjami w gminie.
5. Ograniczone możliwości pozyskania
zewnętrznych środków na dofinansowanie
inwestycji.
6. Niski poziom finansowania sfery
infrastruktury społecznej przez budżet
państwa i duże obciążenia finansowe
samorządów gminnych,
7. Duża konkurencja wśród gmin w zakresie
pozyskiwania środków unijnych.
8. Rosnąca konkurencja na rynku usług
agroturystycznych.
9. Rosnące wymagania turystów.
10. Niedoinwestowanie małych i średnich
przedsiębiorstw.
11. Niska opłacalność produkcji rolniczej.
12. Niż demograficzny i duża migracja
młodzieży związana z edukacją i
poszukiwaniem pracy.

Podsumowując analizę SWOT można stwierdzić, że najmocniejszą stroną gminy jest
jej historia, bogate tradycje i dziedzictwo kulturowe oraz dobry stan środowiska
naturalnego.
Słabe strony to przede wszystkim nadal niedostateczny poziom infrastruktury:
zły stan szlaków komunikacyjnych, niewystarczający stopień skanalizowania gminy,
niezadowalający stan infrastruktury społecznej oraz brak rozbudowanej infrastruktury
sportowej i turystycznej.
Największą szansą dla gminy będzie rozwój turystyki oparty o walory przyrodniczohistoryczne, zachowane tradycje i dziedzictwo kulturowe. Gmina powinna sprzedawać się
również jako obszar występowania zdrowej żywności.
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2.7. Cele ogólne i szczegółowe rozwoju gminy
Ogólnym celem rozwoju gminy Lipce Reymontowskie jest:
Wzrost poziomu życia mieszkańców pod względem ekonomicznym, społecznym
i kulturalnym poprzez zrównoważony rozwój gminy przy jednoczesnej dbałości
o poprawę stanu środowiska naturalnego
Cel główny przedkłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe.
Cel strategiczny I - Poprawa infrastruktury technicznej
•

przebudowa części układu komunikacyjnego,

•

racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych

•

przebudowa sieci wodociągowej

Cel strategiczny II - Wzrost gospodarczy gminy
•

bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną,

•

uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod usługi produkcyjne,

•

rozwój instytucji otoczenia biznesu,

•

rozwój infrastruktury informatycznej

Cel strategiczny III – poprawa warunków życia mieszkańców
•

budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska,

•

doskonalenie warunków dla rozwoju kultury i turystyki,

•

poprawa wyglądu i estetyki otoczenia życia mieszkańców,

•

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy i regionu,

•

odnowa wsi

•

zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych form przekazu informacji,
w szczególności do internetu,
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Cel strategiczny IV – Ochrona walorów przyrodniczych oraz poprawa stanu
środowiska w gminie
•

poprawa stanu otaczającego środowiska naturalnego,

•

zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego,

•

poprawa wykorzystywania zasobów wodnych,

•

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
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2.8. Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2008-2013

Lp.

Nazwa planowanego zadania

1

Kompleksowe uporządkowanie i
rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap II
Zadanie 1. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
(rozdzielczej) z przyłączami
(przykanalikami) w Lipcach
Reymontowskich w ul. Mostowej,
Nowickiej, Boryny, Leśnej i
Wiosennej

Zgodność
z planem
zagospoda
rowania
przestrzen
nego

Wskaźniki
Czas
realizacji

rezultatu

produktu

2008-2009

P. 46.1.3
Długość
wybudowa
nej sieci
kanalizacji
sanitarnej km

R.46.1.2
Liczba
osób
korzystając
ych z
podłączeni
a do
wybudowa
nej sieci
kanalizacji
sanitarnej osoby

2008-2009

P. 46.1.6
Liczba
przebudow
anych
oczyszczal
ni ścieków
– szt.

zgodne

Zadanie 2. Rozbudowa istniejącej
gminnej oczyszczalni ścieków w
Lipcach Reymontowskich

oddziaływ
ania

- Poprawa
stanu
czystości
wód,
- Poprawa
stanu
czystości
gleb

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Gmina Lipce
Reymontowsk
ie

Źródła finansowania
Nakłady
w tys. zł

EFRR

EFRROW

Budżet
gminy

Inne

3.106,41

2.164,30

0,00

942,11

0,00

3.178,10

2.214,25

0,00

963,85

0,00
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Lp.

