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1. Wprowadzenie 
Opracowanie zostało wykonane w ramach planu pracy Biura Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego w Łodzi na rok 2015 w obszarze zintegrowany system planowania rozwoju 

województwa. Prace analityczne były wykonywane w ramach wsparcia z Osi XII Pomoc techniczna, 

Cel szczegółowy 2: Sprawny system realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Potrzeba przeprowadzenia analiz dotyczący obszarów wiejskich województwa łódzkiego 

wynika z zapisów RPO WŁ na lata 2014 -2020. W ramach RPO wsparcie uzyskają działania związane 

m. in. ze zwiększeniem konkurencyjności gospodarki, poprawą spójności społecznej i terytorialnej, 

rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. W ujęciu terytorialnym wsparcie 

dotyczy całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Obszarów Strategicznej Interwencji 

krajowych i regionalnych wskazanych w SRWŁ 2020. 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wobec obszarów wiejskich sformułowano cel 

strategiczny o następującym brzmieniu: „atrakcyjne osadniczo obszary wiejskie, wykorzystujące 

potencjały wewnętrzne dla rozwoju wielofunkcyjnego”. Realizacja tego celu wymaga monitorowania 

procesów zmian funkcjonalno-przestrzennych oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów 

wiejskich, co stanowiło przesłankę do przeprowadzenia niniejszych analiz. 

 

1.1. Cele i zakres przestrzenny opracowania 

Celem opracowania jest diagnoza struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz społeczno-

gospodarczej obszarów wiejskich województwa łódzkiego oraz sporządzenie typologii wiejskich 

obszarów rozwojowych oraz wiejskich obszarów wymagających wsparcia. Opracowanie obejmuje 

łącznie 159 gmin wiejskich, które zamieszkiwało na koniec 2014 roku 920 747 osób, co stanowiło 

36,8% ludności województwa łódzkiego. Na obszary wiejskie województwa łódzkiego składają się 133 

gminy wiejskie i 26 obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. 

 

1.2. Źródła danych i struktura analiz 

Podstawowym źródłem danych dla diagnozy społeczno-gospodarczej opracowania była 

statystyka publiczna, tj. Bank Danych Lokalnych GUS. W diagnozie struktury funkcjonalno-

przestrzennej dane ze statystyki publicznej uzupełniono danymi z banku wiedzy o przestrzeni 

województwa stworzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w 

Łodzi. Opracowanie ma charakter statyczny, obejmujący dane za rok 2014, chyba że źródło danych 

uniemożliwiało uzyskanie informacji z tego okresu (np. PSR 20101, NSP 20112). Poza analizami 

struktur funkcjonalno-przestrzennych pozostałe analizy, bazujące na danych statystki publicznej, 

można rozbudowad o ujęcie dynamiczne prezentujące kierunki zmian (różnice stanów z 

poszczególnych lat). 

Analizy cząstkowe przeprowadzono w pięciu obszarach: 

1. Kierunki wykorzystania powierzchni w gminach wiejskich 

2. Sytuacja demograficzna gmin wiejskich 

3. Sytuacja mieszkaniowa gmin wiejskich 

4. Rynek pracy gmin wiejskich 

5. Gospodarka gmin wiejskich 

 

                                                           
1
 PSR 2010 – Powszechny Spis Rolny 

2
 NSP 2011 – Narodowy Spis Powszechny 
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Tabela 1. Struktura analiz 

Obszar Wskaźnik 
Metoda 

Analiza 

opisowa 

Wskaźnik 

syntetyczny 

Metoda 

Warda 

Kierunki 

wykorzystania 

powierzchni w 

gminach 

wiejskich 

Struktura wykorzystania powierzchni gminy (GUS / 

GUGiK) 
   

Struktura wykorzystania powierzchni gminy – tereny 

zurbanizowane (GUS) 
   

Struktura planowanego wykorzystania powierzchni 

gminy wg studiów uwarunkowao i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin (BPPWŁ) 

   

Sytuacja 

demograficzna 

gmin wiejskich 

Liczba ludności ogółem (GUS)    

Współczynnik przyrostu rzeczywistego (GUS)    

Wskaźnik obciążenia demograficznego – udział ludności 

w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym (GUS) 

   

Przyrost naturalny na 1000 mieszkaoców (GUS)    

Współczynnik salda migracji (GUS)    

Sytuacja 

mieszkaniowa 

gmin wiejskich 

Mieszkania oddane do użytku na 10 tys. ludności    

Rynek pracy gmin 

wiejskich 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym (GUS) 
   

Udział pracujących w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (opracowanie własne na podstawie 

danych GUS) 

   

Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 

osobę wyjeżdżającą do pracy (opracowanie własne na 

podstawie danych GUS, NSP 2011) 

   

Gospodarka gmin 

wiejskich 

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

(IUNG) 
   

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (GUS, PSR 

2010) 
  

Udział gospodarstw z sadami (GUS, PSR 2010)   

Udział gospodarstw uprawiających warzywa w zasiewach 

ogółem (GUS, PSR 2010) 
  

Obsada bydła (GUS, PSR 2010)   

Obsada trzody chlewnej (GUS, PSR 2010)   

Jakościowy wskaźnik walorów przyrodniczo-kulturowych 

(BPPWŁ) 
   

Miejsca noclegowe w hotelach i pozostałych obiektach 

noclegowych (GUS) 
  

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 

tys. mieszkaoców bez sekcji A i I (opracowanie własne na 

podstawie danych GUS) 

   

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych 

stanowiących dochody własne gminy 
  

Udział w podatkach dochodowych od osób prawnych 

stanowiących dochody własne gminy 
   

 
W analizie gospodarki gmin wiejskich metodą Warda użyto wartości z cząstkowych 

wskaźników syntetycznych 
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Typologia wiejskich obszarów rozwojowych i wiejskich obszarów wymagających wsparcia 

została sporządzona metodą wskaźnika syntetycznego i potwierdzona  aglomeracyjną metodą 

grupowania obiektów (metoda Warda). Podstawowym założeniem wyznaczania obszarów 

rozwojowych i wymagających wsparcia był warunek koniunkcji w poszczególnych obszarach, tj. 

gmina zakwalifikowana jako wiejski obszar rozwojowy osiąga wartości lepsze niż wynosi średnia 

dla obszarów wiejskich województwa we wszystkich analizowanych obszarach. 

 

Rys. 1. Potencjały rozwojowe obszarów wiejskich a wiejskie obszary rozwojowe – wskaźnik 

syntetyczny 

 

 
Rys. 2. Bariery rozwojowe obszarów wiejskich a wiejskie obszary wymagające wsparcia – wskaźnik 

syntetyczny 

 
 

Demografia Mieszkalnictwo

Rynek pracy Gospodarka

Demografia Mieszkalnictwo

Rynek pracy Gospodarka

Wiejski obszar rozwojowy Wiejski obszar rozwojowy 

Wiejski obszar wymagający wsparcia Wiejski obszar wymagający wsparcia 
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Analogicznie wyznaczono wiejskie obszary wymagające wsparcia: gmina zakwalifikowana do 

tej grupy we wszystkich obszarach osiąga wartości wskaźników gorsze niż wynosi średnia dla 

obszarów wiejskich. Dodatkowo rezultaty uzyskane za pomocą wskaźnika syntetycznego 

potwierdzono metodą grupowania aglomeracyjnego Warda, także wykorzystując warunek 

koniunkcji. 

 

Rys. 3. Potencjały i bariery rozwojowe obszarów wiejskich a wiejskie obszary rozwojowe i wiejskie 

obszary wymagające wsparcia – synteza wyników 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Koocowym efektem zastosowania wszystkich procedur „filtrujących” są dwie krótkie listy 

gmin: liderów i outsiderów – gmin, które we wszystkich przeprowadzonych analizach uzyskały 

najlepsze bądź najgorsze rezultaty. Nie oznacza to, rzecz jasna, braku potencjałów na pozostałych 

obszarach wiejskich. W podsumowaniu analiz cząstkowych zaprezentowano zbiorczą mapę ukazującą 

najważniejsze potencjały rozwojowe zdiagnozowano w toku analiz cząstkowych. 
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2. Kierunki wykorzystania powierzchni w gminach wiejskich 
2.1. Rolnictwo, lasy, tereny zabudowane i zurbanizowane 

Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii głównym kierunkiem wykorzystania 

powierzchni ziemi w województwie łódzkim są użytki rolne, które (według danych na 1 stycznia 2014 

roku) stanowiły 70,6% w strukturze użytkowania gruntów. Daje to regionowi łódzkiemu pierwsze 

miejsce w kraju, przed województwem lubelskim i mazowieckim (odpowiednio: 70,1% i 67,6%), 

natomiast na cele leśne wykorzystywane jest jedynie 21,5% powierzchni regionu (16. miejsce w kraju, 

za województwami mazowieckim i lubelskim mającymi 23,2% powierzchni zalesionych). Jest to 

podstawowa informacja świadcząca o wybitnie rolniczym charakterze regionu łódzkiego. 

 

Użytkowanie gruntów na obszarach wiejskich województwa 

Pomimo znacznej przewagi użytków rolnych w województwie łódzkim, struktura użytkowania 

ziemi w poszczególnych gminach regionu jest bardzo zróżnicowana i wykazuje interesujący rozkład 

przestrzenny: aż 93 gminy wiejskie mają wyższy udział użytków rolnych niż średnia dla terenów 

wiejskich województwa (>73,1%3). Koncentrują się one w tradycyjnie rolniczej, północnej części 

województwa, obejmującej powiaty: kutnowski, łęczycki i łowicki, gdzie warunki do prowadzenia 

działalności rolnej są najlepsze. Duża koncentracja gmin o wybitnie rolniczej strukturze użytkowania 

gruntów występuje także w powiatach: sieradzkim oraz rawskim. Najwyższy udział gruntów rolnych 

(>95%) zanotowano w gminach: Góra Św. Małgorzaty, Dąbrowice, Chąśno, Witonia, Żychlin, Daszyna, 

Zduny, Kocierzew Południowy – wszystkie te gminy znajdują się w obszarze funkcjonalnym 

intensywnego rozwoju rolnictwa4. 

Południowa częśd województwa, charakteryzująca się gorszymi uwarunkowaniami 

glebowymi, posiada znacznie wyższy udział powierzchni zalesionych. Przy przeciętnym zalesieniu 

obszarów wiejskich województwa na poziomie 23,2% 65 gmin przekracza tę wartośd, zaś najbardziej 

zalesione gminy charakteryzują się przeszło 2,5 krotnie większym udziałem lasów. Najwyższy udział 

lasów (ok. 60%) zanotowano w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo: Inowłódz (62,4%), 

Przedbórz (59%) i Poświętne (59%).  

Tereny zabudowane i zurbanizowane w skali obszarów wiejskich województwa zajmują 

stosunkowo niewielki obszar – 3,7%. 49 gmin wiejskich przekracza średnią w tym zakresie, jednak w 

przypadku 3 gmin o stosunkowo niewielkiej powierzchni, lecz dużym stopniu zainwestowania, udział 

gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest bardzo znaczny. Są to: Andrespol (36,4%), Kleszczów 

(30,1%) i Ksawerów (30%). Na 10 najsilniej zurbanizowanych gmin, aż 8 znajduje się w obszarze 

funkcjonalnym Łodzi. Wyjątek stanowi Kleszczów, w którym znajduje się kopalnia i elektrownia 

„Bełchatów”, oraz gmina Nieborów, która jako jedyna nie przekroczyła przeciętnych dla 

województwa wartości w strukturze użytkowania zarówno w zakresie rolnictwa i leśnictwa. 

Podsumowując można stwierdzid, że w północnej części województwa dominuje rolnicze 

wykorzystanie gruntów, zaś w południowej części leśne. Gminy o wysokim udziale terenów 

zabudowanych, prócz obszaru funkcjonalnego Łodzi, w większych skupiskach występują w rejonie 

Kutna, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. 

                                                           
3 Obliczono jako udział dla gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich z: użytków rolnych, gruntów 
leśnych oraz zadrzewionych i zakrzaczonych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych – łącznie 100% (bez 
użytków ekologicznych, nieużytków, terenów różnych i gruntów pod wodami). 
4 Zgodnie z zapisami SRWŁ 2020 obszar funkcjonalny rozwoju intensywnego rolnictwa obejmuje swoim zasięgiem 
powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki ziemski, m. Skierniewice oraz północną częśd powiatu 
sieradzkiego. 
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Rys. 4. Kierunki wykorzystania powierzchni gmin wiejskich w 2014 r. 
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2.2. Tereny zabudowane i zurbanizowane 

Na podstawie danych dotyczących terenów zabudowanych i zurbanizowanych 

przeprowadzono analizę przestrzenną wielofunkcyjności / specjalizacji terenów zabudowanych oraz 

głównego kierunku zagospodarowania gmin wiejskich. Za główny kierunek zagospodarowania uznaje 

się ten kierunek, który ma najwyższy udział w strukturze terenów zabudowanych a jego wartośd 

przekracza średnią dla obszarów wiejskich województwa łódzkiego. 

Gminy o najniższym stopniu wielofunkcyjności, więc najbardziej wyspecjalizowane, w których 

tylko jeden kierunek zagospodarowania przestrzennego ma udział wyższy od średniej dla 

województwa, zlokalizowane są głównie w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz w pobliżu innych 

dużych miast województwa. Dla 12 z 33 gmin o najniższym stopniu wielofunkcyjności podstawową 

funkcją jest mieszkalnictwo, co w szczególności dotyczy gmin leżących w ŁOM. Cechą 

charakterystyczną gmin o najniższym stopniu wielofunkcyjności jest bardzo znaczna dominacja 

głównego kierunku zagospodarowania. 

Gminy o niskim stopniu wielofunkcyjności, w których udziały dwóch kierunków 

zagospodarowania przestrzennego są wyższe od średnich dla województwa rozsiane są dośd 

równomiernie przestrzennie, jednak podobnie jak gminy o jednej funkcji dominującej, najczęściej 

występują w ŁOM oraz centralnej części województwa. Jest to najliczniejsza, a zarazem dośd 

zróżnicowana grupa gmin, bowiem na 82 gminy tego typu dla 41 mieszkalnictwo jest funkcją 

dominującą. 

Gminy wielofunkcyjne, w których udziały przynajmniej trzech kierunków zagospodarowania 

przestrzennego są wyższe od średnich dla województwa, charakteryzują się dośd wyrównaną 

strukturą użytkowania terenów zabudowanych. Na 44 gminy tego typu dla 30 dominującą funkcją 

terenów zabudowanych jest mieszkalnictwo. Gminy wielofunkcyjne najczęściej występują w większej 

odległości od miast. Wynika to z konieczności zabezpieczenia stosunkowo większej przestrzeni na 

funkcje usługowe i przemysłowe, których duży udział jest charakterystyczny właśnie dla miast. 

Niezależnie od tego gminy te częstą leżą w atrakcyjnych turystycznie miejscach, co warunkuje rozwój 

funkcji rekreacji i wypoczynku, bądź mają na swych terenach złoża surowców naturalnych. 

Najwyższym poziomem wielofunkcyjności charakteryzowały się gminy, w których udział aż czterech 

kierunków zagospodarowania (na pięd) przekraczał średnią dla obszarów wiejskich województwa. 

Były to: Dalików, Lututów i Piątek. 

Podsumowując można stwierdzid, że wraz ze wzrostem odległości od miast rośnie poziom 

wielofunkcyjności gmin wiejskich, które w pewnym stopniu wypełniają lukę w strefach 

oddziaływao ośrodków miejskich. Na drugim biegunie znajdują się wyspecjalizowane gminy 

(najczęściej o funkcji mieszkaniowej), zlokalizowane w najbliższym otoczeniu stolicy województwa 

bądź dużych miast subregionalnych. Gminy te starają się zdyskontowad położenie w pobliżu dużego 

miasta oferując atrakcyjne warunki osadnicze, charakteryzując się jednak niewielkim udziałem 

terenów przemysłowych czy usługowych w strukturze użytkowania gruntów. 

Powyższa reguła znajduje zastosowanie także w odniesieniu do obecnej struktury 

funkcjonalnej terenów zurbanizowanych. Zdecydowana przewaga terenów mieszkaniowych w 

najwyższym stopniu dotyczy wyspecjalizowanych (monofunkcyjnych) gmin przede wszystkim na 

obszarze ŁOM, ale też w pobliżu innych dużych miast województwa, np. Piotrkowa Trybunalskiego, 

Radomska oraz w paśmie gmin wiejskich od Sieradza po Łask. Wielofunkcyjne gminy wiejskie o 

większym udziale terenów przemysłowych bądź usługowych znajdują się w pewnym oddaleniu od 

miast powiatowych i w większych skupiskach występują w powiecie kutnowskim, wieluoskim, 

wieruszowskim oraz rawskim, tomaszowskim i opoczyoskim.  
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Z kolei gminy wiejskie obszaru funkcjonalnego zagłębia górniczo-energetycznego Bełchatów-

Szczerców-Złoczew w części w której już ma miejsce wydobycie węgla, charakteryzuje znaczny udział 

użytków kopalnych w strukturze użytkowania gruntów. Ponadto gminy tego obszaru cechuje wysoki 

udział terenów innych5 (usługowych) oraz dośd znaczny udział przemysłu. Duży udział terenów 

rekreacji i wypoczynku jest natomiast charakterystyczny dla gmin położonych nad Wartą i Pilicą (na 

turystycznych obszarach funkcjonalnych dolin rzecznych) oraz, co ciekawe, w zachodniej części 

obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa. 

 

Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna gmin 

Interesujących wniosków dostarcza konfrontacja wielofunkcyjności i struktury terenów 

obecnie zabudowanych i zurbanizowanych z planami samorządów wyrażonymi w studiach 

uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze funkcjonalnym zagłębia 

górniczo-energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew samorządy planują zwiększenie udziału 

użytków kopalnych. Sam zasięg zagłębia określony udziałem użytków kopalnych w strukturze 

funkcjonalnej gmin również ulega dośd znacznemu rozszerzeniu.  

Gminy o wielofunkcyjnym charakterze w chwili obecnej planują rozwój przede wszystkim 

funkcji mieszkaniowych, natomiast dotychczas wyspecjalizowane w mieszkalnictwie gminy 

(zwłaszcza z ŁOM) przewidują w dokumentach kierunkowych nieznaczne urozmaicenie struktury 

funkcjonalnej terenu, zwłaszcza o funkcje przemysłowe i w mniejszym stopniu o usługi. 

W planowanej przez gminy, w Studiach uwarunkowao i kierunków zagospodarowania, strukturze 

użytkowania gruntów na terenie całego województwa niepokoi jednak fakt tak znacznej dominacji 

terenów mieszkaniowych, zwłaszcza w gminach położonych peryferyjnie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, 

służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, 
wypoczynkiem, łącznością itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty zabudowane, 
niebędące terenami mieszkaniowymi ani przemysłowymi. 
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Rys. 5. Kierunki wykorzystania powierzchni gmin wiejskich w 2014 r. – tereny zurbanizowane 
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Rys. 6. Kierunki wykorzystania powierzchni gmin wiejskich wg studiów uwarunkowao i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 2014 r. 
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3. Sytuacja demograficzna gmin wiejskich 
Na obszarach wiejskich województwa łódzkiego na koniec 2014 roku zamieszkiwało niemal 

921 tys. osób, co stanowiło 36,8% ludności województwa. Do najsilniej zaludnionych jednostek 

wiejskich (pow. 10 tys.) zaliczają się gminy znajdujące się w pobliżu dużych miast, lub będące częścią 

gminy miejsko-wiejskiej. Duża koncentracja gmin najbardziej zaludnionych występuje w ŁOM, w pasie 

Błaszki – Sieradz – Zduoska Wola – Łask oraz pasie Bełchatów – Piotrków Trybunalski – Tomaszów 

Mazowiecki – Opoczno. Problemem wielu gmin wiejskich jest postępujące zjawisko depopulacji, 

spowodowane najczęściej nakładającym się silnym odpływem migracyjnym i ubytkiem naturalnym 

ludności. Wyludnianie się w największym stopniu dotyka gminy położone peryferyjnie w stosunku do 

centralnej części regionu.  