2

Nazwa planowanego zadania

Wskaźniki
Czas
realizacji

zgodne

Nakłady
w tys. zł

EFRR

EFRROW

Budżet
gminy

Inne

produktu

oddziaływ
ania

2011- 2013

P. 46.1.3
Długość
wybudowa
nej sieci
kanalizacji
sanitarnej km

R.46.1.2
Liczba
osób
korzystając
ych z
podłączeni
a do
wybudowa
nej sieci
kanalizacji
sanitarnej osoby

- Poprawa
stanu
czystości
wód,
- Poprawa
stanu
czystości
gleb

Gmina Lipce
Reymontowsk
ie

9.000,00

6.270,00

0,00

2.730,00

0,00

2009-2010

Ilość
wybudowa
nych
oczyszczal
ni ścieków
– szt.

Poprawa
stanu
czystości
wód,
- Poprawa
stanu
czystości
gleb

Gmina Lipce
Reymontowsk
ie

3.000,00

0,00

1.844,00

1.156,00

0,00

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie
Lipce Reymontowskie
zgodne

Źródła finansowania

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

rezultatu

Kompleksowe uporządkowanie i
rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap III:
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej (rozdzielczej) z
przykanalikami w Lipcach
Reymontowskich w ul. Lipowej,
Cichej, Wiosennej, Golki i
Słonecznej, oraz w Mszadli i
Siciskach

3

Zgodność
z planem
zagospoda
rowania
przestrzen
nego
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Lp.

4

Nazwa planowanego zadania

Zgodność
z planem
zagospoda
rowania
przestrzen
nego

6

Czas
realizacji

2010

Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Lipcach
Reymontowskich

Adaptacja i urządzenie placu na
potrzeby imprez plenerowych w
Lipcach Reymontowskich

Źródła finansowania

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu

Nakłady
w tys. zł

EFRR

EFRROW

Budżet
gminy

Inne

produktu

oddziaływ
ania

P.23.1.3
Długość
wybudowa
nych dróg
gminnych km

R.23.2.1
Oszczędno
ść czasu w
przewozac
h
pasażerski
ch –
euro/rok

- poprawa
stanu
skomuniko
wania
gminy,
- Poprawa
bezpieczeń
stwa ruchu
drogowego
- skrócenie
czasu
podróży
- wzrost
nośności
nawierzch
ni

Gmina Lipce
Reymontowsk
ie

400,00

340,00

0,00

60,00

0,00

R.43.3.1
Ilość
zaoszczędz
onej
energii w
wyniku
realizacji
projektów
termomode
rnizacyjny
ch

zmniejszen
ie
zanieczysz
czenia
powietrza

Gmina Lipce
Reymontowsk
ie

500,00

425,00

75,00

0,00

0,00

-

-

Gmina Lipce
Reymontowsk
ie

650,00

0,00

500,00

150,00

0,00

rezultatu

Przebudowa drogi gminnej nr
115202E Drzewce – gr. Gm.
Słupia (Gaj Bliski)

zgodne

5

Wskaźniki

zgodne

2011

P.43.3.1
Liczba
obiektów
objętych
termomode
rnizację –
szt.

zgodne

2009

-
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Lp.

Nazwa planowanego zadania

7

Adaptacja pomieszczeń remizy
OSP na świetlicę wiejską w
Wólce Krosnowskiej
Budowa Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego (Wrota
Regionu Łódzkiego)
Budowa zbiornika retencyjnego w
Woli Drzewieckiej

8

9

Wskaźniki

Zgodność
z planem
zagospoda
rowania
przestrzen
nego

Czas
realizacji

rezultatu

produktu

oddziaływ
ania

zgodne

2010

-

-

-

-

2009-2010

-

-

-

Plan w
trakcie
opracowy
wania

2013-2015

-

-

-
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Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdrażaniu
Gmina Lipce
Reymontowsk
ie
Urząd
Marszałkowsk
i w Łodzi,
Gmina Lipce
Reymontowsk
ie

Źródła finansowania
Nakłady
w tys. zł

EFRR

EFRROW

Budżet
gminy

Inne

400,00

0,00

300,00

100,00

0,00

16,8

0,00

0,00

16,8

0,00

3.000,00

2.250,00

450,00

0,00

0,00
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2.9. Zadania planowane do realizacji po roku 2013

Lp.

1
2
3
4

Nazwa planowanego zadania

Budowa przedszkola w Lipcach
Reymontowskich
Budowa pełnowymiarowej sali
gimnastycznej w Lipcach
Reymontowskich
Adaptacja remizy OSP Mszadla na
potrzeby mieszkańców wsi
Wymiana sieci wodociągowej we
wsiach Lipce Reymontowskie,
Drzewce i Wola Drzewiecka

Zgodność z
planem
zagospodar
owania
przestrzenn
ego

Wskaźniki
Czas
realizacji

rezultatu

produktu

oddziaływania

zgodne

2014

-

-

zgodne

2014-2015

-

zgodne

2014

zgodne

2016-2020

Instytucje i
podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu

Nakłady
w tys. zł

-

Gmina Lipce
Reymontowskie

1.300,00

-

-

Gmina Lipce
Reymontowskie

3.500,00

-

-

-

Gmina Lipce
Reymontowskie

500,00

-

-

-

Gmina Lipce
Reymontowskie

25.000,00
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2.10. Powiązania zadań realizowanych w ramach Planu Rozwoju
Lokalnego z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy
Plan Rozwoju Lokalnego to dokument programowy, który w swoich ustaleniach jest
komplementarny do dokumentów planistycznych, będących podstawą polityki regionalnej
zarówno na poziomie wojewódzkim, krajowym, europejskim. Zgodność Planu Rozwoju
Lokalnego ze strategicznymi dokumentami planistycznymi wyższego rzędu jest bowiem
warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji. Poniżej wykazano zgodność zakładanych
kierunków rozwoju gminy Lipce Reymontowskie z założeniami niektórych dokumentów.

2.10.1. Powiązania z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013
Podstawą opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie
w zakresie metodycznym jest Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013. Diagnoza stanu
gminy, prognozy trendów demograficznych i gospodarczych oraz sformułowane
na ich podstawie cele są spójne z założeniami i celami NPR. Należy podkreślić, iż diagnoza
aktualnego stanu gminy w dziedzinie gospodarczej i społecznej ujawniła oraz potwierdziła
występowanie na terenie Lipiec Reymontowskich problemów i negatywnych tendencji
opisywanych także w analizie stanu kraju zawartej w NPR. Chodzi tu m.in. o:
- słabe wykorzystanie szans wynikających z rozwoju turystyki w Polsce,
- zły stan infrastruktury technicznej, w tym kanalizacyjnej, szczególnie na obszarach
wiejskich,
- starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie się liczby ludności,
- niewystarczająca ilość miejsc pracy poza rolnictwem,
- duże zróżnicowanie między dochodami gospodarstw domowych,
- zbyt niska aktywność społeczna Polaków,
- brak innowacyjnych przedsięwzięć.
W związku z tym cele strategiczne obu dokumentów są ze sobą powiązane.
Dotyczy to głównie następujących celów NPR:
- wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia,
- podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie

2.10.2. Powiązania z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia
2007-2013 (Narodową Strategią Spójności)
Zapisy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii
Spójności) w zakresie identyfikacji problemów na obszarze Polski oraz zamierzonych
do osiągnięcia celów są tożsame z celami stawianymi przed władzami i społecznością
gminy Lipce Reymontowskie. Dotyczy to przede wszystkim następujących celów
horyzontalnych:
a) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
- wzrost poziomu edukacji oraz poprawa jakości kształcenia,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości,
- przeciwdziałanie ubóstwu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- wzmocnienie potencjału zdrowotnego kapitału ludzkiego.
b) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie
dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, m. in. poprzez:
- zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
- wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej.
c) Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie
sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
- wspieranie działalności wytwórczej przynoszącej wysoką wartość dodaną,
- rozwój sektora usług,
- poprawa otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostępu do zewnętrznego
finansowania,
- społeczeństwo informacyjne,
- zwiększenie inwestycji w badania i rozwój oraz tworzenie rozwiązań innowacyjnych.
d) Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych.
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e) Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich.
- wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach wiejskich.
Założenia Planu Rozwoju Lokalnego odnoszą się także do celu głównego NSS,
określonego jako: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej
na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

2.10.3.