 
Rys. 7. Liczba ludności ogółem w 2014 r. Rys. 8. Współczynnik przyrostu rzeczywistego w 2014 r. 

  
  

Rys. 9. Współczynnik przyrostu naturalnego w 2014 r. Rys. 10. Współczynnik salda migracji w 2014 r. 

  
 

Utrwalenie tych zjawisk prowadzi do zmian w strukturze wieku ludności i w konsekwencji 

pogłębia kolejny proces demograficzny: starzenie się społeczeostwa. Niestety, niekorzystne procesy 
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demograficzne występują współzależnie, toteż najszybciej starzejące się ludnościowo gminy bardzo 

często już się wyludniają. 

  
Rys. 11. Wskaźnik obciążenia demograficznego ludnością w 

podeszłym wieku w 2014 r. 

 

 

 

 

Typologia gmin wiejskich pod kątem sytuacji demograficznej została przeprowadzona 

z wykorzystaniem trzech głównych wskaźników demograficznych opisujących procesy przepływu 

naturalnego, migracyjnego oraz strukturę wieku pod kątem starzenia się ludności. Rezultatem 

procesu było wydzielenie sześciu typów gmin wiejskich, różnorodnych pod kątem przyczyn i stanu 

sytuacji demograficznej. 

 

Rys. 12. Składniki typologii gmin wiejskich pod kątem sytuacji demograficznej 

 
Gminy o najlepszej sytuacji demograficznej typu 1 charakteryzował dodatni przyrost 

naturalny, dodatnie saldo migracji oraz wskaźnik obciążenia demograficznego6 niższy od średniej dla 

obszarów wiejskich województwa (<34,2), co oznacza stabilny wzrost liczby ludności, dośd młode 

społeczeostwo oraz dobre perspektywy demograficzne na najbliższe lata. W województwie łódzkim 

wyznaczono 23 takie gminy, z których 7 (30%) znalazło się Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, co 

świadczy o dużej skali przepływów migracyjnych o kierunku Łódź – podmiejskie obszary wiejskie. Inne 

                                                           
6
 Ludnośd w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
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większe skupiska gmin o najlepszej sytuacji demograficznej znajdowały się w pobliżu niektórych miast 

powiatowych: Bełchatowa, Łowicza, Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego i Wieruszowa. 

Gminy typu 2 o dobrej sytuacji demograficznej charakteryzują się dodatnim saldem migracji i 

dośd młodym społeczeostwem, jednak cechuje je także ujemny przyrost naturalny. W zależności od 

przewagi migracji bądź przyrostu naturalnego gminy te mogą charakteryzowad się dodatnim bądź 

ujemnym przyrostem rzeczywistym. Na 58 gmin zakwalifikowanych do tej grupy 35 z nich (60%) 

charakteryzuje dodatni przyrost rzeczywisty, pozostałe – pomimo atrakcyjności migracyjnej – 

doświadczają zjawiska depopulacji. Gminy atrakcyjne migracyjnie najczęściej leżą w bliskim otoczeniu 

miast powiatowych. Największe ich skupiska znajdują się w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz 

w pasie Bełchatów-Piotrków Trybunalski-Opoczno. Co ciekawe jedynie trzy gminy z tej grupy leżące w 

ŁOM mają ujemny przyrost rzeczywisty i wszystkie trzy znajdują się w powiecie brzezioskim. 

Gminy typu 3 o perspektywicznie niekorzystnej sytuacji demograficznej cechuje także dośd 

młode społeczeostwo oraz ujemne saldo migracji. W skali całego województwa jest tylko 8 takich 

gmin i we wszystkich przewaga ujemnej migracji nad dodatnim przyrostem naturalnym skutkuje 

ujemnym przyrostem rzeczywistym a w konsekwencji depopulacją o umiarkowanym poziomie. 

Gminy te są nieatrakcyjne osadniczo, na ogół położone z dala od miast powiatowych. 

Gminy typu 4, o złej sytuacji demograficznej stanową swoiste przeciwieostwo gmin typu 3, 

bowiem charakteryzuje je ujemny przyrost naturalny, duże obciążenie demograficzne osobami 

starszymi, lecz na ich sytuację wpływa także dodatnie saldo migracji. W województwie łódzkim jest 

10 gmin z tej grupy, z czego tylko w dwóch z nich (w Masłowicach i Rokicinach) dodatnie saldo 

migracji jest w stanie zapewnid dodatni przyrost rzeczywisty ludności. Podobnie jak w przypadku 

gmin o dodatnim przyroście naturalnym gminy o starzejących się społeczeostwach, atrakcyjne 

osadniczo występują z dala od miast powiatowych, nie tworząc większych zwartych grup. 

Gminy typu 5, o dużej skali depopulacji, pomimo dośd młodego społeczeostwa, borykają się 

z dużą depopulacją o utrwalonym charakterze, na który wpływa ujemne saldo migracji i ujemny 

przyrost naturalny. Do tej grupy zakwalifikowano 41 gmin. Gminy te wykazują interesującą zależnośd 

przestrzenną: na ogół występują wraz z gminami z ostatniej grupy (o największym nasileniu 

niekorzystnych procesów demograficznych) na peryferiach województwa łódzkiego, chod należąca do 

tej grupy gmina Głowno znajduje się Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. 

Gminy typu 6, o największym nasileniu niekorzystnych procesów demograficznych (19 gmin), 

kumulują w sobie wszystkie negatywne aspekty, tj. silną depopulację spowodowaną odpływem 

migracyjnym i naturalnym oraz duże obciążenie demograficzne osobami starszymi. Wraz z gminami o 

dużej skali depopulacji gminy z tej grupy najliczniej występują na obrzeżach województwa. Duże 

skupiska znajdują się w północnej i południowo-wschodniej części województwa, zaś w Łódzkim 

Obszarze Metropolitalnym najgorsza sytuacja demograficzna panuje w gminie Dmosin. Wyludnianie 

gmin tego typu ma charakter trwały, a w niektórych przypadkach może ulec jeszcze dalszemu 

przyspieszeniu. 

Podsumowując, przyczyn korzystnej sytuacji demograficzna gmin wiejskich należy 

upatrywad w obecności silnego ośrodka miejskiego, z którego następuje intensywny przypływ 

ludnościowy (suburbanizacja), który w pierwszej fazie odmładza społeczeostwo (napływają głównie 

młode rodziny z dziedmi), a jeśli ma trwały charakter może także korzystnie wpłynąd na przyrost 

naturalny. Im większy ośrodek miejski z którego pochodzi napływ tym większy jest przestrzenny 

zasięg jego oddziaływania. Najsilniej na podmiejskie obszary wiejskie wpływa Łódź, w dalszej 

kolejności Bełchatów i Piotrków Trybunalski. Najtrudniejsza sytuacja demograficzna panuje w 

peryferyjnych częściach województwa, z wyjątkiem rejonu Opoczna, Łowicza oraz Wieruszowa. 
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Rys. 13. Sytuacja demograficzna gmin wiejskich 
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4. Sytuacja mieszkaniowa gmin wiejskich 
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na dynamikę rozwoju osadnictwa w gminach 

wiejskich, szczególnie w strefach oddziaływania dużych miast, jest suburbanizacja, czyli żywiołowe 

zagospodarowanie terenów (głównie rolniczych) na cele mieszkaniowe. Wskaźnikiem, który obrazuje 

ten proces, jest liczba mieszkao oddanych do użytku na 10000 mieszkaoców. Skala suburbanizacji na 

obszarach wiejskich województwa łódzkiego jest wyższa niż w miastach, bowiem liczba mieszkao 

oddanych do użytku na 10000 mieszkaoców na obszarach wiejskich wynosi 34 mieszkania / 10 000 

mieszkaoców wobec średniej dla województwa wynoszącej 23,9 mieszkao / 10 000 mieszkaoców. 

Na podstawie liczby mieszkao oddanych do użytku, która przedstawia aktualną dynamikę 

zmian na rynku mieszkaniowym oraz udziału terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

wyznaczonego w studiach uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

obrazującego perspektywiczny stan zagospodarowania gminy, dokonano oceny gmin pod kątem ich 

potencjału do rozwoju funkcji mieszkaniowej. 

 

Rys. 14. Składniki typologii gmin wiejskich pod kątem potencjału do rozwoju mieszkalnictwa 

 
 
Rys. 15. Mieszkania oddane do użytku na 10 tys. 

mieszkaoców 

Rys. 16. Udział terenów mieszkaniowych w planowanej 

strukturze zagospodarowania terenów wg Studiów gmin 

  
 

Gminy zakwalifikowane do typu dynamicznie rozwijającego się rynku mieszkaniowego 

(typ 1) charakteryzowały się w 2014 roku przyrostem mieszkao oddanych do użytku wyższym niż 

Potencjał gmin 
do rozwoju 

miekszalnictwa
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wynosi średnia dla obszarów wiejskich województwa. Na 50 gmin tego typu aż w 37 odnotowano 

także w dokumentach planistycznych wysoki udział zabudowy mieszkaniowej. Oznacza to utrwalenie 

i usankcjonowanie procesów urbanizacyjnych. Gminy o wysokim potencjale do rozwoju funkcji 

mieszkaniowej zlokalizowane są główne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, w pasie gmin 

wiejskich otaczających Bełchatów, Piotrków Trybunalski i Tomaszów Mazowiecki oraz w sąsiedztwie 

niektórych miast powiatowych. 

Gminy o perspektywicznie dobrej sytuacji mieszkaniowej (typ 2) charakteryzuje wysoki 

udział zaplanowanej zabudowy mieszkaniowej w powierzchni ogółem, jednak obecna dynamika 

wzrostu zasobów mieszkaniowych jest poniżej średniej dla obszarów wiejskich województwa. 

Wyznaczono 32. gminy tego typu, które zlokalizowane są głównie wokół Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego i w północno-wschodniej części województwa. Większe skupiska gmin tego typu 

występują także w powiatach: wieluoskim i pajęczaoskim. 

Do grupy gmin cechujących się stagnacją na rynku mieszkaniowym (typ 3) zaliczono 77 

jednostek, w których ani obecna dynamika ani perspektywiczne procesy planistyczne nie wskazują 

szczególnej roli mieszkalnictwa w rozwoju przestrzennym gminy. Gminy tego typu zlokalizowane są 

głównie peryferyjnie w stosunku do centralnej części województwa jak i większości miast 

powiatowych.  

 Podobnie jak w przypadku sytuacji demograficznej, obszary o najwyższym potencjale do 

rozwoju mieszkalnictwa nawiązują swoim rozkładem przestrzennym do najsilniejszych ośrodków 

miejskich. Największym zwartym skupiskiem gmin o najwyższym potencjale do rozwoju 

mieszkalnictwa jest Łódzki Obszar Metropolitalny, gdzie procesy urbanizacyjne są już bardzo 

zaawansowane a lokalne samorządy przeznaczają w dokumentach planistycznych znaczne obszary 

pod rozwój mieszkalnictwa. Mniejsze terytorialnie skupisko gmin charakteryzujących się wysokim 

potencjałem do rozwoju mieszkalnictwa ciągnie się od gmin otaczających Bełchatów przez Piotrków 

Trybunalski po Tomaszów Mazowiecki i Opoczno oraz od Skierniewic po Rawę Mazowiecką. 
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Rys. 17. Potencjał gmin do rozwoju mieszkalnictwa 
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5. Rynek pracy gmin wiejskich 
Analizę dotyczącą rynku pracy na obszarach wiejskich województwa łódzkiego 

przeprowadzono na podstawie dwóch wskaźników odniesionych do ich średnich wartości dla 

obszarów wiejskich województwa: udziału pracujących na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym 

oraz liczby bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym7. Osobno wyróżniono gminy 

o szczególnie rozwiniętym rynku pracy, gdzie liczba przyjeżdżających do pracy jest wyższa niż liczba 

osób wyjeżdżających do pracy8. 

 

Rys. 18. Składniki typologii gmin wiejskich pod kątem sytuacji na rynku pracy 

 
 

 
Rys. 19. Udział pracujących zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym 

Rys. 20. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym 

  
 

Analiza przestrzennego rozkładu gmin pod względem wielkości udziału pracujących w liczbie 

mieszkaoców w wieku produkcyjnym wykazała, że najlepsza sytuacja ma miejsce w gminach 

będących w strefach bezpośredniego oddziaływania dużych miast. Ponieważ liczba pracujących 

dostępna w statystyce publicznej nie zawiera informacji o zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym 

wskaźnik jest mocno niedoszacowany na obszarach typowo rolniczych i w istocie reprezentuje 

                                                           
7
 Ze względu na poziom agregacji wskaźnika w BDL uwzględniono dane z miast w gminach miejsko-wiejskich. 

8
 Na podstawie NSP 2011. 
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„zatrudnienie pozarolnicze” na obszarach wiejskich. Niemniej jego użycie jest celowe, bowiem gminy 

wiejskie o wyższej wartości wskaźnika pracujących charakteryzuje większa różnorodnośd lokalnego 

rynku pracy alternatywnie większa mobilnośd zawodowa mieszkaoców. 

Najczęściej gminy o wysokiej wartości wskaźnika pracujących charakteryzuje także niski 

udział bezrobotnych w liczbie mieszkaoców w wieku produkcyjnym, jednak rozkład przestrzenny 

gmin o niskim bezrobociu tylko w części przypadków pokrywa się z rozkładem gmin o wysokim 

poziomie wskaźnika pracujących. Szczególnie dużo gmin o niskim bezrobociu (i niekoniecznie 

wysokiej wartości wskaźnika pracujących) znajduje się w północno-wschodniej części województwa. 

Natomiast wszystkie sześd gmin w których przeważają przyjeżdżający do pracy na 

wyjeżdżającymi do pracy (Kleszczów, Ksawerów, Stryków, Działoszyn, Ładzice i Rusiec) charakteryzuje 

niskie bezrobocie i wysoki udział pracujących. Gminy te nie są jedynie rezerwuarem siły roboczej dla 

miast lecz same dysponują atrakcyjnymi miejscami pracy wywołującymi migracje wahadłowe. 

Na podstawie powyższych wskaźników wytypowano 3 rodzaje gmin wiejskich pod kątem 

potencjału rynku pracy: 

1. Lokalne centra gospodarcze – gminy do których, w ramach migracji wahadłowych, więcej 

osób przyjeżdża do pracy niż wyjeżdża do pracy oraz które cechuje poziom bezrobocia 

niższy niż przeciętnie na obszarach wiejskich lub aktywnośd zawodowa wyższa niż 

przeciętnie na obszarach wiejskich. Pięd na sześd (wyjątek stanowi gmina Ładzice) 

wytypowanych gmin cechuje najkorzystniejsze kombinacja wszystkich analizowanych 

wskaźników. 

2. Gminy o dobrej sytuacji na rynku pracy, które cechuje  poziom bezrobocia niższy niż 

przeciętnie na obszarach wiejskich lub aktywnośd zawodowa wyższa niż przeciętnie na 

obszarach wiejskich. Na 83 gminy tego typu w 21 występują łącznie obydwie korzystne 

cechy rynku pracy. Gminy tego typu koncentrują się głównie w centralnej, wschodniej i 

południowo-zachodniej części województwa. 

3. Gminy o najgorszej sytuacji na rynku pracy, które nie posiadają ani szczególnie niskiego 

udziału bezrobotnych ani nie mają ponadprzeciętnie wysokiej aktywności zawodowej 

mieszkaoców. Gminy tego typu najczęściej koncentrują się na obszarach peryferyjnych 

wobec centralnej części województwa, chod ich spore nagromadzenie występuje także w 

Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. 
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Rys. 21. Sytuacja gmin wiejskich na rynku pracy 
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6. Gospodarka gmin wiejskich 
Dobór wskaźników do typologii gospodarczej gmin wiejskich województwa łódzkiego 

uwzględnia podstawowe funkcje pełnione przez nie, tj. rolniczą, turystyczną i pozarolniczą 

(ogólnogospodarczą). Potencjał rolnictwa diagnozowany jest za pomocą wskaźnika waloryzacji 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, udziału gospodarstw 

z sadami, udziału gospodarstw uprawiających warzywa, obsady bydła oraz obsady trzody chlewnej w 

gospodarstwach. Tak szeroki dobór wskaźników i miar diagnostycznych jest konieczny ze względu na 

dużą różnorodnośd rolnictwa w województwie łódzkim, na którą składają się wyspecjalizowane 

gospodarstwa owocowe i warzywnicze, wydajne średnie i duże gospodarstwa rolne nastawione na 

produkcję roślinną oraz znaczna liczba gospodarstw hodowlanych. Potencjał turystyczny 

zdiagnozowano za pomocą jakościowej miary opisowej określającej walory przyrodnicze i kulturowe 

gmin wiejskich oraz stanu zagospodarowania bazy turystycznej wyrażonego liczbą miejsc 

noclegowych w hotelach i pozostałych obiektach. Potencjał ogólnogospodarczy opisano natomiast 

poziomem przedsiębiorczości wyrażonym liczbą podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON na 1000 ludności9 oraz stanem zamożności społeczeostw gmin wiejskich określonym 

udziałem podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT), stanowiących dochód własny gminy, 

wyższym niż przeciętna wartośd tego wskaźnika dla obszarów wiejskich województwa łódzkiego10. 

 

6.1. Rolnictwo gmin wiejskich 

Rolnictwo jest niewątpliwe najważniejszym rodzajem działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich województwa łódzkiego. Jego rola jest mniejsza w gminach Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego czy wybitnie przemysłowych gminach wiejskich (np. w Kleszczowie), jednak to 

właśnie rolnictwo stanowi podstawę bytu i zatrudnienia dla wielu mieszkaoców wsi. Kryterium 

wyboru w analizie tematycznej stanowiło uzyskanie przez gminy wyników wyższych od średniej 

wartości danego wskaźnika dla województwa. 

 

Rys. 22. Składniki typologii gmin wiejskich pod kątem potencjału do rozwoju funkcji żywicielskiej 

 
 

Kluczową kwestią dla prowadzenia działalności rolniczej pozostają, z jednej strony warunki 

przyrodnicze, z drugiej zaś struktura obszarowa gospodarstw rolnych. Obszar województwa 

                                                           
9
 Aby uniknąd dublowania ładunku informacyjnego, z ogólnej liczby podmiotów gospodarczych wyłączono 

sekcje związane z rolnictwem i turystyką (A i I). 
10

 Ze względu na brak osobnych danych dla części miejskiej i wiejskiej w gminach miejsko-wiejskich przyjęto 
łączną wartośd dla gminy miejsko-wiejskiej. 
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charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem warunków przyrodniczych. Największy zwarty obszar 

gmin z najlepszymi uwarunkowaniami przyrodniczymi dla produkcji rolnej, wyodrębniony na 

podstawie wartości syntetycznego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który 

uwzględnia cztery główne elementy środowiska: rzeźbę terenu, agroklimat (temperatura, 

nasłonecznienie, opady), warunki wodne oraz jakośd gleb, zlokalizowany jest w północnej i północno-

zachodniej części województwa. Tworzą go gminy o wartości wskaźnika powyżej średniej 

wojewódzkiej tj. 61,9 pkt., położone w powiatach: łęczyckim (z wyjątkiem gminy Świnice Warckie) i 

kutnowskim oraz po pięd gmin z powiatu łowickiego i sieradzkiego. Korzystne warunki przyrodniczo-

glebowe posiada także pas dziesięciu gmin zlokalizowanych w centrum regionu, w powiecie 

piotrkowskim, tomaszowskim i łódzkim wschodnim. Mniejszy zwarty obszar sześciu gmin o 

pozytywnych uwarunkowaniach w tym zakresie znajduje się w powiecie wieluoskim i 

 wieruszowskim. 

Pod względem cech strukturalnych rolnictwa najkorzystniejsza sytuacja występuje w gminach 

zlokalizowanych w północnej, północno – zachodniej i północno-wschodniej części województwa. 

W gminach zlokalizowanych w powiatach: kutnowskim, łęczyckim i rawskim w całości, a w łowickim 

z wyłączeniem gminy Nieborów i sieradzkim gminy Sieradz, przeciętne gospodarstwo rolne ma 

powierzchnię większą niż średnio w województwie (6,86 ha, PSR 2010). Powiat skierniewicki oprócz 

gminy Maków i  Skierniewice także charakteryzuje się korzystnymi uwarunkowaniami strukturalnymi. 

Ponadto gminy o pożądanej strukturze wielkościowej gospodarstw koncentrują się również 

w centrum województwa, w powiecie piotrkowskim (gminy: Wolbórz, Moszczenica, Czarnocin, 

Grabica, Wola Krzysztoporska, Ręczno i Aleksandrów) i łódzkim wschodnim (Brójce, Tuszyn). Enklawy 

pojedynczych gmin w powiatach opoczyoskim, radomszczaoskim, pajęczaoskim, wieruszowskim, 

wieluoskim i łaskim dołączają do zbioru gmin wyróżniających się powierzchnią gospodarstwa wyższą 

niż średnia regionalna.  

 
Rys. 23. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Rys. 24. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 

  
 

Tradycyjnie ukształtowane specjalizacje gmin w zakresie produkcji owocowo-warzywnej i 

zwierzęcej pozwalają osiągad rolnictwu Łódzkiego rezultaty lepsze od tych, które wynikają 

z naturalnych predyspozycji, zwłaszcza glebowych, które są gorsze od przeciętnych w kraju.  

Tradycyjnie ukształtowany potencjał rozwojowy rolnictwa to wyróżniające się w skali kraju 

sektory produkcji roślinnej: warzywnictwo i sadownictwo. Wyraźna koncentracja przestrzenna 
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gospodarstw specjalizujących się w uprawach warzyw obejmuje cały powiat łęczycki, większośd gmin 

w powiecie kutnowskim i łowickim, cztery gminy z powiatu rawskiego i trzy z sieradzkiego.  O dużej 

koncentracji gospodarstw i utrwalonych tradycjach upraw warzyw można mówid w przypadku 

czterech gmin z powiatu pajęczaoskiego oraz trzech gmin z wieluoskiego. W gminach tych udział 

gospodarstw uprawiających warzywa przekracza średnią wojewódzką tj. 9,2% 

Najsilniejsza koncentracja upraw drzew owocowych występuje we wschodniej części 

województwa łódzkiego. Intensywne uprawy sadownicze, z przewagą sadów jabłoniowych, prowadzą 

gospodarstwa zlokalizowane w gminach powiatu rawskiego, skierniewickiego i łowickiego a ich udział 

w strukturze gospodarstw ogółem przekracza średnią wojewódzką wynoszącą 11,3%. Gminy z rejonu 

rawskiego wraz z sąsiadującym rejonem grójeckim (woj. mazowieckie) tworzą „największy sad 

jabłoniowy w Polsce”. Uprawiane tu jabłko „grójeckie” jest wpisane na listę produktów tradycyjnych 

w Polsce, zaś w UE wyróżnione jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.  

 
Rys. 25. Gospodarstwa z wysokim udziałem upraw warzyw Rys. 26. Gospodarstwa z wysokim udziałem sadów 

  
 

 

W zakresie produkcji zwierzęcej na chów trzody chlewnej ukierunkowane są gminy, 

w których obsada trzody chlewnej jest wyższa niż przeciętnie w województwie (129,4 szt./100 ha 

UR). Gminy te tworzą zwarte pasmo o układzie południkowym w powiatach piotrkowskim, 

tomaszowskim, częściowo również pabianickim, łódzkim wschodnim, brzezioskim i rawskim. 

Wyspecjalizowana w kierunku produkcji żywca wieprzowego jest częśd gmin zlokalizowana w 

powiatach południowej części regionu: radomszczaoskim (2), wieruszowskim (5) i wieluoskim (4), 

a ponadto na zachodzie województwa – sieradzkim (4) i skrajnie na północy regionu - w powiecie 

łowickim (4). 

Łódzkie wyróżnia się na tle kraju w hodowli bydła ogółem, w  tym krów, czego następstwem 

jest umacniana od lat wysoka pozycja w zakresie produkcji mleczarskiej. Średnia dla regionu obsada 

tych zwierząt wynosi 45 szt./100 ha UR. Rejony specjalizacji związane z hodowlą bydła utrwalone są 

w północnej i północno-zachodniej części województwa, w gminach należących do powiatów: 

sieradzkiego, poddębickiego, kutnowskiego oraz częściowo łowickiego. Na południowym  wschodzie 

województwa dużym potencjałem w zakresie hodowli bydła wyróżnia się większośd gmin powiatu 

opoczyoskiego zaś w powiatach pabianickim i łódzkim wschodnim jedynie pojedyncze gminy 

charakteryzują się obsadą wyższą od średniej wojewódzkiej. 
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Rys. 27. Gospodarstwa z dużą obsadą bydła lub trzody 

chlewnej 
 

 

 

 

Wyższy od przeciętnego udział gospodarstw sadowniczych cechuje także trzy gminy w 

powiecie brzezioskim i sześd gmin w powiecie tomaszowskim, które wyznaczają wschodnią granicę 

zasięgu zwartego przestrzennie rejonu sadowniczego w Łódzkiem. 

Podsumowując za gminy o największym i wysokim potencjale dla rozwoju funkcji żywicielskiej 

w regionie łódzkim uznano te, w których występuje kumulacja co najmniej trzech z wyżej 

wymienionych cech. Kryterium takie spełniło 67 gmin. Są one zlokalizowane przede wszystkim 

w północnej części województwa tworząc zwarty pas od Grabowa aż po Łowicz oraz w okolicach 

Skierniewic i Rawy Mazowieckiej. Duża koncentracja gmin o wysokim potencjale do rozwoju 

funkcji żywicielskiej występuje także w centralnej części województwa od Łodzi do Piotrkowa 

Trybunalskiego. 
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Rys. 28. Gminy o najwyższym i wysokim potencjale do rozwoju funkcji żywicielskich 
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6.2. Turystyka gmin wiejskich 

Jednym z czynników przełamujących monokulturę rolniczą obszarów wiejskich są funkcje 

turystyczne. Gminy o wybitnych walorach środowiska geograficznego mogą uczynid z turystyki 

podstawową gałąź swojej gospodarki. Województwo łódzkie nie dysponuje na tyle atrakcyjnym 

położeniem geograficznym by mogło czerpad ponadprzeciętne zyski z turystyki, jednak na jego 

obszarze znajduje się interesujące i warte odwiedzenia miejsca, również na terenach wiejskich.  

Potencjał turystyczny oceniono na podstawie atrakcyjności turystycznej gmin oraz bazy 

noclegowej - miejsc noclegowych w hotelach i pozostałych obiektach noclegowych. Na atrakcyjnośd 

turystyczną składają się w głównej  mierze walory przyrodnicze i  kulturowe. Walory środowiska 

przyrodniczego stanowią rzeki o naturalnym charakterze (Warta, Pilica, Bzura, Widawka), kompleksy 

leśne (Lasy Spalskie, Lasy Przedborskie,  Puszcza Bolimowska), wody geotermalne (szczególnie 

w północno-zachodniej  części  regionu  w  okolicach  Uniejowa) i  zbiorniki wodne (Zbiornik 

Sulejowski, Zbiornik Jeziorsko). Potencjał dla rozwoju turystyki tworzą także zasoby dziedzictwa 

kulturowego w gminach  wiejskich  (zabytki,  muzea, skanseny, folklor,  parki  kulturowe, szlaki 

kulturowe, festiwale, ośrodki pielgrzymkowe - sanktuaria). W oparciu o walory kulturowe rozwija się 

turystyka kulturowa i pielgrzymkowa. 

 

Rys. 29. Składniki typologii gmin wiejskich pod kątem potencjału do rozwoju funkcji turystycznej 

 
 

Nagromadzenie wartości środowiska przyrodniczego ukształtowanego w sposób naturalny 

(tereny leśne, wody, malowniczy krajobraz urozmaicony formami geologicznymi) oraz wyposażenie 

gmin wiejskich w infrastrukturę turystyczną (zaplecze noclegowe,  gastronomiczne, sportowo-

rekreacyjne), a także walory środowiska kulturowego (obiekty zabytkowe i  atrakcje kulturowe 

połączone siecią szlaków turystycznych) stanowiły parametry do określenia gmin jako atrakcyjne 

turystycznie, mogące zainteresowad różnorodne grupy odbiorców wypoczynku11.  

W przestrzeni województwa gminy wiejskie o wysokich walorach przyrodniczych 

i kulturowych - atrakcyjne turystycznie - tworzą pasma lokalizujące się na terenach dolin rzek Warty 

(gminy powiatów; pajęczaoskiego, wieluoskiego, łaskiego, sieradzkiego, poddębickiego), Bzury (gminy 

powiatów: łęczyckiego, łowickiego), Pilicy (gminy powiatów: radomszczaoskiego, piotrkowskiego, 

opoczyoskiego, tomaszowskiego),  oraz gminy z ŁOM: Brzeziny, Dmosin, Rogów oraz Tuszyn. 

Ciekawe turystycznie zagospodarowanie terenów przyległych do kopalni węgla brunatnego 

„Bełchatów” wpisuje obszar gmin: Kleszczów, Kamieosk i Bełchatów, do katalogu  gmin atrakcyjnych 

                                                           
11

 Pełna lista gmin z charakterystyką jakościowej miary opisowej potencjału przyrodniczo-kulturowego znajduje 
się w aneksie opracowania. 

Funkcje 
turystyczne 

gmin

Baza 
noclegowa

Walory 
przyrodniczo-

kulturowe



29 
 

turystycznie. Korzystnie położone na osi drogi krajowej S8 gminy wiejskie Biała Rawska i Rawa 

Mazowiecka, wyposażone w infrastrukturę konferencyjną, tworzą obszar atrakcyjny dla rozwoju 

turystyki biznesowej, konferencyjnej i  kongresowej. 

Baza turystyczna w gminach wiejskich rozmieszona jest nierównomiernie i jest zróżnicowana 

pod względem rodzaju obiektów, standardu, ilości miejsc noclegowych jak i  oferowanych usług. 

Gospodarka turystyczna w regionie ukierunkowana jest na turystykę biznesową, aktywną 

i weekendową. Obszary wiejskie gmin w województwie nie tworzą jednolitej i pełnej oferty 

w zakresie możliwości skorzystania z noclegu w hotelach i pozostałych obiektach hotelowych. 

W regionie występują gminy, które nie posiadają w ogóle miejsc noclegowych - białe plamy. 

W zasadzie zdecydowana większośd gmin ocenionych jako atrakcyjne turystycznie, w tym położonych 

w pasmach dolin rzek Warty i Pilicy posiada ofertę noclegową, mniej korzystna sytuacja w tym 

zakresie występuje w gminach lokalizujących się w dolinie rzeki Bzury.  
 

Rys. 30. Gminy o wysokich walorach przyrodniczo-

kulturowych na podstawie jakościowej miary opisowej 

Rys. 31. Miejsca noclegowe w hotelach i pozostałych 

obiektach noclegowych 

  
W skali  województwa wyróżniają się gminy wiejskie: Inowłódz i  Biała Rawska,  które oferują 

powyżej  tysiąca miejsc noclegowych, co może wskazywad na ich ukierunkowanie  turystyczne. 

Bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową posiadają również gminy: Zgierz,  Bełchatów i  Pątnów. 

Odmienna sytuacja ma miejsce w gminach sąsiadujących ze zbiornikami: Jeziorsko i  Sulejów 

i opierających potencjalnie swój kierunek  rozwoju na turystyce -  obszary te nie są wystarczająco 

doinwestowane w bazę noclegową.  

Podsumowując,  gminy  posiadające wysoki potencjał dla rozwoju funkcji turystycznej 

charakteryzują się równocześnie dwiema wyróżniającymi cechami: wysokimi walorami 

przyrodniczymi i kulturowymi i ofertą powyżej 150  miejsc noclegowych. Warunki  takie spełniło 12 

gmin. Zlokalizowane są one w zachodniej części województwa w rejonie dolinnym rzeki Warty 

(gminy: Pątnów, Osjaków, Pęczniew), a ponadto gmina Zduoska Wola. Korzystne uwarunkowania w 

zakresie turystyki występują także w gminie Bełchatów,  która bezpośrednio sąsiaduje z terenem 

odkrywki węgla brunatnego. Nadpiliczne gminy: Sulejów, Wolbórz, Tomaszów Mazowiecki i 

 Inowłódz dołączają do  katalogu gmin wiejskich z ponadprzeciętnym - wysokim potencjałem  dla 

rozwoju  funkcji turystycznej. Wyróżniające w skali  województwa warunki dla różnych form turystyki 

posiadają też zlokalizowane w ŁOM gminy Zgierz i Brzeziny oraz gmina Biała Rawska. 

 



30 
 

Rys. 32. Gminy o najwyższym potencjale do rozwoju funkcji turystycznej 
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6.3. Funkcje pozarolnicze (ogólnogospodarcze) 

Dla wielu gmin wiejskich, zwłaszcza tych położonych w strefie oddziaływania większego 

miasta, podstawą gospodarki jest rozwijanie funkcji pozarolniczych: działalnośd usługowa (zwłaszcza 

handlowa) bądź przemysłowa. Miernikiem obrazującym rozwój funkcji pozarolniczych jest 

przedsiębiorczośd wyrażona liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON 

na 1000 mieszkaoców. Aby uniknąd dublowania ładunku informacji z uprzednimi analizami 

dotyczącymi rolnictwa i turystyki z ogólnej liczby podmiotów gospodarczych wyłączono sekcje 

A (rolnictwo) oraz I (działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi). 

Analiza jedynie przedsiębiorczości w kontekście rozwoju funkcji pozarolniczych niesie ze sobą 

jednak ryzyko związane z niedoskonałością miernika, polegającą na jednakowym traktowaniu 

wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na ich faktyczny wpływ na gospodarkę: 

i mikroprzedsiębiorca i zakład zatrudniający setki pracowników w rejestrze REGON jest 

reprezentowany jako jeden rekord bazy. Oznacza to, że gmina przemysłowa której bazę ekonomiczną 

tworzy jeden bądź kilka wielkich zakładów może zostad pominięta, chod faktycznie podstawą jej 

gospodarki są funkcje pozarolnicze. W celu uzupełnienia diagnozy gospodarczej gmin wiejskich do 

analizy dołączono także wskaźnik „zamożności społecznej” wyrażony udziałem w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochody własne gminy. Wartośd tego wskaźnika 

wynosząca powyżej średniej dla obszarów wiejskich województwa łódzkiego (432,75 zł) kwalifikowała 

gminę do grupy o najzamożniejszych społeczeostwach. Należy jednak pamiętad, że w gminach 

posiadających wielkie zakłady przemysłowe (np. w Kleszczowie), które zatrudniają setki 

pracowników, wskaźnik przedsiębiorczości nie zawsze jest bardzo wysoki. Wziąwszy pod uwagę ten 

fakt oraz zależnośd współwystępowania wysokiego poziomu zamożności społecznej z najwyższym 

poziomem przedsiębiorczości, kwalifikacji do grupy gmin wiejskich o dużym znaczeniu funkcji 

przemysłowych bądź usługowych (bez turystyki) dokonano na podstawie warunku łącznego 

przedsiębiorczości i zamożności społecznej wyższej od średniej dla obszarów wiejskich. 

Osobną analizę przestrzenną, nieuwzględnianą jednak w cząstkowym wskaźniku 

syntetycznym, przeprowadzono także dla dochodów własnych gmin z tytułu podatku od osób 

prawnych (CIT). 

 

Rys. 33. Składniki typologii gmin wiejskich pod kątem potencjału do rozwoju funkcji pozarolniczych 

 
 

 

 

 

Funkcje 
pozarolnicze 

gmin

Przedsiębiorczośd
Dochody 

budżetowe PIT



32 
 

Rys. 34. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 

ludności (bez uwzględnienia sekcja A i I) 

Rys. 35. Dochody własne gmin z tytułu podatku od osób 

fizycznych (PIT) wyższe niż średnia dla gmin wiejskich 

  

 

 
Rys. 36. . Dochody własne gmin z tytułu podatku od osób 

prawnych (CIT)  

 

 

 

 

Rozkład przestrzenny gmin dysponującymi najwyższymi dochodami własnymi z tytułu 

podatku od osób prawnych (CIT) jest silnie skorelowany z rozkładem przestrzennym dochodów z 

tytułu podatku od osób fizycznych (PIT)12. Największe różnice widoczne są w powiecie opoczyoskim 

rawskim, gdzie wyższe dochody z tytułu podatku CIT nie przekładają się na podwyższenie zamożności 

społeczeostwa. Na ogół jednak wysokie dochody z PIT i CIT pokrywają się i występują w gminach 

charakteryzujących się relatywnie dużą skalą uprzemysłowienia bądź znajdujących się w obszarze 

funkcjonalnym dużego miasta. 

Analiza przestrzenna gmin o wysokim potencjale do rozwoju funkcji ogólnogospodarczych 

potwierdza silną pozycję Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, obszarów wiejskich wokół 

niektórych miast powiatowych, oraz dwóch gmin obszaru funkcjonalnego zagłębia górniczo-

                                                           
12

 Jest to przyczyna wykluczenia tego wskaźnika z dalszych analiz na poziomie wskaźnika syntetycznego. 
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energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew: Kleszczowa i Szczercowa. W Łódzkim Obszarze 

Metropolitalnym niski poziom zamożności społecznej dotyczy jedynie trzech gmin trzech powiatu 

brzezioskiego i gminy Głowno, które jako jedyne w ŁOM nie spełniły łącznie obydwu warunków. 

Natomiast uwagę zwraca rozległośd obszaru gmin o dużym znaczeniu funkcji przemysłowych i 

usługowych w centralnej części województwa. Prócz niemal wszystkich gmin ŁOM znajdują się tam 

także obszary wiejskie położone wokół Tomaszowa Mazowieckiego, Łasku, Zduoskiej Woli i 

Poddębic. Inne miasta wokół których znajdują się podobne obszary to: Kutno, Skierniewice, 

Radomsko, Wieruszów, Działoszyn i Sulejów. 

Pomimo, wydawałoby się, wyraźnego związku pomiędzy rozwojem funkcji pozarolniczych 

i zamożnością a sytuacją na rynku pracy wiele jest przypadków nie potwierdzających bezpośredniego 

wpływu tych czynników. Wśród gmin wiejskich o dużym znaczeniu funkcji przemysłowych bądź 

usługowych i wysokim poziomie zamożności a zarazem z niekorzystną sytuacją na rynku pracy można 

wymienid gminy położone wokół Poddębic, Kutna, Radomska i Sulejowa. 
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Rys. 37. Gminy o najwyższym potencjale do rozwoju funkcji pozarolniczych (ogólnogospodarczych) 
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6.4. Podsumowanie: gospodarcza typologia obszarów wiejskich 

Przeprowadzone uprzednio analizy gospodarcze gmin wiejskich województwa łódzkiego 

pozwoliły na wyznaczenie gmin o najwyższych potencjałach rozwojowych w obszarach rolnictwa, 

turystyki i funkcji ogólnogospodarczej (pozarolniczej).  