Powiązania

z

Regionalnym

Programem

Operacyjnym

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego przewiduje działania
mające służyć rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów regionu oraz wyznacza
kierunki rozwoju na lata 2007 – 2013. Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego pełni taką samą
rolę, jednakże działania w nim przewidziane mają charakter lokalny. Realizacja działań
zapisanych w obu dokumentach sprawi, że będą na siebie oddziaływać. Dla uzyskania
większych efektów działania te muszą być ze sobą spójne.
Niniejszy dokument realizuje postulaty, szczególnie w następujących dziedzinach:
1. Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska”,
2. Oś priorytetowa III „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”,
3. Oś priorytetowa V „Infrastruktura społeczna”,

2.10.4. Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego
Plan Rozwoju Lokalnego ze swoimi celami nadrzędnymi oraz celami cząstkowymi
wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Głównymi celami rozwoju
województwa, zgodnymi z założeniami PRL są, bowiem:
I. Wzrost poziomu cywilizacyjnego województwa
1.

Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój kulturowy mieszkańców,

2.

Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców,

3.

Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.

80

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie

II. Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno – ekonomicznego posiadającego własną
podmiotowość kulturową i gospodarczą
1. Wspomaganie i promowanie różnych form edukacji regionalnej dzieci, młodzieży
i dorosłych,
2. Inicjowanie i wspomaganie różnych form i przejawów kultury regionalnej oraz ruchów
regionalistycznych.
Odnosząc się do celów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego można
stwierdzić, iż Plan jest zgodny z określonymi w niej celami i przyczyni się do rozwoju
cywilizacyjnego i kulturalno - turystycznego w Gminie Lipce Reymontowskie, a co za tym
idzie w województwie łódzkim.
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2.11. Plan finansowy na lata 2008-2015

Lp.

1

2

3

Nazwa planowanego zadania
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap II
Zadanie 1. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
(rozdzielczej) z przyłączami
(przykanalikami) w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Mostowej, Nowickiej, Boryny,
Leśnej i Wiosennej
Zadanie 2. Rozbudowa
istniejącej gminnej
oczyszczalni ścieków w
Lipcach Reymontowskich
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap III:
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej (rozdzielczej) z
przykanalikami w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Lipowej, Cichej, Wiosennej,
Golki i Słonecznej, oraz w
Mszadli i Siciskach
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie

2008
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2009
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

1.272,05

385,79

0,00

0,00

886,26

0,00

1.834,36

556,32

0,00

0,00

1.278,04

0,00

36,6

11,1

0,00

0,00

25,5

0,00

3.141,5

952,75

0,00

0,00

2.188,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.058,16

407,65

0,00

0,00

650,51

0,00
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Nazwa planowanego zadania

4

Przebudowa drogi gminnej nr
115202E Drzewce – gr. Gm.
Słupia (Gaj Bliski)
Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Lipcach
Reymontowskich
Adaptacja i urządzenie placu na
potrzeby imprez plenerowych
w Lipcach Reymontowskich
Adaptacja pomieszczeń remizy
OSP na świetlicę wiejską w
Wólce Krosnowskiej
Budowa Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego)
Budowa zbiornika retencyjnego
w Woli Drzewieckiej

5
6
7
8

9

Razem

2008
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2009
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

150,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,60

8,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.308,65

396,89

0,00

0,00

911,76

0,00

6.692,62

2.075,32

0,00

0,00

4.617,30

0,00
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Plan finansowy na lata 2008 -2015 ciąg dalszy
Lp.

1

2

3

Nazwa planowanego zadania
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap II
Zadanie 1. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
(rozdzielczej) z przyłączami
(przykanalikami) w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Mostowej, Nowickiej, Boryny,
Leśnej i Wiosennej
Zadanie 2. Rozbudowa
istniejącej gminnej
oczyszczalni ścieków w
Lipcach Reymontowskich
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap III:
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej (rozdzielczej) z
przykanalikami w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Lipowej, Cichej, Wiosennej,
Golki i Słonecznej, oraz w
Mszadli i Siciskach
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie

2010
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2011
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