 

Rys. 38. Składniki typologii gmin wiejskich pod kątem sytuacji gospodarczej 

 
 

W wyniku nałożenia obszarów wynikowych sporządzono typologię gospodarczą obszarów 

wiejskich województwa łódzkiego, która składa się z pięciu typów podstawowych i ośmiu typów 

mieszanych.  

Spośród wszystkich wyróżnionych typów gospodarczych gmin wiejskich w województwie 

łódzkim najliczniej reprezentowane są gminy w których potencjał dla rolnictwa jest silny (59 gmin dla 

typu podstawowego i 11 gmin dla typów mieszanych) oraz słaby (28 gmin dla typu podstawowego). 

Gminy z silnym potencjałem rolniczym charakteryzują się występowaniem przynajmniej 3 

zdiagnozowanych potencjałów cząstkowych (patrz rysunek 22). Największa koncentracja gmin tego 

typu zawiera się w granicach obszaru funkcjonalnego intensywnego rozwoju rolnictwa, czyli w 

północnej, północno-wschodniej oraz zachodniej części województwa. Mniejsze i bardziej 

rozproszone skupiska gmin o wysokim potencjale rolniczym zlokalizowane są także w południowo-

zachodniej części województwa i w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, natomiast  gminy o słabym 

potencjale rolniczym położone są głównie w południowej części województwa. 

 Silny potencjał do rozwoju funkcji turystycznych jako typ podstawowy został zdiagnozowany 

jedynie w pięciu gminach, a jako typ mieszany w sześciu kolejnych gminach, zaś słaby potencjał 

turystyczny cechuje siedem gmin. Koncentracja gmin o silnym i słabym potencjale turystycznym 

najsilniej występuje w obszarach funkcjonalnych rzek: Pilicy i Warty. Naturalny charakter dolin 

rzecznych i istotne walory kulturowe tych obszarów predestynują gminy tego typu do rozwoju i 

promocji różnorakich form turystyki. Prócz gmin nadrzecznych potencjał do rozwoju turystyki 

zdiagnozowano także w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz w gminie Bełchatów i Biała Rawska.  

Silny potencjał ogólnogospodarczy (pozarolniczy) został zdiagnozowany jako typ podstawowy 

w 25 gminach, a jako typ uzupełniający w 15 gminach. Największa koncentracja gmin o dużym 

potencjale ogólnogospodarczym ma miejsce w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (niemal 

wszystkie gminy posiadają silny potencjał ogólnogospodarczy), obszarze funkcjonalnym zagłębia 

górniczo-energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew (chod gminy z tego obszaru cechuje 

znaczna różnorodnośd potencjałów) oraz obszarze funkcjonalnym zagłębia ceramiczno-

budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki (w tym przypadku koncentracja potencjałów 

Sytuacja 
gospodarcza 

gmin

Potencjał rolnictwa

Potencjał turystyki

Potencjał 
ogólnogospodarczy
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ogólnogospodarczych występuje w północnej części obszaru funkcjonalnego). Słaby potencjał 

ogólnogospodarczy zdiagnozowano w 12 gminach, znajdujących się w południowej części 

województwa.  

Podsumowując, należy zauważyd na istotną specjalizację gospodarczą obszarów 

województwa łódzkiego, zgodną z wyznaczonymi w regionalnych dokumentach strategicznych 

obszarami funkcjonalnymi. Powyższe analizy potwierdzają adekwatnośd ich delimitacji oraz 

zasadnośd wyznaczenia. 
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Rys. 39. Potencjał gospodarczy gmin wiejskich 
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7. Wnioski 
7.1. Analiza danych za pomocą wskaźnika syntetycznego 

Wynikiem każdego z opisanych wcześniej obszarów analitycznych była cząstkowa typologia 

obszarów wiejskich. Celem syntezy wyników analiz cząstkowych jest otrzymanie listy gmin 

najlepszych (wiejskich obszarów rozwojowych) i najgorszych (wiejskich obszarów wymagających 

wsparcia) w sferach demografii i mieszkalnictwa oraz rynku pracy i gospodarki. 

 

Rys. 40. Składowe wskaźnika syntetycznego 

 

 
 

Gminy należące do „części wspólnych” z analiz cząstkowych są wiejskimi obszarami 

rozwojowymi (w przypadku nałożenia się potencjałów) lub wiejskimi obszarami wymagającymi 

wsparcia (w przypadku nałożenia się barier rozwojowych). Poszczególnym typom przyporządkowano 

wartości parametru wskaźnika według następującego wzorca: 

 

Tabela 2. Składowe i parametry wskaźnika syntetycznego 

Obszar Przedział klasowy Wartośd 

(D) Sytuacja 

demograficzna gmin 

wiejskich (rys. 13) 

1 – Najlepsza 1 

2 – Dobra 1 

3 – Perspektywicznie niekorzystna 2 

4 – Zła 2 

5 – Bardzo zła 3 

6 – Najgorsza 3 

(M) Typologia gmin pod 

kątem potencjału do 

rozwoju funkcji 

mieszkaniowej (rys. 17) 

Rozwijający się dynamicznie  1 

Perspektywiczny 2 

Stagnacja 3 

(R) Typologia obszarów 

wiejskich pod 

względem sytuacji na 

rynku pracy (rys. 21) 

Najlepsza – lokalne centra gospodarcze 1 

Dobra 1 

Najgorsza 3 

(G) Potencjał 

gospodarczy gmin 

wiejskich (rys. 39) 

Silny potencjał ogólnogospodarczy, silny potencjał 

turystyczny, silny potencjał rolnictwa 

1 

Gminy wielofunkcyjne o słabych potencjałach 2 

Słaby potencjał ogólnogospodarczy, słaby potencjał 

turystyczny, słaby potencjał rolnictwa 

3 

Rynek pracy GospodarkaDemografia Mieszkalnictwo
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Następnie zestawiono wartości typologii dla sytuacji demograficznej (D) i typologii gmin pod 

względem potencjału do rozwoju funkcji mieszkaniowej (M) oraz typologii obszarów wiejskich pod 

względem sytuacji na rynku pracy (R) i potencjału gospodarczego (G) według następujących wzorów: 

 

PDM = D * M oraz PRG = R * G 

 

Do wiejskich obszarów rozwojowych kwalifikowano gminy które osiągnęły P = 1, zaś do wiejskich 

obszarów wymagających wsparcia gminy które osiągnęły P = 9. 

Wyniki klasyfikacji gmin wg potencjału demograficznego i dla rozwoju mieszkalnictwa (PDM) 

oraz potencjału rynku pracy i gospodarczego (PRG) zaprezentowano w tabelach 3 i 4 

oraz na rysunkach 41 i 42. 

 

Tabela 3: Potencjał demograficzny i do rozwoju mieszkalnictwa – wskaźnik syntetyczny. 

P
O

T
E

N
C

J
A

Ł
 D

O
 R

O
Z

W
O

J
U

 M
IE

S
Z

K
A

L
N

IC
T

W
A

 

DYNAMICZNIE 
ROZWIJAJĄCY 

SIĘ RYNEK 
MIESZKANIOWY 

A Dmosin, Dobryszyce, Przedbórz, 
Radomsko  

Lubochnia, Rokiciny, Słupa 

Aleksandrów Łódzki, Andrespol, 
Bełchatów, Bolimów, Brójce, Brzeziny, 
Buczek, Czarnożyły, Dalików, Dłutów, 
Dobroń, Gomunice, Jeżów, Kleszczów, 
Kluki, Kobiele Wielkie, Koluszki, Kutno, 
Lutomiersk, Łask, Łowicz, Nowosolna, 
Nowy Kawęczyn, Opoczno, Ozorków, 
Pabianice, Parzęczew, Poddębice, 
Rawa Mazowiecka, Rozprza, Rząśnia, 
Rzgów, Skierniewice, Stryków, 
Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, 
Tuszyn, Wodzierady, Wola 
Krzysztoporska, Wolbórz, Zapolice, 
Zduńska Wola, Zgierz 

GMINY 
O PERSPEKTYWI

CZNYM 
POTENCJALE 

ROZWOJU 
RYNKU 

B 

Biała Rawska, Budziszewice, Drzewica, 
Kiełczygłów, Kiernozia, Kocierzew 
Południowy, Kowiesy, Lgota Wielka, 
Maków, Pajęczno, Pęczniew, 
Sulmierzyce, Żychlin 

Godzianów, Ujazd, Żelechlinek 

Brąszewice, Chąśno, Drużbice, 
Ksawerów, Lipce Reymontowskie, 
Lututów, Mokrsko, Moszczenica, 
Oporów, Ostrówek, Paradyż, Regnów, 
Rogów, Strzelce, Wieluń, Zelów 

STAGNACJA NA 
RYNKU 

MIESZKANIOWYM 
C 

Będków, Biała, Białaczów, Bielawy, 
Błaszki, Burzenin, Czarnocin, Czastary, 
Czerniewice, Daszyna, Dąbrowice, 
Głowno, Głuchów, Gorzkowice, 
Goszczanów, Góra Świętej Małgorzaty, 
Grabów, Klonowa, Kodrąb, 
Krośniewice, Ładzice, Łanięta, 
Łęczyca, Łęki Szlacheckie, Łubnice, 
Łyszkowice, Nowe Ostrowy, Pątnów, 
Piątek, Poświętne, Ręczno, Rzeczyca, 
Sadkowice, Sędziejowice, Skomlin, 
Strzelce Wielkie, Świnice Warckie, 
Uniejów, Warta, Widawa, Wielgomłyny, 
Witonia, Żarnów 

Aleksandrów, Bedlno, Cielądz, 
Inowłódz, Konopnica, Masłowice, 
Siemkowice, Sokolniki, Zadzim, Zduny, 
Złoczew, Żytno 
 

Bolesławiec, Brzeźnio, Domaniewice, 
Działoszyn, Galewice, Gidle, Grabica, 
Kamieńsk, Krzyżanów, Mniszków, 
Nieborów, Nowa Brzeźnica, Osjaków, 
Rusiec, Sieradz, Sławno, Szadek, 
Szczerców, Wartkowice, Wieruszów, 
Wierzchlas, Wróblew 
 

   C B A 

   
GMINY O NAJWIĘKSZYM NASILENIU 

NIEKORZYSTNYCH PROCESÓW 
DEMOGRAFICZNYCH 

GMINY O PERSPEKTYWNICZNIE 
NIEKORZYSTNEJ I ZŁEJ SYTUACJI 

DEMOGRAFICZNEJ 

GMINY O NAJLEPSZEJ I DOBREJ SYTUACJI 
DEMOGRAFICZNEJ 

   POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY 
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Tabela 4: Potencjał do rozwoju gospodarki i rynku pracy – wskaźnik syntetyczny. 
P

O
T

E
N

C
J
A

Ł
 R

Y
N

K
U

 P
R

A
C

Y
 

NAJLEPSZA 
SYTUACJA NA 

RYNKU PRACY – 
LOKALNE 
CENTRA 

GOSPODARCZE 

A Ładzice, Rusiec  
Działoszyn, Kleszczów, Ksawerów, 

Stryków 

DOBRA 
SYTUACJA NA 
RYNKU PRACY 

B 

Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, 

Czastary, Galewice, Gorzkowice, 

Jeżów, Kobiele Wielkie, Lgota Wielka, 

Łęki Szlacheckie, Maków, Mniszków, 

Mokrsko, Poświętne, Ręczno, 

Rozprza, Sędziejowice, Sławno, 

Sokolniki, Strzelce Wielkie, 

Sulmierzyce, Wartkowice, 

Wielgomłyny 

Bolimów, Dmosin, Kamieńsk, 

Nieborów, Sieradz 

Aleksandrów, Bełchatów, Będków, 

Biała, Biała Rawska, Bielawy, 

Bolesławiec, Brójce, Brzeziny, 

Chąśno, Cielądz, Czarnocin, Dobroń, 

Domaniewice, Głuchów, Godzianów, 

Góra Świętej Małgorzaty, Grabica, 

Inowłódz, Kiełczygłów, Kiernozia, 

Klonowa, Kocierzew Południowy, 

Kowiesy, Lipce Reymontowskie, 

Lututów, Łowicz, Łubnice, 

Łyszkowice, Moszczenica, 

Nowosolna, Nowy Kawęczyn, 

Pabianice, Pątnów, Piątek, Rawa 

Mazowiecka, Regnów, Rokiciny, 

Rzeczyca, Rzgów, Sadkowice, 

Siemkowice, Skierniewice, Słupia, 

Szczerców, Tomaszów Mazowiecki, 

Ujazd, Wieruszów, Wodzierady, Wola 

Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, 

Zduny, Zduńska Wola, Zgierz 

NAJGORSZA 
SYTUACJA NA 
RYNKU PRACY 

C 

Białaczów, Budziszewice, Dalików, 

Drzewica, Gidle, Gomunice, Kluki, 

Kodrąb, Masłowice, Nowa Brzeźnica, 

Nowe Ostrowy, Ostrówek, Pajęczno, 

Przedbórz, Rząśnia, Uniejów, 

Widawa, Wierzchlas, Zelów, Żarnów, 

Żelechlinek, Żytno 

Burzenin, Opoczno 

Aleksandrów Łódzki, Andrespol, 

Bedlno, Błaszki, Buczek, 

Czerniewice, Daszyna, Dąbrowice, 

Dłutów, Dobryszyce, Drużbice, 

Głowno, Goszczanów, Grabów, 

Koluszki, Konopnica, Krośniewice, 

Krzyżanów, Kutno, Lubochnia, 

Lutomiersk, Łanięta, Łask, Łęczyca, 

Oporów, Osjaków, Ozorków, Paradyż, 

Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, 

Radomsko, Rogów, Skomlin, 

Strzelce, Sulejów, Szadek, Świnice 

Warckie, Tuszyn, Warta, Wieluń, 

Witonia, Zadzim, Zapolice, Złoczew, 

Żychlin 

   C B A 

   
SŁABY POTENCJAŁ 

OGÓLNOGOSPODARCZY, TURYSTYCZNY 
BĄDŹ ROLNICTWA 

SŁABY WIELOFUNKCYJNY POTENCJAŁ SILNY POTENCJAŁ 
OGÓLNOGOSPODARCZY, TURYSTYCZNY, 

ROLNICTWA 

  
 

 

 WIEJSKIE OBSZARY WYMAGAJĄCE WSPARCIA  WIEJSKIE OBSZARY ROZWOJOWE 

WIEJSKIE OBSZARY ROZWOJOWE – POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY I DO ROZWOJU MIESZKALNICTWA 

Gminy zakwalifikowane do tej grupy w dużym stopniu uczestniczą w procesie suburbanizacji. 

Jeśli wraz ze wzmożonym przepływem mieszkaoców z miast na tereny podmiejskie rozwijają się także 

usługi i przemysł, a gmina wiejska nie pełni jedynie funkcji „sypialni” dla miasta, można mówid o 

wielofunkcyjnym  rozwoju gminy. Bez względu jednak na charakter urbanizacji w gminach wiejskich 

wyzwania stojące przed samorządami pozostają zbliżone: nowym mieszkaocom należy zapewnid 

odpowiednią jakośd życia rozwijając bądź organizując od nowa podstawowe usługi (edukacyjne, 

społeczne, ochrony zdrowia) zapewnid dostęp do mediów (energia elektryczna, wodociąg, 

kanalizacja) a często nawet przebudowad układ transportowy. Sam proces suburbanizacji w polskich 

realiach najczęściej rodzi negatywne skojarzenia z postępującym chaosem urbanistycznym, 

nadmierną presją na środowisko czy tymczasowością rozwiązao, co skutkuje często niską jakością 

nowo zagospodarowanej przestrzeni, tymczasem rozwój przedmieśd bliższych i dalszych stanowi 

naturalny etap rozwoju społeczno-gospodarczego miast. Na samorządach gminnych spoczywa 

odpowiedzialnośd za moderowanie procesów urbanizacyjnych w taki sposób, by nie towarzyszyły im 

zbyt wysokie koszty (które gmina w dalszej perspektywie będzie musiała ponieśd) związane 

z degradacją środowiska, budową nowej infrastruktury, czy obniżeniem jakości życia 

dotychczasowych mieszkaoców. 
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Na 43 gminy odznaczające się najwyższym potencjałem demograficznym i do rozwoju 

mieszkalnictwa 17 z nich (ok. 40%) znajduje się w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Gminy te w 

szczególny sposób narażone są na negatywne skutki niekontrolowanej urbanizacji, ale też w 

największym stopniu mogą byd beneficjentami swego rozwoju demograficznego. Niewątpliwym 

atutem, znacznie zwiększającym atrakcyjnośd osadniczą, jest możliwośd łatwego dojazdu do miasta 

centralnego, na czym korzystają także obszary wiejskie położone nieco dalej od stolicy województwa, 

w powiatach: poddębickim, łaskim i zduoskowolskim. Gminy o najwyższym potencjale 

demograficznym i do rozwoju funkcji mieszkaniowej koncentrują się także poza obszarem 

oddziaływania ŁOM, w powiatach: bełchatowskim, piotrkowskim i tomaszowskim oraz łowickim, 

skierniewickim i rawskim.  

 

WIEJSKIE OBSZARY ROZWOJOWE – POTENCJAŁ GOSPODARCZY I RYNKU PRACY 

W gronie wiejskich obszarów rozwojowych w dziedzinie potencjału gospodarczego i rynku 

pracy znajdują się gminy mające istotny wpływ na swoje najbliższe otoczenie: sąsiednie gminy 

wiejskie oraz mniejsze i większe miasta. Wynika to ze zróżnicowanej struktury gospodarczej w której, 

prócz rolnictwa, istotną rolę odgrywają turystyka lub przemysł i usługi, bądź wysoko rozwiniętej 

jednej z wymienionych specjalizacji gospodarczych. Częśd gmin z tej grupy posiada nadwyżkę 

przyjeżdżających do pracy nad wyjeżdżającymi do pracy (są to gminy zakwalifikowane do grupy 

„lokalnych centrów gospodarczych”), zaś pozostałe gminy zakwalifikowane do gospodarczych 

wiejskich obszarów rozwojowych także charakteryzują korzystne cechy rynku pracy takie jak: 

ponadprzeciętna aktywnośd zawodowa ludności lub niskie bezrobocie. 

 Zidentyfikowano 59 gmin należących do wiejskich obszarów rozwojowych w zakresie 

potencjału gospodarczego i rynku pracy. Ich największa koncentracja występuje w centralnej, 

południowo-zachodniej i wschodniej części województwa.  

 

WIEJSKIE OBSZARY WYMAGAJĄCE WSPARCIA - POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY I DO ROZWOJU 

MIESZKALNICTWA 

Swoistym przeciwieostwem wiejskich obszarów rozwojowych są wiejskie obszary 

wymagające wsparcia. Obszary wymagające wsparcia w zakresie potencjału demograficznego i do 

rozwoju mieszkalnictwa stanowią jedno z najważniejszych wyzwao polityki regionalnej i lokalnej. 

Stopniowe wyludnianie monofunkcyjnych i położonych peryferyjnie obszarów wiejskich jest równie 

naturalnym zjawiskiem jak suburbanizacja. Depopulacja wsi wynika przede wszystkim z braku 

zainteresowania młodych ludzi pracą w rolnictwie. Za awans społeczny uznawane jest ukooczenie 

studiów i zamieszkanie w mieście, lub wyjazd za granicę. Stworzenie sprawnie funkcjonującego 

i rentownego gospodarstwa rolnego wymaga wiedzy, znacznych funduszy na inwestycje i czasu na 

przeprowadzenie niezbędnych scaleo gruntów, przez co staje się udziałem nielicznych 

zdeterminowanych, wykształconych i zamożnych rolników. Szansą dla nielicznych peryferyjnych gmin 

rolniczych na uniknięcie bądź złagodzenie skutków depopulacji jest zdyskontowanie szczególnie 

atrakcyjnego położenia (np. pasmo gmin nadpilickich) rozwój przemysłu (np. Paradyż, Sławno, 

Mniszków), lub turystyki kongresowej (np. Nieborów).  

Na terenie województwa łódzkiego zdiagnozowano 43 gminy wymagających wsparcia w 

zakresie potencjału demograficznego i do rozwoju mieszkalnictwa. Największa koncentracja 

obszarów tego typu znajduje się w północnej części województwa (powiaty łęczycki, w części 

kutnowski i łowicki), w powiecie sieradzkim, oraz w południowej i wschodniej części regionu. 
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Gminy te charakteryzuje  postępująca depopulacja oraz stagnacja rynku mieszkaniowego. 

Generalnie problemy związane z demografią i rozwojem mieszkalnictwa dotyczą gmin peryferyjnych 

w stosunku do centralnej części województwa i innych większych ośrodków miejskich. 

 

WIEJSKIE OBSZARY WYMAGAJĄCE WSPARCIA - POTENCJAŁ GOSPODARCZY I RYNKU PRACY 

Jedną z przyczyn złej sytuacji gospodarczej wielu gmin wiejskich jest niewyspecjalizowana i 

mało wydajna monokultura rolnicza oraz oddalenie od ośrodków miejskich. Czynniki te występujące 

łącznie obniżają atrakcyjnośd osadniczą obszarów wiejskich. Wiejskie obszary wymagające wsparcia, 

prócz trudnej sytuacji gospodarczej charakteryzuje także niska aktywnośd zawodowa mieszkaoców i 

ponadprzeciętny poziom bezrobocia. 

Łącznie zidentyfikowano 22 gminy wymagające wsparcia w zakresie potencjału 

gospodarczego i rynku pracy, występujących głównie w południowej części województwa 

(szczególnie w powiatach radomszczaoskim i opoczyoskim). Sześd gmin (Białaczów, Kodrąb, Nowe 

Ostrowy, Uniejów, Widawa, Żarnów) zostało zakwalifikowanych jako wymagające wsparcia w 

zakresie wszystkich czterech potencjałów: demografii, mieszkalnictwa, gospodarki i rynku pracy. 
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Rys. 41. Wiejskie obszary rozwojowe i wymagające wsparcia – demografia i mieszkalnictwo 

(wskaźnik syntetyczny) 

 



44 
 

Rys. 42. Wiejskie obszary rozwojowe i wymagające wsparcia – gospodarka i rynek pracy (wskaźnik 

syntetyczny) 
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7.2. Analiza danych metodą Warda 

Użyte w uprzednich analizach wskaźniki pozyskane ze statystyki publicznej oraz banku 

informacji o przestrzeni województwa łódzkiego zostały wykorzystane do wyznaczenia typów gmin 

wiejskich, według poziomu potencjału w czterech obszarach: demograficznym, mieszkaniowym, 

rynku pracy i gospodarczym. Grupowanie gmin do najbardziej homogenicznych wewnętrznie typów 

zostało przeprowadzone przy użyciu metody Warda. Metoda ta stanowi jedną z aglomeracyjnych 

metod grupowania obiektów na podstawie zbioru cech diagnostycznych charakteryzujących się 

wysoką zmiennością (współczynnik zmienności > 10%)  oraz niską korelacją. Algorytm doboru gmin 

do grup polegał na łączeniu gmin w coraz większe grupy, charakteryzujące się najmniejszym 

zróżnicowaniem. W wyniku zastosowania metody Warda uzyskano diagramy drzewa (dendrogramy), 

stanowiące wizualizację łączenia gmin w grupy.  

Analizując rozkład grup na podstawie diagramu, zdecydowano o wyróżnieniu 5 grup, dla 

każdej z klasyfikacji. Każda z typologii, zawiera pięd przedziałów grupujących gminy pod kątem 

potencjałów rozwojowych, gdzie klasa A oznacza najwyższy potencjał a klasa E potencjał najniższy. 

Uzyskanie względnie jednorodnych grup, pozwoliło na charakterystykę poszczególnych typów gmin, 

na podstawie średnich wartości wskaźników dla typów gmin. Wartości średnie wskaźników dla grup 

zamieszczono w legendach map. W następnym etapie sporządzono dwie tabele krzyżowe grupujące 

potencjał demograficzny i do rozwoju mieszkalnictwa (tabela demografia i mieszkalnictwo) oraz 

potencjał gospodarczy i rynku pracy (tabela gospodarka i rynek pracy). Do grupy gmin będących 

wiejskimi obszarami rozwojowymi zakwalifikowano jednostki o najwyższym potencjale: obydwa 

typy z grup A albo B (pole ciemnozielone) albo jeden typ A i jeden typ co najwyżej C (pole 

jasnozielone), natomiast do grupy gmin będących wiejskimi obszarami wymagającymi wsparcia 

zakwalifikowano jednostki o najniższym potencjale: obydwa typy z grup D albo E (pole 

ciemnoczerwone) albo jeden typ E i jeden typ co najwyżej C (pole jasnoczerwone). 
 

Tabela 5: Potencjał demograficzny i do rozwoju mieszkalnictwa – metoda Warda. 
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A

L
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GMINY 
O NAJWYŻSZYM 

POTENCJALE 
ROZWOJU 

A 
 

 
Biała Rawska, Koluszki, Stryków, 

Zgierz  

 Łask, Opoczno, 

Sulejów, Wola 

Krzysztoporska  

 Aleksandrów Łódzki,,  

GMINY O 
WYSOKIM 

POTENCJALE 
ROZWOJU 

B 
  

Brzeziny, Dłutów, Lutomiersk, 

Skierniewice, Tuszyn, 

Wodzierady,  

Parzęczew, Rzgów, 

Tomaszów Mazowiecki  

Bełchatów, Kleszczów, 

Nowosolna, Pabianice  

GMINY 
O PRZECIĘTNYM 

POTENCJALE 
ROZWOJU 

C 
Bielawy, Drzewica, Grabów, 

Pęczniew, Warta, Widawa, 

Zduny, Żarnów, Żelechlinek  

Dalików, Jeżów, Ostrówek, 

Rokiciny  

Błaszki, Bolimów, Moszczenica, 

Nowy Kawęczyn, Ozorków, 

Pajęczno, Poddębice, 

Radomsko, Rawa Mazowiecka, 

Rozprza, Strzelce, Szadek, 

Wieluo, Wolbórz, Zelów  

Brąszewice, Dobroo, 

Drużbice, Grabica, 

Kutno, Łowicz, 

Szczerców, Zapolice, 

Zduoska Wola  

Brójce 

GMINY O NISKIM 
POTENCJALE 

ROZWOJU 
D 

Będków, Białaczów, 

Dąbrowice, Dmosin, Góra 

Świętej Małgorzaty, 

Inowłódz, Kodrąb, Lipce 

Reymontowskie, Łęki 

Szlacheckie, Ręczno  

Bolesławiec, 

Budziszewice, Czarnocin, 

Czarno-żyły, Gomunice, 

Łanięta, Nowe Ostrowy, 

Regnów, Skomlin, 

Strzelce Wielkie, Witonia  

Andrespol, Czastary, 

Domaniewice, Goszczanów, 

Klonowa, Kluki, Ksawerów, 

Ładzice, Łub-nice, Osjaków, 

Pątnów, Słupia, Wartkowice  

Buczek, Cielądz, 

Dobryszyce, 

Galewice, 

Godzianów, Kobiele 

Wielkie, Sokolniki  

 

GMINY 
O NAJNIŻSZYM 
POTENCJALE 

ROZWOJU 

E 

Aleksandrów, Bedlno, 

Daszyna, Głuchów, 

Kiełczygłów, Kiernozia, 

Konopnica, Masłowice, 

Poświętne, Przedbórz, 

Sadkowice, Sulmierzyce, 

Uniejów, Wielgomłyny, 

Zadzim,  

Chąśno, Gidle, Głowno, 

Krzyżanów, Mniszków, 

Nowa Brzeźnica, Piątek, 

Świnice Warckie,  

Biała, Brzeźnio, Burzenin, 

Gorzkowice, Kamieńsk, 

Kocierzew Południowy, 

Kowiesy, Krośniewice, Lgota 

Wielka, Lututów, Łęczyca, 

Łyszkowice, Maków, 

Mokrsko, Nieborów, Oporów, 

Rogów, Rusiec, Rząśnia, 

Rzeczyca, Sędziejowice, 

Siemkowice, Wierzchlas, 

Wróblew  

Czerniewice, 

Działoszyn, 

Lubochnia, Paradyż, 

Sieradz, Sławno, 

Ujazd, Wieruszów, 

Złoczew  

 

   E D C B A 

   

GMINY O NAJWIĘKSZYM 
NASILENIU 

NIEKORZYSTNYCH 
PROCESÓW 

DEMOGRAFICZNYCH 

GMINY O BARDZO ZŁEJ 
SYTUACJI 

DEMOGRAFICZNEJ 
(DUŻEJ SKALI 

DEPOPULACJI) 

GMINY 
O PERSPEKTYWNICZNIE 

NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI 
DEMOGRAFICZNEJ 

GMINY O DOBREJ 
SYTUACJI 

DEMOGRAFICZNEJ 

GMINY 
O NAJLEPSZEJ 

SYTUACJI 
DEMOGRAFICZNEJ 

   POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY 
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Tabela 6: Potencjał do rozwoju gospodarki i rynku pracy – metoda Warda. 
P
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GMINY O WYSOKIM, 
ZRÓŻNICOWANYM 

POTENCJALE 
GOSPODARCZYM 
(OGÓLNOGOSPO-

DARCZYM 
I TURYSTYCZNYM) 

A Burzenin 

Aleksandrów Łódzki, 

Andrespol, Gidle, Inowłódz 

Opoczno, Osjaków, Pęczniew, 

Sulejów, Tomaszów 

Mazowiecki, Wieluń, Zduńska 

Wola 

Bolesławiec, 

Bolimów, Nieborów 

 

Bełchatów, Brzeziny, Dmosin, 

Działoszyn, Kamieńsk, Pątnów, 

Stryków, Wieruszów, Zgierz 

Kleszczów 

GMINY O WYSOKIM, 
ZRÓŻNICOWA-NYM 

POTENCJALE 
GOSPODARCZYM 

(OGÓLNOGOSPODA
RCZYM I 

ROLNICZYM) 

B Kutno, Żychlin 

Czerniewice, Lubochnia, 

Ozorków, Parzęczew, Rogów, 

Szadek, Tuszyn, 

Brójce, Czarnocin, 

Grabica, Łubnice, 

Nowy Kawęczyn, 

Rokiciny Słupia 

 

Lututów, Łyszkowice, Moszczenica 
 

GMINY O WYSOKIM, 
WYSPECJALIZO-

WANYM 
POTENCJALE 

OGÓLNOGOSPO-
DARCZYM 

C 

Buczek, Łask, 

Masłowice, 

Sędziejowice, 

Zelów 

Budziszewice, Dobryszyce, 

Gomunice, Kluki Koluszki, 

Lutomiersk, Ładzice, Pajęczno, 

Poddębice, Radomsko, Sieradz 

Szczerców Ujazd Zapolice 

Gorzkowice, Maków, 

Nowosolna, 

Pabianice Rzgów 

 

Czastary, Dłutów, Dobroń, Jeżów, 

Kobiele Wielkie, Ksawerów, Lgota 

Wielka, Rozprza, Rusiec, Skierniewice, 

Sokolniki, Sulmierzyce, Wodzierady 

 

GMINY O WYSOKIM 
WYSPECJALIZOWA-
NYM POTENCJALE 

ROLNICZYM 

D 

Daszyna, 

Krośniewice, 

Krzyżanów, 

Strzelce 

Bedlno, Błaszki, Witonia 

Zadzim, Złoczew 

Chąśno, 

Domaniewice, 

Głuchów, 

Godzianów, 

Kiernozia, Kocierzew 

Południowy, 

Sadkowice, Zduny 

Będków, Piątek 
 

GMINY 
O PRZECIĘTNYM 

ZRÓŻNICOWANYM 
POTENCJALE 

GOSPODARCZYM 
(ROLNICZYM 

I TURYSTYCZNYM) 

E 

Białaczów, 

Dąbrowice, 

Drzewica, Łanięta, 

Nowe Ostrowy, 

Przedbórz, 

Świnice Warckie, 

Warta, Widawa 

Brzeźnio, Dalików, Grabów, 

Kodrąb, Konopnica, Łęczyca, 

Nowa Brzeźnica, Oporów, 

Ostrówek, Paradyż, Rząśnia, 

Uniejów, Wartkowice, 

Wierzchlas, Wróblew, Żarnów, 

Żelechlinek, Żytno 

Biała Rawska, 

Cielądz, Klonowa, 

Kowiesy, Lipce, 

Reymontowskie 

Łowicz, Mokrsko, 

Rawa Mazowiecka, 

Regnów, Wolbórz 

 

Aleksandrów, Biała Bielawy, 

Brąszewice, Czarnożyły, Drużbice, 

Galewice, Głowno, Goszczanów, Góra 

Świętej Małgorzaty, Kiełczygłów, Łęki 

Szlacheckie, Mniszków, Poświętne, 

Ręczno, Rzeczyca, Siemkowice, 

Skomlin, Sławno, Strzelce Wielkie, 

Wielgomłyny, Wola Krzysztoporska 

 

   E D C B A 

   

GMINY O 
NAJNIŻSZYM 
POTENCJALE 

RYNKU PRACY 

GMINY O PRZECIĘTNYM 
POTENCJALE RYNKU PRACY: 

PRZECIĘTNA AKTYWNOŚĆ 
ZAWODOWA 

 

GMINY O 
PRZECIĘTNYM 
POTENCJALE 

RYNKU PRACY: 
NISKIE BEZROBOCIE 

GMINY O WYSOKIM POTENCJALE 
RYNKU PRACY: DUŻA AKTYWNOŚĆ 

ZAWODOWA 

PRZYPADEK 
SZCZEGÓLNY: 

GMINA 
KLESZCZÓW 

   POTENCJAŁ RYNKU PRACY 
 

  Wiejskie obszary wymagające wsparcia   Wiejskie obszary rozwojowe 

 

 

WIEJSKIE OBSZARY ROZWOJOWE – POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY I DO ROZWOJU MIESZKALNICTWA 

Na siedemnaście gmin odznaczających się najwyższym potencjałem demograficznym i do 

rozwoju mieszkalnictwa aż dziewięd z nich znajduje się w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. 

Niewątpliwym atutem, znacznie zwiększającym atrakcyjnośd osadniczą, jest możliwośd łatwego 

dojazdu do miasta centralnego. W tym kontekście wątpliwości może budzid stosunkowo niska 

pozycja gmin Andrespol i Ksawerów, co jednak wynika ze stosunkowo małej powierzchni 

wyznaczonej do zabudowy mieszkaniowej i ogólnie już dośd dużego stopnia urbanizacji. Spośród 

gmin szczególnie predestynowanych do dalszej urbanizacji należy wymienid Aleksandrów Łódzki, 

który jako jedyna gmina osiągnął najwyższy potencjał zarówno w demografii jak i dla rozwoju 

mieszkalnictwa. Pozostałe gminy osiągające wysoki łączny potencjał demograficzny i dla rozwoju 

mieszkalnictwa znajdują się w ŁOM (Nowosolna, Rzgów, Pabianice, Parzęczew, Zgierz, Stryków, 

Koluszki, Brójce), lub w jego bezpośredniej strefie oddziaływania (Łask) oraz leżą wzdłuż pasma 

miast Bełchatów – Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno. Gminy te również 

wykorzystują swoją szansę na rozwój demograficzny, jednak nie tworzą tak zwartego obszaru jak 

pierścieo okalający Łódź. Jedyną gminą zaliczającą się do tej grupy, która nie leży w opisanych 

wcześniej obszarach jest Biała Rawska. 

 

WIEJSKIE OBSZARY ROZWOJOWE – POTENCJAŁ GOSPODARCZY I RYNKU PRACY 

Zidentyfikowano szesnaście gmin należących do wiejskich obszarów rozwojowych w zakresie 

potencjału gospodarczego i rynku pracy. Ich największa koncentracja występuje w północnej części 
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Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (z przedłużeniem na trzy gminy powiatu łowickiego), 

w obszarze funkcjonalnym zagłębia górniczo-energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew oraz 

południowo-zachodniej części województwa, obejmującej pięd gmin powiatów: wieruszowskiego, 

wieluoskiego i pajęczaoskiego, które jednak nie tworzą zwartego i ciągłego obszaru. 

Niekwestionowanym liderem wiejskich obszarów rozwojowych jest Kleszczów, który jako jedyna 

gmina osiągnął najwyższy potencjał zarówno gospodarczy jak i rynku pracy. 

 

WIEJSKIE OBSZARY WYMAGAJĄCE WSPARCIA - POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY I DO ROZWOJU 

MIESZKALNICTWA 

Na terenie województwa łódzkiego zdiagnozowano siedemdziesiąt dziewięd gmin 

wymagających wsparcia w zakresie potencjału demograficznego i do rozwoju mieszkalnictwa. 

Największa koncentracja obszarów tego typu znajduje się w południowo-wschodniej (częśd gmin 

powiatów pajęczaoskiego, radomszczaoskiego, piotrkowskiego i opoczyoskiego) i północnej części 

województwa (częśd gmin powiatów kutnowskiego, łęczyckiego i łowickiego). Gminy 

te charakteryzuje  postępująca depopulacja oraz stagnacją rynku mieszkaniowego. Generalnie 

problemy związane z demografią i rozwojem mieszkalnictwa dotyczą gmin peryferyjnych w stosunku 

do centralnej części województwa i innych większych ośrodków miejskich. 

 

WIEJSKIE OBSZARY WYMAGAJĄCE WSPARCIA - POTENCJAŁ GOSPODARCZY I RYNKU PRACY 

Łącznie zidentyfikowano pięddziesiąt jeden gmin wymagających wsparcia w zakresie 

potencjału gospodarczego i rynku pracy, a ich koncentracja przestrzenna szczególnie widoczna jest 

w północnej części województwa, w obszarze funkcjonalnym intensywnego rozwoju rolnictwa. 

Ponieważ obszar ten posiada zarazem wysoki potencjał dla rozwoju funkcji żywicielskiej interwencja 

powinna polegad nie tyle na zmianie gospodarczego charakteru tych terenów, ile na wspieraniu 

wzbogacania i uzupełniania struktury gospodarczej o funkcje pozarolnicze. Rozmieszczenie obszarów 

wiejskich wymagających wsparcia tak w zakresie potencjału gospodarczego i rynku pracy jak i w 

zakresie potencjału demograficznego i do rozwoju funkcji mieszkaniowej bardzo często jest ze sobą 

zbieżny. Sytuacja taka najczęściej występuje w przypadku części gmin powiatów: kutnowskiego, 

łęczyckiego, sieradzkiego, pajęczaoskiego, radomszczaoskiego i opoczyoskiego. 
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Rys. 43. Typy gmin wiejskich pod względem sytuacji demograficznej – metoda Warda 
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Rys. 44. Typy gmin wiejskich pod względem sytuacji mieszkaniowej  – metoda Warda 
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Rys. 45. Typy gmin wiejskich pod względem sytuacji na rynku pracy – metoda Warda 
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Rys. 46. Typy gmin wiejskich pod względem potencjału do rozwoju gospodarczego – metoda Warda 
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Rys. 47. Wiejskie obszary rozwojowe i wymagające wsparcia – demografia i mieszkalnictwo 

(metoda Warda) 
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Rys. 48. Wiejskie obszary rozwojowe i wymagające wsparcia – gospodarka i rynek pracy (metoda 

Warda) 
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7.3.  Podsumowanie 

W rozdziałach 7.1 i 7.2 na podstawie tych samych wskaźników źródłowych dokonano 

kwalifikacji gmin wiejskich do grup wiejskich obszarów rozwojowych i wiejskich obszarów 

wymagających wsparcia pod kątem demografii i mieszkalnictwa oraz gospodarki i rynku pracy. 