909,85

0,00

0,00

2.090,15

0,00

1.941,84

747,84

0,00

0,00

1.194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Przebudowa drogi gminnej nr
115202E Drzewce – gr. Gm.
Słupia (Gaj Bliski)
Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Lipcach
Reymontowskich
Adaptacja i urządzenie placu na
potrzeby imprez plenerowych
w Lipcach Reymontowskich
Adaptacja pomieszczeń remizy
OSP na świetlicę wiejską w
Wólce Krosnowskiej
Budowa Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego)
Budowa zbiornika retencyjnego
w Woli Drzewieckiej

5
6
7
8

9

Razem

2010
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2011
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

400,00

60,00

0,00

0,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

75,00

0,00

0,00

425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

100,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,20

8,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750,04

916,04

0,00

0,00

1.834,00

0,00

3.500,00

984,85

0,00

0,00

2.515,15

0,00
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Plan finansowy na lata 2008 -2015 ciąg dalszy
Lp.

1

2

3

Nazwa planowanego zadania
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap II
Zadanie 1. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
(rozdzielczej) z przyłączami
(przykanalikami) w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Mostowej, Nowickiej, Boryny,
Leśnej i Wiosennej
Zadanie 2. Rozbudowa
istniejącej gminnej
oczyszczalni ścieków w
Lipcach Reymontowskich
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap III:
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej (rozdzielczej) z
przykanalikami w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Lipowej, Cichej, Wiosennej,
Golki i Słonecznej, oraz w
Mszadli i Siciskach
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie

2012
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2013
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

909,85

0,00

0,00

2.090,15

0,00

3.000,00

909,85

0,00

0,00

2.090,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Przebudowa drogi gminnej nr
115202E Drzewce – gr. Gm.
Słupia (Gaj Bliski)
Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Lipcach
Reymontowskich
Adaptacja i urządzenie placu na
potrzeby imprez plenerowych
w Lipcach Reymontowskich
Adaptacja pomieszczeń remizy
OSP na świetlicę wiejską w
Wólce Krosnowskiej
Budowa Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego)
Budowa zbiornika retencyjnego
w Woli Drzewieckiej

5
6
7
8

9

Razem

2012
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2013
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

75,00

0,00

0,00

425,00

0,00

3.000,00

909,85

0,00

0,00

2.090,15

0,00

3.500,00

984,85

0,00

0,00

2.515,15

0,00
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Plan finansowy na lata 2008 -2015 ciąg dalszy

Lp.

1

2

3

Nazwa planowanego zadania
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap II
Zadanie 1. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
(rozdzielczej) z przyłączami
(przykanalikami) w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Mostowej, Nowickiej, Boryny,
Leśnej i Wiosennej
Zadanie 2. Rozbudowa
istniejącej gminnej
oczyszczalni ścieków w
Lipcach Reymontowskich
Kompleksowe uporządkowanie
i rozbudowa systemu zbiorczej
kanalizacji rozdzielczej w
aglomeracji Lipce
Reymontowskie – etap III:
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej (rozdzielczej) z
przykanalikami w Lipcach
Reymontowskich w ul.
Lipowej, Cichej, Wiosennej,
Golki i Słonecznej, oraz w
Mszadli i Siciskach
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie

2014
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2015
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Przebudowa drogi gminnej nr
115202E Drzewce – gr. Gm.
Słupia (Gaj Bliski)
Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Lipcach
Reymontowskich
Adaptacja i urządzenie placu na
potrzeby imprez plenerowych
w Lipcach Reymontowskich
Adaptacja pomieszczeń remizy
OSP na świetlicę wiejską w
Wólce Krosnowskiej
Budowa Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego)
Budowa zbiornika retencyjnego
w Woli Drzewieckiej

5
6
7
8

9

Razem

2014
budżet
środki
państwa prywatne

środki
UE

inne

razem

budżet
jst

2015
budżet
środki
państwa prywatne

razem

budżet
jst

środki
UE

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250,00

187,50

0,00

0,00

1.062,50

0,00

1.250,00

187,50

0,00

0,0

1.062,50

0,00

1.250,00

187,50

0,00

0,00

1.062,50

0,00

1.250,00

187,50

0,00

0,00

1.062,50

0,00
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2.12. System wdrażania
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele
i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego
jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego
przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu Planu
towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej
informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.
Plan Rozwoju Lokalnego 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 Planu Rozwoju
Lokalnego wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji i osób.
Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym
procesy

implementacyjne.

Niezwykle

istotne

jest

partnerstwo

ponadgminne.