W przypadku niektórych gmin rezultaty otrzymane w wyniku zastosowania obydwu metod były ze 

sobą sprzeczne, jednak jest to zjawisko marginalne dotyczące nie więcej niż 2-6%13 badanych gmin -

znacznie częściej wskazania obydwu metod pokrywały się ze sobą. Na rysunkach 49 i 50 

zaprezentowano wiejskie obszary rozwojowe i wymagające wsparcia wspólne dla obydwu 

zastosowanych metod. 

Pod względem demografii i mieszkalnictwa zwarte wyznaczono dwa zwarte obszary 

rozwojowe: wokół Łodzi (wraz z gm. Łask) oraz obszary wiejskie wzdłuż linii miast: Bełchatów – 

Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno. Procesy suburbanizacyjne na tych 

obszarach są już mocno zaawansowane, można się także spodziewad ich dalszej intensyfikacji. Na 

przeciwległym biegunie znajdują się gminy o najtrudniejszej sytuacji demograficznej i cechujące się 

stagnacją na rynku pracy. Największy obszar wymagający wsparcia w tym zakresie obejmuje gm. 

Uniejów, obszary wiejskie całego powiatu łęczyckiego, wschodniej części powiatu kutnowskiego oraz 

gminy Głowno, Łyszkowice i Bielawy. Mniejszy obszar znajduje się południowo-wschodniej części 

województwa (w powiatach radomszczaoskim, piotrkowskim i opoczyoskim) oraz w południowej 

części powiatu łaskiego i sieradzkiego. Pozostałymi obszarami wymagające wsparcia w zakresie 

demografii i mieszkalnictwa są rozproszone gminy o peryferyjnym położeniu wobec miast 

powiatowych. Znaczenie problemów demograficznych dla rozwoju obszarów wiejskich podkreślają 

M. Wójcik i J. Tomczyk14: „Za największy problem rozwojowy gmin wiejskich należy uznad 

pogarszającą się sytuację demograficzną. Z pewnością ważnym czynnikiem dalszych przemian 

społeczno-ekonomicznych będzie zmniejszający się udział dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 

produkcyjnym mobilnym”. Prognoza ta wydaje się byd trafna a przeciwdziałanie jej spełnieniu staje 

się jednym z głównych wyzwao polityki regionalnej dedykowanej obszarom wiejskim. 

Wiejskie obszary rozwojowe wyznaczone na podstawie wskaźników dotyczących gospodarki i 

rynku pracy nie tworzą dużych i zwartych skupisk: występują one na północ od Łodzi, w Kleszczowie, 

w okolicach Wieruszowa i Działoszyna, są też pojedynczo występujące gminy: Lututów, Moszczenica i 

Łyszkowice. Co ciekawe w powiatach wieluoskim, pajęczaoskim i bełchatowskim znajdują się 

zarówno wiejskie gospodarcze obszary rozwojowe jak i te wymagające wsparcia. Największa 

koncentracja obszarów wymagających wsparcia dotyczy południowej części województwa: powiatów 

radomszczaoskiego, opoczyoskiego i pajęczaoskiego. 

Podsumowując można stwierdzid, że wiejskie obszary rozwojowe koncentrują się wokół Łodzi 

oraz innych najsilniejszych miast powiatowych w województwie, natomiast obszary wymagające 

wsparcia położone są peryferyjnie tak w stosunku do stolicy województwa jak i w stosunku do miast 

powiatowych. Najkorzystniejszą sytuacją we wszystkich analizach zdiagnozowano w gminach: 

Bełchatów, Kleszczów, Stryków, Zgierz, natomiast najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w gminach: 

Białaczów, Kodrąb, Nowe Ostrowy, Uniejów, Widawa i Żarnów. 

 

 

                                                           
13

 Sprzeczna kwalifikacja miała miejsce w przypadku 9 gmin w obszarze gospodarki i rynku pracy oraz 3 gmin w 
obszarze demografii i mieszkalnictwa. 
14

 M. Wójcik, J. Tomczyk – Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich 
województwa łódzkiego, Folia Geographica Socio-Oeconomica 20, 2015: 85-100. 
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Rys. 49. Wiejskie obszary rozwojowe i wymagające wsparcia – demografia i mieszkalnictwo (wynik 

wspólny dla obydwu zastosowanych metod) 
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Rys. 50. Wiejskie obszary rozwojowe i wymagające wsparcia – gospodarka i rynek pracy (wynik 

wspólny dla obydwu zastosowanych metod)
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Aneks do opracowania. 

GMINY  O  WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH -  ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE 

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE OBSZARÓW WIEJSKICH – GMIN WIEJSKO-MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 
Lp. 

 
Gmina  Opis - Zagospodarowanie turystyczne Baza noclegowo-rekreacyjna 

1. Uniejów 

Największą atrakcją turystyczną gminy Uniejów jest miejscowośd Spycimierz, która znalazła 
się na liście  najciekawszych wsi w Polsce. W Spycimierzu podczas Bożego Ciała układane są 
dywany kwiatowe, których tradycja sięga okresu międzywojennego XX w. Tradycja 
niezwykłego zdobienia trasy procesji ma ponad sto  lat, początkowo do wystroju  używano 
jedynie piasku i gałęzi drzew. Atutem gminy jest także położenie w dolinie rzeki Warty, 
która znajduje zwolenników kajakarstwa i wędkarstwa. 
W gminie Uniejów może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, wędkarska, 
aktywna – piesza, rowerowa, konna, wodna – kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (6):  
 3 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Felicjanowie, Ostrowsku, 

Wilamowie; 
 3 gospodarstwa agroturystyczne w Ostrowsku, Łęgu Balioskim i wsi 

Czekaj. 
 

1.  
2. 

Biała Rawska  

Gmina Biała Rawska znana jest z centrum konferencyjno-szkoleniowego, rekreacyjnego, 
Welness &SPA w Ossie oraz na mniejszą skalę w Woli Chojnatej. Hotel Ossa Congres&Spa 
został nagrodzony certyfikatem ROTWŁ  r. za najlepszy produkt turystyczny w 2009 r. 
Potencjałem gminy jest położenie w dolinie rzeki Białki (dopływ Rawki) oraz łowiska, które 
przyciągają entuzjastów wędkarstwa. 
Ponadto atrakcją gminy są obiekty zabytkowe, do najciekawszych należą: 

- Zespoły pałacowo-parkowe w miejscowości Wola Chojnata oraz w Babsku, 
- Założenia dworsko-parkowe w Gołyniu, Rzeczkowie wraz ze spichlerzem i wozownią 

(XIX w.), 
- Zabytkowe dwory w miejscowościach: Podsędkowice i Białogórne, 
- Zabytkowe aleje lipowe w Grzymkowicach i Babsku oraz rezerwat przyrody, 
- Pomniki przyrody m.in. w Babsku, Ossie, 
- kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (XIX w.), 
- Kapliczka drewniana, ludowa o dużej wartości zabytkowej i muzealnej (XVIII/XIX w.). 

Przez gminę przebiega Rogowska Kolej Wąskotorowa relacji Rogów – Rawa Mazowiecka – 
Biała Rawska. W 2015 r. przypada 100-lecie funkcjonowania kolei. 
Na terenie gminy może rozwijad się turystyka: krajoznawcza, kulturowa, kongresowa, 
konferencyjna, biznesowa, wystawiennicza, przyrodnicza, wędkarska, religijna, 
pielgrzymkowa, związana z kolejnictwem, aktywna: piesza, rowerowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1):  
 czterogwiazdkowy hotel Ossa Congress & Spa w Ossie, 

 obiekty nieskategoryzowane (2):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Woli Chojnacie, 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Żurawi. 

Sport i rekreacja. 
Na terenie gminy znajduje się: 

 Ośrodek jazdy konnej w Ossie, 

 Łowiska wędkarskie: w Białej Rawskiej, Babsku, Chrząszczewie, 
Rakoszycach Starych, Konstantynowie. 
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2.  

3. 
 
Tuszyn 

W gminie Tuszyn, ze względu na walory przyrodnicze – kompleksy leśne z leczniczym 
mikroklimatem tuszyoskich lasów – rozwinęła się zabudowa letniskowa, głównie w dolinie 
rzeki Dobrzynki. 
Obecnie gmina najbardziej znana jest z targowiska – centrum hurtowego w Głuchowie.  
W gminie może rozwijad się turystyka: wypoczynkowa, związana z zakupami, aktywna – 
piesza, rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się obiekty nieskategoryzowane (4):  
 3 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Głuchowie (2) i Tuszynku 

Majorackim (1); 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Woli Kozubowej (1). 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Ośrodki jazdy konnej (4) w: Grabowie (2), Modlicy, Woli Kozubowej. 

3.  
4. 

Warta  

Atutem gminy Warta jest położenie w dolinie rzeki Warty nad  Zbiornikiem Jeziorsko, który 
jest  największą atrakcją turystyczną gminy przyciągającą turystów. Jednak infrastruktura 
turystyczna nad Zalewem nie jest dostatecznie rozwinięta. Zbiornik może 
usatysfakcjonowad zwolenników wypoczynku nad wodą, amatorów sportów wodnych, 
wędkarzy oraz fotografów dzikiego ptactwa, głównie w południowej części, która jest 
ornitologicznym rezerwatem przyrody „Jeziorsko”. Rezerwat jest ostoją ptaków wodnych i 
wodno-błotnych o znaczeniu europejskim. 
W północnej części  Zbiornika odbywają się Regaty o Błękitną Wstęgę oraz spływy 
kajakowe.  
Poza walorami przyrodniczymi w gminie znajdują się także obiekty zabytkowe, w tym:  

- Drewniane kościoły: pw. św. Wawrzyoca w Rossoszycy (XVIII w.), pw. NMP w Górze 
oraz pw. św. Marcina, Kamionaczu (XIX w.). 

- Architektura świecka reprezentowana przez interesujące zespoły rezydencjonalne, 
pałace i zespoły dworsko-parkowe, w Małkowie, w Ustkowie, w Mikołajewicach, w 
Rożdżałach, w Cielcach. Obecnie większośd obiektów wykorzystywana jest do celów 
mieszkalnych (Cielce, Ustków), hotelarskich (Małków) lub pełnią funkcje placówek 
pomocy społecznej (Rożdżały). 

- Dawne spichrze zbożowe w Krąkowie (XIX i XX w.). 
W gminie może rozwijad się turystyka: krajoznawcza, wypoczynkowa, przyrodnicza, 
edukacyjna, krajobrazowa, kulturowa, birdwatching, kulturowa, sportowa – żeglarstwo 
windsurfing, aktywna – piesza, rowerowa, wodna – kajakowa.  

Na bazę noclegową składają się obiekty: 

 skategoryzowane (2):  
 1 trzygwiazdkowy Hotel Dworek za Lasem we Włyniu, 
 1 pensjonat Dwór Kamionacz w Kamionaczu, 

 nieskategoryzowane (1): 
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Małkowie. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Zbiornik Jeziorsko, na którym organizowane są regaty i spływy 
kajakowe, 

 Port jachtowy w Ostrowie Warckim, 

 kluby sportowe: wędkarski (1). 
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4.  

5. 
Wieluo  

Największym potencjałem i jednocześnie atrakcjami gminy Wieluo jest dziedzictwo 
kulturowe. Najciekawszymi i najważniejszymi obiektami zabytkowymi są: 

- Charakterystyczne dla tego regionu drewniane kościoły typu wieluoskiego w 
miejscowościach Gaszyn i Kadłub. 

- Najstarsza budowla sakralna w gminie o rodowodzie romaoskim -  kościół pw. św. 
Wojciecha w Rudzie, w nim  zachowała się z tego  okresu północna ściana wykonana 
z ciosów piaskowca żelazistego wydobytego w pobliskim Olewinie, 

- Kościół św. Wawrzyoca w Dąbrowie (XV w.)  
- Zabytek techniki – wiatrak w Chotowie, 
- Zespoły podworskie w Rudzie, Masłowicach, Olewinie, 
- pozostałości grodziska w Kurowie i w Widoradzu, 
- domy drewniane z XIX w. rozproszone po całej gminie. 

Dużym potencjałem gminy są unikatowe walory geologiczne Jury Krakowsko-
Częstochowskiej sprzed ok. 150 mln lat, które są atrakcją geologiczną i  mogą mied 
znaczący wpływ na turystykę i edukację geologiczną. 
W gminie Wieluo może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, aktywna: piesza, 
rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (2):  
 1 trzygwiazdkowy Hotel Zielona Weranda, 
 1 jednogwiazdkowy motel - Trans-Motel w Sieocu, 

 obiekty nieskategoryzowane (1):  
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Rychłowicach. 

Sport i rekreacja.  
Na terenie gminy znajduje się ośrodek jazdy konnej w Rychłowicach. 
 

5.  
6. 

Działoszyn  

Potencjałem gminy Działoszyn są walory przyrodnicze – położenie w dolinie rzeki Warty, 
gdzie odbywają się  spływy kajakowe Załęczaoski Park Krajobrazowy z urozmaiconą rzeźbą 
terenu i atrakcjami geologicznymi zwłaszcza w zachodniej części gminy. Do najciekawszych 
atrakcji turystycznych gminy należą: 

- pozostałości po murowanych wapiennikach we wsi Lisowice (2) i Raciszynie, 
- liczne jaskinie krasowe (13), 
- rezerwaty przyrody: Dąbrowa w Niżankowicach, Węże, 
- ostaoce mezozoiczne – wapienniki, 
- źródła przykorytowe na odcinku  przełomowym Warty, 
- żabi staw w Bobrownikach. 

W gminie Działoszyn może rozwijad się turystyka: krajoznawcza, geologiczna, przyrodnicza, 
krajobrazowa, edukacyjna, kulturowa, kulinarna, aktywna – piesza, rowerowa, konna, 
wodna – kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (2):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Zalesiakach, 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Drabach. 

Sport i rekreacja. 
Na terenie gminy znajdują się: 

 Ośrodki jazdy konnej (2) w Zalesiakach i Bobrownikach. 

6.  
7. 

Wieruszów  

Potencjałem gminy są walory kulturowe oraz przyrodnicze, połączone siecią szlaków 
turystycznych, które jako produkt turystyczny „Wieruszowski Powiat z mapą i kompasem” 
otrzymał certyfikat ROTWŁ w 2011 r. Wśród atrakcji turystycznych gminy znajdują się: 

- Zespół dworsko-parkowy Szczanieckich w Lubczynie, 
- Obiekty sakralne: kościół pw. św. Michała Archanioła w Wyszanowie, drewniany 

Kościół pw. św. Wojciecha w Cieszęcinie, drewniany Kościół cmentarny pw. św. 
Rocha (XVIII w.) pomiędzy Wieruszowem a Kuźnicą Skakawską, 

- Aleja Dębów Czerwonych w miejscowości Kuźnica Skakawska. 
- Pomniki przyrody w  Nawrotowie i Cieszęcinie. 

W gminie Wieruszów może rozwijad się turystyka: krajoznawcza, przyrodnicza, kulturowa, 
aktywna: piesza, rowerowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (5):  
 5 gospodarstw agroturystycznych w Mieleszynku (2), Mieleszynie, 

Klatce, Lubczynie. 
Sport i rekreacja.  
W gminie znajdują się : 

 boiska piłkarskie w Wyszanowie, Mirkowie,  

 kluby sportowe: piłki nożnej w Wyszanowie i Kuźnicy Skakawskiej. 
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7.  
8. 

Kamieosk 
  

Największym potencjałem gminy jest Góra Kamieosk - najwyższe sztuczne wzniesienie w 
Polsce powstałe ze składowanego nadkładu z wyrobiska kopalni Bełchatów. Po 
zrekultywowaniu terenu góra wykorzystywana jest do rekreacji i stanowi największą 
atrakcję turystyczną gminy. Urządzono tam nartostradę z trzema trasami zjazdowymi oraz 
park snowboardowy wyposażony w poręcze, rampy, pochylnie, dające możliwośd jazdy 
freestyle'owej. Również w sezonie letnim Góra Kamieosk jest atrakcyjnym terenem, 
uruchomiono serpentynowy  tor saneczkowy. Wzniesienie wykorzystywane jest także dla 
ekstremalnej jazdy rowerowej i pojazdów terenowych. Odbywają się tam Ogólnopolskie 
Zawody Kolarstwa Ekstremalnego. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Góra Kamieosk" w 2010 r. uznano za najlepszy  produkt 
turystyczny województwa łódzkiego i  ostał nagrodzony certyfikatem Regionalnej 
Organizacji Turystycznej WŁ. 
Obiektami zabytkowymi gminy są: 

- Drewniany kościół pw. św. Józefa i NMP (XIX w.) w Gorzędowie,  
- Lamus (tj. budynek  gospodarczy przy dworze-skład starych  rzeczy) wraz z parkiem 

(XVIII w.) w Gorzędowie, 
- Park podworski w Pytowicach. 

W gminie może rozwijad się turystyka: aktywna – rowerowa, sportowa – narciarstwo 
zjazdowe, kolarstwo ekstremalne. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (2):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie, 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Napoleonowie. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się:  

 Góra Kamieosk z nartostradą i torem saneczkowym, 

 kluby sportowe: piłki nożnej, 
 

8.  
9. 

Sulejów  

Gmina Sulejów należy do gmin w województwie łódzkim o dużej atrakcyjności  
turystycznej, tradycjach letniskowych i wypoczynkowych. Na jej atrakcyjnośd mają wpływ 
zarówno walory przyrodnicze,  m.in. korzystne położenie w dolinie rzeki Pilicy, Zalew 
Sulejowski, Sulejowski Park Krajobrazowy z kompleksami leśnymi dawnej Puszczy Pilickiej, 
jak również  walory kulturowe. Najatrakcyjniejszymi obiektami zabytkowymi są m.in.:  

- Obiekty sakralne: w Witowie zespół klasztorny Norbertanów (XVIII w.) oraz 
drewniany kościół cmentarny pw. św. Marcina (XVII w.), 

Gmina posiada produkty regionalne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są to: z Bilskiej Woli Kiełbasa Sołtysa, Kiełbasa 
Bilska, Boczek wędzony, szynka domowa. 
W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa, religijna, pielgrzymkowa, 
wypoczynkowa, przyrodnicza, kulinarna, krajobrazowa, biznesowa, konferencyjna, 
aktywna – piesza, rowerowa, wodna, konna. 
 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1):  
 1 trzygwiazdkowy Hotel Zielony Gościniec, 

 obiekty nieskategoryzowane (21):  
 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Poniatowie i Korytnicy, 
 14 ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie-Polance (9); 

Włodzimierzowie (2), Białej (2), w Kurnędzu, 
 5 gospodarstw agroturystycznych w Barkowicach Mokrych (2), 

Barkowicach, Łęcznie, Poniatowie. 

9.  
10. 

Opoczno  

Gmina Opoczno podobnie jak miasto związana jest z folklorem opoczyoskim, gdzie działają 
ludowi rzemieślnicy zajmujący się m.in.: rzeźbą, malarstwem, hafciarstwem, 
wycinankarstwem, koronkarstwem. Atutem gminy są walory przyrodnicze – położenie w 
dolinach rzek – Drzewiczki, Wąglanki i Brzuśni oraz zabytkowe parki w Mroczkowie i w 
Zameczku. 
Na terenie gminy może rozwijad się turystyka: związana z folklorem, wypoczynkowa, 
przyrodnicza, wędkarska, aktywna: konna, wodna – kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się obiekty nieskategoryzowane:  
 10 gospodarstw agroturystycznych w Karwicach (3), Kraśnicy (2), 

Woli Załężnej (2),  Modrzewku, Sitowej, Stużno Kolonii; 
Sport i rekreacja. 
Na terenie gminy znajdują się: 

 Ośrodek jazdy konnej w Ostrowie. 
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10.  
11. 

Przedbórz  

Największą atrakcją turystyczną gminy są walory przyrodnicze:  
- Malowniczy krajobraz z urozmaiconą rzeźbą terenu z Górami Przedborskimi 

należącymi do Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Najwyższymi wzniesieniami 
naturalnymi tego obszaru są góry w okolicy Przedborza: Fajna Ryba *346 m n.p.m.+, 
Góra Kozłowa *336 m.n.p.m.+, Góra Bukowa [335 m n.p.m.] i Góra Krzemycza [334 m 
n.p.m.]. 

- Kompleksy leśne wyróżniające się bogatą fauną i florą, 
- Przedborski Park Krajobrazowy z rezerwatami przyrody Czarna Rózga, Piskorzeniec, 
- dolina rzeki Pilicy, na której organizowane są spływy kajakowe. 

Na terenie Parku znajduje się Ośrodek Sztuk Walk Wschodnich wybudowany zgodnie z 
kanonem architektury japooskiej i filozofii Budo. Ośrodek jako produkt turystyczny 
„Centrum Japooskich Sportów i Sztuk Walki Dojo - Stara Wieś” otrzymał certyfikat ROTWŁ 
w 2010 r.  
Obiektami zabytkowymi w gminie są: 

- Ruiny zboru ariaoskiego w Łapczynej Woli, 
- Kościół pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy,  
- Dwór Ferdynanda Lange (XIX w.) w Woli Przedborskiej. 

W gminie Przedbórz może rozwijad się turystyka: przyrodnicza, krajobrazowa, ekologiczna i 
edukacyjna, biznesowa, konferencyjna, kulinarna (okolice Przedborza słyną z potrawy o 
nazwie kugiel), aktywna – piesza, rowerowa, konna, wodna – kajakowa, sportowa – karate.  

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (4):  
 1 ośrodek wypoczynkowy w Tarasie, 
 3 gospodarstwa agroturystyczne w Całupach (2) i Tarasie. 

Sport i rekreacja. 
Na terenie gminy znajduje się: 

 Centrum Japooskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”, 

 Ośrodek jazdy konnej. 
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ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE OBSZARÓW WIEJSKICH – GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
 

Lp. Gminy Opis - Zagospodarowanie turystyczne Baza noclegowo-rekreacyjna 

1.  Świnice Warckie  

Do największych atrakcji turystycznych gminy należą: muzeum w Głogowcu związane ze 
świętą Faustyną Kowalską – miejsce pielgrzymek oraz impreza lokalna „Dzieo Ziemniaka” 
organizowana w Świnicach Warckich od 1993 r. 
W gminie znajdują się także cenne zabytki architektury sakralnej oraz 
dziewiętnastowieczne dawne rezydencje szlacheckie i ziemiaoskie, w tym:  

- kościół (XVII w.) w Grodzisku,  
- kościół pw. św. Kazimierza oraz neoklasycystyczna plebania (XIX w.) w Świnicach 

Warckich, 
- zespoły dworsko-parkowe (XIX w.) w Kozankach Podleśnych, Zbylczycach, Gusinie  

oraz w Parskach, w  Parskach znajduje się także gorzelnia (XIX w.), 
- zespół dworsko-folwarczny (XIX/XX w.) w Stemplewie,  
- pomnikowe drzewa: kasztanowców, klonów, białej topoli a także aleja grabowa 

złożona z około 400 drzew, 
W gminie Świnice Warckie może rozwijad się m.in. turystyka: pielgrzymkowa, religijna, 
kulturowa, aktywna – rowerowa, konna. 

Infrastruktura turystyczna w gminie Świnice Warckie jest bardzo słabo 
rozwinięta. Na bazę noclegową składa się tylko jeden obiekt noclegowy 
świadczący usługi hotelarskie w Stęplewie. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Świnicach Warckich, 

 Ośrodek jazdy konnej w Stęplewie. 

 Łowiska PZW w Świnicach Warckich, Gusinie i Ładawach. 
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2.  Grabów  

Gmina Grabów posiada potencjał turystyczny związany z zabytkami i odbywającymi się tam 
imprezami, zwłaszcza sportowymi – grą w palanta. Do najciekawszych atrakcji 
turystycznych należą: 

- Ruiny zamku (XV/XVI w.) w Besiekierach, 
- Dwór (XIX w.) w Byszewie,  
- muzeum Jana Kopki (prywatne) w Chorkach z dawnym sprzętem pożarniczym, 

zbiorami militariów oraz zabytkowymi ulami, 
- Święto Palanta – w Grabowie, gdzie odbywają się turnieje gry w palanta kooczące się 

pochodem z „Królem Palanta” na czele. 
- Obiekty sakralne:  

 drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XVIII w.) w Pieczewie, 

 kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIX w.)w Grabowie – jako 
budowla klasycystyczna, 

 2 zabytkowe świątynie mariawickie z początku XX w.: kościół pw. św. Mateusza w 
Nowej Sobótce oraz Kaplica Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej.  

Znanym wydarzeniem jest Dzieo Cebuli – impreza ma charakter wystawienniczo-naukowy.  
Gmina włączona jest  do ponadregionalnego produktu turystycznego „Centralny Łuk 
Turystyczny”. 
W gminie Grabów może rozwijad się m.in. turystyka: kulturowa, religijna, sportowa, 
wędkarska, konferencyjna, biznesowa, aktywna – rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się obiekty 2 gospodarstwa agroturystyczne w 
Bowętowie i Kurzjamie. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Ośrodki jazdy konnej w Kurzjamie i Bowętowie. 

3.  Łęczyca  

Potencjałem gminy są przede wszystkim walory kulturowe.  
Do największych atrakcji turystycznych związanych z dziedzictwem kulturowym gminy 
Łęczyca należą: 

- Drewniane obiekty sakralne:  
 kościół pw. św. Marii Magdaleny (XVIII w.) w Leźnicy Małej, 
 kościół pw. św. Bartłomieja (XVIII w.) w Topoli Królewskiej, 
 kościół cmentarny pw. św. Rocha (XIX w.) w Topoli Królewskiej, 

- Zespół dworsko-folwarczno-parkowy (XIX w.) we wsi Siedlec, 
- Budynek folwarczny (XIX w.) we wsi Błonie-Topola, 
- Drewniany dwór (pocz. XX w.) w Prądzewie. 

W gminie funkcjonuje Wojskowe Koło Łowieckie „Jenot” w Leźnicy Wielkiej. 
W gminie Łęczyca może rozwijad się m.in. turystyka: kulturowa, łowiecka, religijna, 
aktywna – rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1): 
 dwugwiazdkowy hotel Chrobry w Topoli Królewskiej, 

 obiekty nieskategoryzowane:  
 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Borkach i Daszynie. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Ośrodek jazdy konnej w Prądzewie, 

 Centrum Sportowe z halą sportową i boiskami w Topoli Królewskiej. 
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4.  
Góra Św. 
Małgorzaty  

Potencjałem gminy są przede wszystkim walory kulturowe. Najcenniejszym zabytkiem 
gminy i główną atrakcją turystyczną jest perła architektury romaoskiej – archikolegiata w 
Tumie (XII w.). 
Ponadto interesującymi i cennymi obiektami są: 

- Grodzisko (VI w.) zwane „Szwedzką Górą” w Tumie, 
- Drewniany kościół pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Tumie, 
- Kościół pw. św. Małgorzaty z elementami romaoskimi w miejscowości Góra Świętej 

Małgorzaty,  
- Łęczycka zagroda chłopska w Kwiatkówku - Tumie, skansen składający się z glinianej 

chałupy, zabudowao gospodarskich, wiatraka, kuźni i olejarni, a także studni, 
kapliczki i uli, 

- Folwarki (XIX w.) w Bryskach i Nowym Gaju. 
Gmina należy  także do  produktu turystycznego nagrodzonego certyfikatem ROTWŁ - 

Centralny Łuk Turystyczny,  który  obejmuje także  Łęczycę, Tum, Uniejów i kopalnię soli w 

Kłodawie (2010 r.). 

W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, religijna, aktywna – 
rowerowa, konna. 

Infrastruktura turystyczna w gminie Góra Św. Małgorzaty jest bardzo słabo 
rozwinięta, poza jednym gospodarstwem agroturystycznym w Kwiatkówku 
nie ma obiektów noclegowych.  
 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Górze Św. Małgorzaty, 

 Ośrodek jazdy konnej w Marynkach „Stajnia Boruty”. 
 

5.  Bielawy  

Potencjałem gminy są zarówno walory przyrodnicze (malownicza dolina rzeki Mrogi) oraz 
walory kulturowe. Jednym z najbardziej znanych obiektów w  gminie Bielawy  jest 
„Stadnina Koni Walewice” zajmująca się hodowlą koni półkrwi arabskiej, która jest jednym 
z wiodących ośrodków jeździeckich na Łódzkim Szlaku Konnym. Ośrodek ten jest częścią 
założenia pałacowo-parkowego, w którego skład wchodzą:  barokowo-klasycystyczny pałac 
Walewskich (XVIII w.), zabytkowy park, stajnia i powozownia, budynki gospodarcze, 
krochmalnia i spichlerz.  
Do atrakcji turystycznych gminy należą także: 

- gotycki kościół pw. Nawiedzenia NMP (XV w.) w Bielawach, 
- gotycko-renesansowe kościoły w Sobocie (XIX w.) oraz pw. św. Michała Chruślinie. 
- neogotycki zamek (XIX w.) w Sobocie, 

W gminie Bielawy może rozwijad się m.in. turystyka: krajoznawcza, kulturowa, aktywna – 
rowerowa, kajakowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1): 
 Schronisko młodzieżowe III kat. (sezonowe) w Sobocie, 

 obiekty nieskategoryzowane (2): 
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Walewicach, 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Brzozowie. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Ośrodek jazdy konnej Walewicach, 

 Łowiska Polskiego Związku Wędkarskiego w Walewicach Osadzie i w 
Psarach. 

 

6.  Łowicz  

Region łowicki, w tym gmina Łowicz  znana jest i kojarzona w całym kraju z folklorem i 
kulturą ludową  m.in. strojem łowickim, który obok min. krakowskiego został uznany za 
strój folklorystyczny Polski. W gminie wiele osób zajmuje się kultywowaniem tradycji 
ludowych, haftem, rzeźbą, papieroplastyką, wycinkarstwem, pisankami.  
W gminie Łowicz  może rozwijad się turystyka: przyrodnicza, związana z folklorem, 
krajoznawcza, aktywna – rowerowa. 

Brak bazy noclegowej. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Popowie. 
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7.  
Nieborów 
  

Gmina Nieborów jest gminą atrakcyjną turystycznie, chętnie odwiedzana przez turystów 
dzięki zespołowi pałacowo-parkowemu Radziwiłłów (XVII w.) , który jest największą 
atrakcją gminy wraz z  romantyczno-sentymentalnym zespołem parkowym (XVIII w.) w 
Arkadii - jednym z najlepiej zachowanych przykładów architektury ogrodowej wczesnego 
klasycyzmu i epoki stanisławowskiej.  
Ponadto w gminie Nieborów znajdują się: 

- Manufaktura Majoliki (XIX w.) ze stałą wystawą mebli i majoliki artystycznej z 
manufaktury Michała Piotra Radziwiłła, secesyjnej ceramiki Stanisława Jagmina i 
wybranych wyrobów współczesnej wytwórni ceramiki artystycznej w Nieborowie, 

- Zagroda Bednarska należąca do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Ekologicznych  – jedyne 
miejsce w Polsce, gdzie na żywo można zobaczyd bednarza przy pracy w Bednarach, 

- Pracownia ceramiki w Michałówku, 
W gminie znajduje się również wiele obiektów sakralnych, m.in.: kościół w Nieborowie, 
Bobrownikach, Bełchowie, Kompinie i Bednarach. 
W gminie Nieborów może rozwijad się turystyka: kulturowa, przyrodnicza, edukacyjna, 
związana z folklorem, krajoznawcza, aktywna – rowerowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (12): 
 5 obiektów świadczących usługi hotelarskie, 
 2 ośrodki kempingowe w Nieborowie, 
 5 gospodarstw agroturystycznych w Nieborowie (3) i Bednarach 

(2). 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 2 wielofunkcyjne boiska Orliki w Bednarach i Dzierzgówku. 

 Kompleks boisk w Nieborowie, boiska piłkarskie w Bełchowie i 
Bobrownikach, Ośrodek jazdy konnej w Nieborowie, 

 Łowisko PZW w Bełchowie. 

 Ośrodek jazdy konnej w Nieborowie, 

 Kluby sportowe piłki nożnej w Nieborowie, Bednarach, Bełchowie, 
Bobrownikach-Dzieżgowie. 

8.  Bolimów  

Potencjałem gminy Bolimów są zarówno walory przyrodnicze (Bolimowski Park 
Krajobrazowy, urozmaicona rzeźba terenu, dolina rzeki Rawki, która na całej długości 
objęta jest ochroną w postaci wodnego rezerwatu przyrody „Rawka”) jak i kulturowe, w 
tym związane z garncarstwem. W Bolimowie wytwarza  się naczynia użytkowe i ozdobne o 
charakterystycznej białej polewie, zdobione barwnymi, stylizowanymi ornamentami 
roślinno-zwierzęcymi.  
Do głównych atrakcji turystycznych związanych z dziedzictwem kulturowym należą:  

- późnorenesansowe siedemnastowieczne obiekty sakralne w Bolimowie: kościół pw. 
św. Trójcy i kościół pw. św. Anny (XVII w.), 

- obiekty związane z okresem I i II wojny światowej, w tym pomnik poległych 
powstaoców z 1863 r. oraz mauzoleum żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej 
we wsi Joachimów Mogiły. W okolicznych lasach znajdują się pozostałości okopów, 
transzei i działobitni z lat 1914-1915. 

W gminie Bolimów może rozwijad się turystyka: przyrodnicza, krajoznawcza, kulturowa, 
aktywna – rowerowa, kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (10):  
 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Bolimowskiej Wsi i w  

Joachimowie-Mogiłach. 
 8 gospodarstw agroturystycznych w Joachimowie-Mogiłach (4), 

Ziemiarach (2), Łasiecznikach i Woli Szydłowieckiej. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Kompleks sportowy (hala sportowa, boiska sportowe 

 Łowiska PZW: w Joachimowie Mogiłach, Podsokołowie. 
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9.  Zgierz 

Gmina Zgierz jest gminą o tradycjach letniskowych. Wpływ na jej atrakcyjnośd turystyczną 
mają walory przyrodnicze i mikroklimat jak również walory kulturowe i folklor. Gmina 
posiada różnorodną i bogatą bazę noclegową o różnym standardzie świadczonych usług. 
Najbardziej znaną miejscowością letniskowo-wypoczynkową w gminie są Grotniki, 
występuje tam najwięcej ośrodków wypoczynkowych. W Grotnikach znajduje się także 
kąpielisko z piaszczystą plażą. 
Do atrakcji turystycznych gminy należą m.in.: 

- Obiekty zabytkowe: drewniane kościoły z XVIII w. w miejscowości Biała i Gieczno, 
- Zabytki techniki: młyny wodne w Ciosnach i Dzierżąznej, budynek starej kuźni ( 

XIX w.) w Kęblinach, 
- Pomniki przyrody: aleja bukowa w Glinniku, aleja klonu srebrnego w Skotnikach, 

aleja lipowa w Wypychowie, 
- Rezerwat przyrody: „Grądy nad Lindą”, „Dąbrowa Grotnicka”, „Grądy nad 

Moszczenicą”, „Ciosny”. 
W Dzierżąznej znajduje się gospodarstwo „Stara Kuźnia” wraz z kolekcją dawnego sprzętu 
gospodarstwa wiejskiego, 
W gminie działa Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej, które otrzymało 
pierwszą nagrodę za produkt – program edukacyjny: „Wozem drabiniastym przez wieś, 
śladami tradycji zanikających zawodów i umiejętności w gospodarstwach 
agroturystycznych”.  
W gminie Zgierz może rozwijad się m.in. turystyka: wypoczynkowa, weekendowa, 
przyrodnicza, kulturowa, aktywna – rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się obiekty: 

 skategoryzowane (1):  
 1 trzygwiazdkowy Hotel  PORTO-FINO w Ludmierzu; 

 nieskategoryzowane (27):  
 4 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Emilii (2), Grabiszewie i 

Słowiku; 
 7 obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych w Grotnikach (6) i 

Dzierżąznej; 
 16 gospodarstw agroturystycznych: w Dzierżąznej (3), Ciosnej (2), 

Dąbrówce Strumianach (2), Rosanowie (2), Skotnikach (2),  
Adolfowie, Dąbrówce Wielkiej, Kotowicach, Kol. Głowie, 
Wiktorowie; 

Sport i rekreacja.  
W gminie Zgierz znajdują się: 

 Kąpielisko i staw rybny w Grotnikach, 
 Boiska sportowe w Białej, Szczawinie, 
 Ośrodki jazdy konnej (13). 

10.  Brzeziny  

Potencjałem gminy Brzeziny jest położenie północnej części gminy w Parku Krajobrazowym 
Wzniesieo Łódzkich oraz w dolinach rzek Mrożycy i Mrogi, które tworzą wraz z 
urozmaiconą rzeźbą terenu malowniczy krajobraz. 
Poza walorami przyrodniczymi do atrakcji turystycznych należy Stary Folwark (XIX w.) w 
Tworzyjankach, który obecnie pełni funkcję nowoczesnego kompleksu gastronomiczno – 
hotelarsko – szkoleniowego dla zorganizowanych grup. Ośrodek pełni rolę Punktu 
Informacji i Monitorowania Turysty na Łódzkim Szlaku Konnym. 
W gminie Brzeziny może rozwijad się m.in. turystyka: wypoczynkowa, przyrodnicza, 
kulturowa, konferencyjna, biznesowa, wędkarska, sportowa – narciarstwo biegowe, 
aktywna – piesza, rowerowa, konna, wodna kajakowa. 

Na Bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (2):  
 1 trzygwiazdkowy Hotel nad Mrogą w Rochnie,  
 1 Dom Wycieczkowy Nad Mrogą II kat. W Rochnie, 

 obiekty nieskategoryzowane (7):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Tworzyjankach, 
 2 obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne w Tworzyjankach  i w 

Rochnie, 
 4 gospodarstwa agroturystyczne w Paprotni, Poliku, Tadzinie, 

Zalesiu. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się:  

 Ośrodki jazdy konnej w Tworzyjankach, Eufeminowie, Tadzinie, Poliku. 

http://sf.m-a-y-a.pl/szlak-konny/
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11.  Rogów 

Duży wpływ na atrakcyjnośd  turystyczną gminy mają:  
- Arboretum i Alpinarium posiadające bogatą kolekcję różnych gatunków drzew, 

krzewów, roślin skalnych,  z Arboretum sąsiaduje Muzeum Lasu i Drewna z 
największą na świecie kolekcją szyszek. 

- Rogowska Kolejka Wąskotorowa wykorzystywana dla zorganizowanych i 
indywidualnych przewozów turystycznych, miłośnicy kolei i techniki mogą też 
zwiedzid małe muzeum kolei wąskotorowej. 

Ponadto Rogowie znajduje się także zespół pałacowo-folwarczny (XIX/XX w.).  
Przez gminę przepływa rzeka Mroga, której dolina o urozmaiconej rzeźbie terenu tworzy 
malowniczy krajobraz. Rzeka stwarza także dogodne warunki dla wędkarstwa.  
Gmina posiada produkt regionalny wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kiełbasę chłopską z Kotulina. 
W gminie Rogów może rozwijad się m.in. turystyka: przyrodnicza, kulturowa, kulinarna, 
edukacyjna, wędkarska, związana z kolejnictwem,  aktywna – piesza, rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (2):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Rogowie, 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Mrodze Dolnej. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Rogowie, 

 Ośrodki jazdy konnej w Rogowie (2), Romanówku, Mrodze Górnej. 