Wdrażanie wytyczonych planów zakłada potrzebę animacji niemalże od podstaw,
która wiąże się z głębszymi kwestiami, takimi jak: zmiana mentalności, stosunki społeczne,
kultura lokalna, których ewolucja jest procesem rozłożonym na wiele lat.
Za

wdrażanie

Planu

Rozwoju

Lokalnego

gminy

Lipce

Reymontowskie

odpowiedzialny jest Wójt Gminy we współpracy z Radą Gminy oraz jej stałymi komisjami.
Organy te będą wspierane przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Gminy.
Wdrażanie Planu rozpocznie się od wprowadzenia go w życie uchwałą Rady Gminy.
Wójt,

zgodnie

z

zapisami

ustawy o

samorządzie

gminnym

odpowiada

za inicjowanie, formułowanie, zabezpieczanie środków finansowych, realizację zadań
gminy oraz monitorowanie i nadzór nad całością działań podejmowanych w gminie na rzecz
rozwoju.
Wdrażanie Planu będzie się odbywać m.in. poprzez:
- przygotowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej projektów
ujętych w planie,
- przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargów,
- realizację zadań przyjętych do planu,

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie

- nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się
z zobowiązania,
- zakończenie zadania, odbiór końcowy i rozliczenie projektu,
- monitoring realizacji poprzez ocenę zgodności zrealizowanych projektów z założeniami
przyjętymi w planie oraz sporządzanie i przedkładanie sprawozdań z jego realizacji
Radzie Gminy,
- informowanie o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
Realizacja Planu Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie uzależniona jest
od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych jak i unijnych.

2.13. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania
projektu oraz jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie
wniosków z tego, co zostało i z tego co nie zostało zrobione. To także modyfikowanie
dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Stała i ciągła
obserwacja ilościowych i jakościowych zmian wybranych wartości poprzez nadzór
nad instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie poszczególnych zadań,
ma na celu zapewnienie maksymalnej efektywności realizacji planu.
Celowym jest prowadzenie monitoringu realizacji Planu w okresach:
-

długofalowym, gdzie badany będzie postęp w realizacji celów Planu Rozwoju
Lokalnego oraz zmiany zachodzące w strukturze,

-

bieżącym, podczas którego monitorowany będzie postęp w realizacji poszczególnych
zadań.
Za monitorowanie odpowiedzialny będzie Wójt Gminy oraz wyznaczeni przez niego

pracownicy Urzędu. Do ich zadań należeć będzie:
- koordynacja monitoringu,
- zbieranie danych i informacji od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
zadań,
- gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji w celu przygotowania raportów
i sprawozdań,
- opracowywanie raportów i sprawozdań.
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Wyznaczeni pracownicy będą odpowiedzialni ponadto za przygotowywanie
wyczerpującej metodologii procesu monitorowania oraz jego ewentualnych modyfikacji.
Zebrania pracowników odpowiedzialnych za monitoring odbywać się będą raz na rok,
lub częściej w zależności od potrzeb. Na w/w posiedzenia wyznaczeni pracownicy
przygotowywać będą szczegółową informację w postaci raportu monitorującego –
załącznik nr 1.
Wyznaczeni pracownicy analizować będą ilościowe i jakościowe informacje
na temat wdrażanych projektów i całego Planu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem
takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z wcześniej
zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione
zostaną problemy związane z wdrożeniem Planu, wyznaczeni pracownicy powinni podjąć
działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych.
Dla każdego zakończonego projektu opracowany zostanie raport ewaluacyjny –
załącznik nr 2.
Na koniec okresu programowania zostanie sporządzony raport końcowy, obrazujący
faktyczne zrealizowane zadania w kontekście założeń Planu Rozwoju Lokalnego. Raport
końcowy dostępny będzie do wglądu w Sekretariacie Wójta. Wpłynie to na rozpoznanie
trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz na ocenę
zaangażowania poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Wyznaczeni pracownicy ponadto w terminie do 31 stycznia każdego roku przygotują
raport ewaluacyjny dotyczący przebiegu realizacji Planu w stosunku do roku poprzedniego.
W raporcie tym znajdą się informacje dotyczące skuteczności (stopień osiągnięcia celów),
efektywności

(porównanie

zasobów

finansowych

zaangażowanych

w

realizację

z rzeczywistymi osiągnięciami projektu – produktem, rezultatem) i użyteczności
(ocena faktycznych efektów na poziomie produktu i rezultatu w relacji do zdefiniowanych
w Planie potrzeb i problemów). W raporcie ewaluacyjnym zawarta zostanie ponadto
rekomendacja i proponowane zmiany do planu, które z kolei będą aktualizowane
na podstawie uchwały Rady Gminy.
Komunikacja społeczna polegać będzie na informowaniu społeczności lokalnej
o postępach w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Każdy mieszkaniec gminy będzie miał
możliwość uzyskania informacji o aktualnym stanie prac wdrożeniowych Planu w Referacie
Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy wraz z wglądem w tematyczną dokumentację.
Istotnym elementem komunikacji społecznej będzie systematyczne zamieszczanie
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informacji o

wdrożonych projektach w

wydawanym przez

gminę kwartalniku

pt.„Gazeta Lipiecka”, oraz na stronie internetowej gminy Lipce Reymontowskie.
Główną instytucją odpowiedzialną za promocję Planu, informację i promocję
realizowanych zadań jest Urząd Gminy Lipce Reymontowskie. Materiały promocyjne
powinny w szczególności określać cele realizacji poszczególnych zadań, planowane
wskaźniki osiągnięć, a przede wszystkim źródła finansowania zadań. Informacje na temat
zaangażowania finansowego UE w realizację projektów oraz stanie zaawansowania zadań
i ich efektów podawane będą systematycznie do gminnej i lokalnej prasy.
Sposoby promocji zadań współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych
Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie

Komisji Europejskiej Nr 1159/2000

z 30 maja 2000 roku w sprawie „Zasad informowania i promocji projektów
współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.
Grupami docelowymi działań promocyjnych będą mieszkańcy gminy, organizacje
pozarządowe, potencjalni beneficjenci, partnerzy społeczno-gospodarczy, regionalne
i lokalne władze, władze publiczne, media.

93

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie

ZAŁĄCZNIK 1. Raport monitoringowy z realizacji projektu
Raport monitoringowy z realizacji projektu
Tytuł projektu
…………………………………………………………………………………………………
Kolejny numer raportu monitoringowego i okres objęty raportem
…………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe osoby przygotowującej
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Opis działań zrealizowanych w okresie objętym raportem monitoringowym
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Harmonogram realizacji projektu
planowany
Etapy realizacji
projektu

Rok 200….
I

II

III

Rok 20….
IV

I

II

III

Rok 20….
IV

I

II

III

Rok 20….
IV

I

II

III

IV

rzeczywisty
Etapy realizacji
projektu

Rok 200….
I

II

III

Rok 20….
IV

I

II

III

Rok 20….
IV

I

II

III

Rok 20….
IV

I

II

III

IV
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Działania jakie zostaną zrealizowane w najbliższym czasie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informacje o problemach związanych z realizacją projektu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Finansowa realizacja projektu
Etapy
realizacji
projektu

Źródło 1

Źródło 2

Źródło 3

Planowane Faktyczne
wydatki
wydatki

Planowane Faktyczne
wydatki
wydatki

Planowane Faktyczne
wydatki
wydatki

Razem
Planowane Faktyczne
wydatki
wydatki

RAZEM
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ZAŁĄCZNIK 2. Raport ewaluacyjny realizacji projektu
Raport ewaluacyjny realizacji projektu
Tytuł projektu
………………………………………………………………………………………………
Kolejny numer raportu i okres objęty raportem ewaluacyjnym
………………………………………………………………………………………………
Podstawa sporządzenia raportu ewaluacyjnego (nr raportu monitoringowego z realizacji
projektu)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe osoby przygotowującej
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Skuteczność realizacji projektu
Cele:
a)zakładane
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b)osiągnięte
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Efektywność realizacji projektu
Procentowy wskaźnik rzeczywiście zaangażowanych środków finansowych na realizację
projektu w stosunku do zakładanych wydatków w okresie raportowania
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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3. Użyteczność realizacji projektu
Porównanie efektów przeprowadzenia inwestycji (mierzalnych wskaźników) w stosunku do
wartości zakładanych w projekcie
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Zalecane zmiany w przebiegu realizacji projektu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Uwagi
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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