12.  Dmosin  

Najatrakcyjniejszymi obszarami gminy są tereny położone w dolinie meandrującej rzeki 
Mrogi, tam też znajdują się największe atrakcje gminy: 

- „Żywy Skansen - Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach”  
- Park rozrywki obejmujący atrakcje stworzone dla dzieci: Dinopark – Park Jurajsko-

Botaniczny, i Kraina świętego Mikołaja. Park Rozrywki Kołacinek jako produkt 
turystyczny został nagrodzony certyfikatem ROTWŁ w 2009 r.  

Ponadto, w gminie znajdują się obiekty zabytkowe, z których najcenniejszymi są: 
- Obiekty sakralne: zespół kościelny pw. św. Andrzeja Apostoła i Małgorzaty 

Męczennicy (XVIII w.) w Dmosinie wraz z plebanią,  drewniany kościół Wszystkich 
Świętych wraz z dzwonnicą w Kołacinku (XVIII w.), zespół kościoła Mariawitów (XIX 
w.) w Woli Cyrusowej, 

- Cmentarz przykościelny (XVI w.) w Dmosinie, 
- Zespół dworsko-parkowy w Kołacinie, w Kołacinku,  
- Dwory w Grodzisku, w Koziołkach,  
- Zajazd w Kołacinie (XIX w.) 
- Grodzisko stożkowate w Dmosinie Drugim, 
- Zabytki techniki - młyny drewniane w Kołacinie, 

Gmina posiada produkty regionalne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są to: Pasztetowa z Nadolnej, Kiełbasa Nadolska, 
Nadolski boczek tradycyjnie wędzony. 
W gminie Dmosin może rozwijad się m.in. turystyka: wypoczynkowa, weekendowa, 
kulturowa, kulinarna, edukacyjna, wędkarska, biznesowa, konferencyjna,  aktywna – 
piesza, rowerowa. 

Na bazę noclegową składają się:  

 obiekty nieskategoryzowane (5):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Nagawkach, 
 gospodarstwa agroturystyczne (4) w Kołacinie, Kołacinku, 

Koziołkach, Osinach. 
W  Dmosinie znajduje się jednogwiazdkowy Certyfikowany Punkt Informacji 
Turystycznej. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Dmosinie Drugim. 

 Basen odkryty w skansenie, w Nagawkach. 
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13.  
Lipce 

Reymontowskie 

Gmina Lipce Reymontowskie znana jest dzięki laureatowi literackiej nagrody Nobla – 
Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, który w mieszkał i tworzył w Lipcach  
umieszczając akcję swej najsłynniejszej powieści „Chłopi”. Z pisarzem związane są:  

- Domek dróżnika (dom Reymonta), w którym przebywał Wł.St. Reymont, 
- muzeum im. Wł. St. Reymonta prezentujące m.in. tradycje lipieckie oraz wnętrza 

unikatowej manufaktury włókienniczej Winklów w Lipcach Reymontowskich, 
- Centrum Reymontowskie - Zagroda Ludowa z dawnym budownictwem zagrodowym 

w Lipcach Reymontowskich, 
- Muzeum Czynu Zbrojnego- ze zbiorami militariów w Lipcach Reymontowskich, 
- Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach Reymontowskich, 
- Miejsca pamięci narodowej 
- zespoły folklorystyczne (polskie i zagraniczne) prezentujące tradycyjne obrzędy 

weselne poprzez organizowanie „spotkao weselnych", 
- Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta. który wystawia od 1932 r. 

widowisko „Wesele Boryny”, 
- Drewniana kaplica cmentarna (XIX w.) w Lipcach Reymontowskich, 

W gminie Lipce Reymontowskie może rozwijad się turystyka: kulturowa, związana z 
folklorem, krajoznawcza, aktywna – rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

  obiekty nieskategoryzowane (2): 
 2 gospodarstwa agroturystyczne w Lipcach Reymontowskich i 

Chlebowie. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, 

 Kluby sportowe: piłki siatkowej i koszykowej, tenisa stołowego w 
Lipcach Reymontowskich, 

 Ośrodek jazdy konnej w Lipcach Reymontowskich, 

 Łowisko W Chlebowie. 
 

14.  
Rawa 
Mazowiecka  

Potencjałem gminy Rawa Mazowiecka są zarówno walory przyrodnicze (malownicza dolina 
Rawki, urozmaicona rzeźba terenu Wysoczyzny Rawskiej) jak i kulturowe, w tym unikatowe 
zabytki architektury sakralnej i świeckiej, wśród nich znajdują się:  

- Drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa (XVI w.) w Boguszycach. Jego wnętrze 
zdobi unikatowa, renesansowa polichromia (XVI w.),  

- Zespół sakralny w Kurzeszynie – kościół pw. NMP Królowej Polski i plebania, 
- zespół pałacowo-parkowy (pocz. XX w.) w Rososze,  
- Zespół dworsko-parkowy (XIX w.) w Wilkowicach, 
- Spichlerz (XIX w.) w Starych Bylinach, 
- Grodzisko pierścieniowe w Kurzeszynie, 
- Kolejka wąskotorowa. 

Wilkowice są ośrodkiem żywej tradycji sztuki ludowej i folkloru ziemi rawskiej, gdzie 
zachowany jest regionalny strój i kultywowane zwyczaje i obrzędy. 
W gminie może rozwijad się turystyka: związana z folklorem, kulturowa, kolejowa, 
krajoznawcza, aktywna – rowerowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane(2):  
 2 trzygwiazdkowe hotele Hetmaoski w Podlasiu i Sevilla w Niwnej. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Pukininie, 

 Łowiska PZW: w Nowych Bylinach, Żydomicach, Kurzeszynie. 
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15.  Pęczniew  

Atutem gminy Pęczniew jest położenie nad  Zbiornikiem Jeziorsko, który jest największą 
atrakcją turystyczną gminy przyciągającą turystów. Zbiornik może usatysfakcjonowad 
zwolenników wypoczynku nad wodą, amatorów sportów wodnych, wędkarzy oraz 
fotografów dzikiego ptactwa. W północnej części  Zbiornika odbywają się Regaty o Błękitną 
Wstęgę oraz spływy kajakowe. Południowa jego częśd jest ornitologicznym rezerwatem 
przyrody „Jeziorsko”. Rezerwat jest ostoją ptaków wodnych i wodno-błotnych o znaczeniu 
europejskim. Częśd Zbiornika Jeziorsko urozmaicona jest wysokimi klifami dochodzącymi 
do 7 metrów wysokości, które wytworzyły się w okolicy miejscowości Brodnia. 
Poza walorami przyrodniczymi w gminie znajdują się także obiekty zabytkowe, w tym:  

- Obiekty sakralne 
 późnorenesansowe siedemnastowieczne kościoły: pw. św. Stanisława 

w Drużbinie oraz pw. św. Marka znajdujący się na sztucznie usypanym półwyspie, 
otoczony wysokim wałem od Zalewu „Jeziorsko" w Siedlątkowie  

 drewniane osiemnastowieczne kościoły pw. św. Katarzyny (XVIII w.) w Pęczniewie 
oraz pw. św. Stanisława Biskupa w Brodni, 

- zabytki techniki: wiatraki koźlaki w Siedlątkowie i Zagórkach kolonii, 
- Rezerwat przyrody obejmujący południową częśd zbiornika wodnego „Jeziorsko" do 

granicy strefy ciszy, mający na celu ochronę ptactwa. 
W gminie może rozwijad się turystyka: krajoznawcza, kulturowa, przyrodnicza, wędkarska, 
birdwatching, sportowa – żeglarstwo, windsurfing, aktywna – piesza, rowerowa, wodna, 
konna. 

Infrastruktura turystyczna nad Zalewem nie jest dostatecznie rozwinięta. 
Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1): 
 jednogwiazdkowy hotel Fregata w Pęczniewie, 

 obiekty nieskategoryzowane (16): 
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Siedlątkowie, 
 1 obiekt wypoczynkowo-konferencyjny w Pęczniewie, 
 14 gospodarstw agroturystycznych w Siedlątkowie (4), Brodni (2), 

Kraczynkach (2), Pęczniewie (2), Popowie (2), Brzegu, Kol. Brodni, 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Pęczniewie, 

 Ośrodek jazdy konnej w Popowie. 
 

16.  Zduoska Wola  

Gmina znana z ośrodka jazdy konnej w Gajewnikach, gdzie organizowane są widowiskowe 
zawody jeździeckie, pokazy jazdy konnej i powożenia. Festiwal Jeździecki w Gajewnikach 
został uznany certyfikatem ROTWŁ za najlepszy produkt turystyczny w 2009 r.  
Do najcenniejszych zabytków architektury na terenie gminy należą:  

- drewniany kościół pw. św. Katarzyny (XVIII w.) w Korczewie,  
- zespół dworsko-parkowy w Wojsławicach, na który składają się: dwór (XIX w.), 

zabytkowy park z kompleksem stawów i wysp oraz ruiny budowli obronnej (XVI w.). 
W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, wędkarska, aktywna – 
piesza, rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane:  
 6 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Ostrówku (2), 

Gajewnikach (2) Michałowie i Wojsławicach, 
 gospodarstwo agroturystyczne w Izabelowie. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w miejscowości Czechy, 

 Stadion w Ostrówku, 

 Ośrodek jazdy konnej w Gajewnikach, jeden z ośrodków wiodących na 
Łódzkim Szlaku Konnym, 

 Łowisko w Wojsławicach. 
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17.  Burzenin  

Potencjałem gminy Burzenin jest położenie w dolinie rzeki Warty  Burzenin oraz 
malownicze krajobrazy. W gminie znajduje się zabudowa letniskowa, a rzeka Warta i 
Oleśnica przyciąga miłośników wędkarstwa. 
Wśród obiektów zabytkowych w gminie można wyróżnid: 

- Barokowy kościół pw. św. Wojciecha i Stanisława (XVII w.) w Burzeninie, 
-  Zespoły dworsko-parkowe w Niechmirowie, Witowie i Wolnicy Niechmirowskiej, 
- Stanowiska archeologiczne: grodziska w Kolonii Tyczyn i Witowie. 

Najważniejszą imprezą rekreacyjno-sportową gminy jest organizowany od kilku już lat w 
maju na stadionie w Strumianach Festyn Rekreacyjny "Eko-Cross Burzenin", na który 
składają się zawody kolarskie oraz imprezy kulturalne.  
W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa,  wędkarska, aktywna – rowerowa, 
wodna, konna. 

Na bazę noclegową składa się: 

 obiekt nieskategoryzowany (3): 
 Ośrodek Wypoczynkowy "Sportowa Osada" w Antoninie 

k/Burzenina, 
 Noclegi u Joli i Pawła w Szczawnie 
 domki kempingowe w Burzeninie. 

Sport i rekreacja. 
Na bazę noclegową składają się: 

 GOSiR ze stadionem sportowym z bieżnią, boiskiem do piłki nożnej i 
siatkówki plażowej oraz siłowni w Strumianach k/Burzenina, 

 Ośrodek jazdy konnej w Tyczynie, 

 Łowisko PZW na Zbiorniku Antonin,  przy ul. Zarzecze w Burzeninie 
oraz łowiska w Niechmirowie na rz. Oleśnicy i Burzeninie na rz. Warcie, 

 2 Wypożyczalnie kajaków „Kajak Zone” i Kajakiem po Warcie” w 
Burzeninie. 

18.  Widawa  

Gmina Widawa posiada znaczny potencjał przyrodniczy. Położona jest w dolinach rzeki 
Warty i Widawki, a znaczna jej częśd znajduje się w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza 
Warty i Widawki. 
Na walory kulturowe gminy składają się: 

- zespół dawnego klasztoru Bernardynów z barokowym kościołem Podwyższenia 
Krzyża Świętego (XVII/XVIII w.) oraz muzeum parafialnym w Widawie, 

- kościół pw. św. Marcina (XIX w.) w Widawie, 
- Neogotycka Kaplica św. Rocha (XIX w.) w Widawie, 
- kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XIX w.) w Brzykowie, 
- Dawna synagoga (XIX w.) w Widawie obecnie przeznaczona na obiekt usługowy, 
- Wapiennik w Brzykowie, 
- Drewniany młyn w Zborowie położony nad rzeką Nieciecz (dopływ rzeki Widawki), 
- Zabytkowe młyny w Woli Kleszczowej, Zborowie i Chrząstawie. 

W gminie Widawa może rozwijad się turystyka: krajoznawcza, przyrodnicza, kulturowa, 
aktywna: piesza, rowerowa, konna, wodna – kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (3):  
 gospodarstwo agroturystyczne (3) w Rudzie; Sarnowie i Starej Wsi; 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Stadion piłkarski w Widawie, 

 Boisko sportowe przykryte halą namiotową w Chociwiu, 

 Ośrodki jazdy konnej (2) w Świerczowie i Rudzie, 

 Klub sportowy piłki nożnej. 
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19.  Konopnica  

Atutem gminy Konopnica są zarówno walory przyrodnicze (meandrująca dolina Warty, 
kompleksy leśne, rezerwaty przyrody, malownicze krajobrazy z urozmaiconą rzeźbą terenu, 
park Starowiejski, znaczna częśd gminy znajduje się w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza 
Warty i Widawki) jak również kulturowe. Do największych atrakcji związanych z walorami 
kulturowymi należą:  

- pozostałości grodziska średniowiecznego „Zamczysko” na rzeką Wartą w Konopnicy, 
- zespół dworsko-parkowy z neogotyckim dworem (XIX w.) w Konopnicy,  
- zespół dworsko – parkowo – folwarczny Nekandów – Trepków, w tym: 

klasycystyczny dwór, park, spichlerz, czworak, gorzelnia, dom gorzelnianego, w 
Rychłocicach, 

- kościół poklasztorny oo. Paulinów (XVII w.) w Konopnicy, 
- kościół pw. Zwiastowania NM (XVIII w.) w Rychłocicach, 
- kościół pw. NMP w Szynkielowie, 
- młyn wodno-elektryczny (XIX w. w Konopnicy, 
- stanowiska archeologiczne w Strobinie. 

W Konopnicy organizowana jest cykliczna impreza - Europejskie Święto Bursztynu, mające 
na celu promocję archeologiczno-historycznego dziedzictwa kulturowego oraz 
krajobrazowo-przyrodniczych walorów regionów położonych na trasie przebiegu 
starożytnego bursztynowego szlaku handlowego. 
W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, przyrodnicza, 
wypoczynkowa, aktywna – piesza, rowerowa, kajakowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (5):  
 4 obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne w Konopnicy, 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Kolonii Strobin.  
 Pole namiotowe. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Stadiony sportowe w Konopnicy i Rychłocicach, 

 Klub sportowy piłki nożnej w Konopnicy, Rychłocicach, Wroosku. 
 

20.  Osjaków  

Potencjałem gminy są: tranzytowe położenie przy trasie relacji Warszawa – Wrocław, 
dzięki czemu w Osjakowie rozwinęła się baza noclegowo-gastronomiczna, walory 
przyrodnicze (malownicze tereny doliny Warty, obszary leśne oraz kulturowe. W Osjakowie 
zachował się dawny miejski układ przestrzenny, którego centrum stanowi czworokątny 
rynek.  
Jedną z atrakcji turystycznych jest Dzieo Chrzanu w Osjakowie. 
Gmina posiada produkty regionalne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Szynka wieluoska z lagi z recepturą wypracowaną w 
Felinowie. 
W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, przyrodnicza, wędkarska, 
tranzytowa, aktywna – piesza, rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane(3): 
 1 hotel trzygwiazdkowy w Osjakowie, 
 2 motele jednogwiazdkowe w Folwarku Raduckim i w Kuźnicy 

Strobioskiej, 

 obiekty nieskategoryzowane (15):  
 4 obiekty świadczące usługi hotelarskie – 3 w Osjakowie i 1 w 

Dąbrowie, 
 10 gospodarstw agroturystycznych w miejscowościach: Felinów (2), 

Osjaków (2), Drobnice, Józefinów, Krzętle, Kajdas, Piskornik 
Czarnicki, Walków. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Stadion sportowy, 

 Klub sportowy piłki nożnej, 

 Ośrodki jazdy konnej w Kajdasie, Józefinie, Krzętle, Piskorniku 
Czernickim, 

 Łowiska w Felinowie, Piskorniku Czernickim, Walkowie. 
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21.  Wierzchlas  

Potencjałem gminy są zarówno walory przyrodnicze, na które składają się: Załęczaoski Park 
Krajobrazowy, malownicze krajobrazy, meandrująca dolina rzeki Warty, w tym Załęczaoski 
Łuk Warty jak i kulturowe. Najciekawszymi obiektami na obszarze gminy są:  

- stanowiska archeologiczne, w tym kurhany Książęce w Przywozie i Strugach, które 
znajdują się na Szlaku Bursztynowym, 

- kościół (XV w.) w Wierzchlesie, 
- drewniany kościół (XVI w.) w Łaszewie Rządowym, 
- drewniana kaplica konstrukcji zrębowej (XVIII w.), 
- relikty średniowiecznego układu urbanistycznego w Kamionie, 
- zabytkowy młyn w Kochlewie, 

W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, przyrodnicza, wędkarska, 
aktywna – piesza, rowerowa, konna, kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (12):  
 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Wierzchlesie i 

Toporowie, 
 3 obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne w Toporowie, Kamionie i 

Krzeczowie, 
 7 gospodarstw agroturystycznych w Toporowie (4), Krzeczowie (2), 

Kamionie. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Wierzchlesie, 

 Ośrodki jazdy konnej w Kamionie (2), Krzeczowie,  

 Łowisko w Krzeczowie, 

22.  Pątnów  

Znacznym potencjałem gminy są walory przyrodnicze, na które składają się: Załęczaoski 
Park Krajobrazowy, malownicze krajobrazy, meandrująca dolina rzeki Warty, w tym 
Załęczaoski Łuk Warty. Do największych atrakcji związanych z dziedzictwem kulturowym 
gminy Pątnów należą: 

- Drewniane kościoły typu wieluoskiego będące charakterystycznymi obiektami 
sakralnymi Ziemi Wieluoskiej: pw. św. Trójcy w Grębieniu i pw. Wszystkich Świętych 
w Popowicach,  

- Drewniany młyn nad Wartą w Kępowiźnie, 
- ruiny murowanego dworu obronnego w Kamionce (własnośd prywatna). 

W gminie może rozwijad się turystyka: przyrodnicza, kulturowa, krajoznawcza, edukacyjna, 
wędkarska, aktywna – piesza, rowerowa, konna, kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (5):  
 4 obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne w Załęczu Małym (2), 

Załęczu Wielkim i Kępowiźnie, 
 1 gospodarstwo agroturystyczne w Dzietrznikach, 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Boisko w Załęczu Wielkim,  

 Ośrodek jazdy konnej w Dzietrznikach. 
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23.  Bolesławiec  

Potencjałem gminy są walory przyrodniczo-krajobrazowe, w tym, położenie w dolinie 
Prosny jak również walory kulturowe. Na szczególną uwagę zasługują:  

- ruiny średniowiecznego zamku z ośmioboczną wieżą i pozostałościami murów 
obwodowych (XIII/XIV w.) w Bolesławcu. 

- kościół pw. św. Trójcy (XVIII w.) w Bolesławcu, 
- drewniane, osiemnastowieczne  obiekty sakralne w Chróścinie, Żdzarach oraz w 

Piaskach (kaplica cmentarna), 
- Pałac (XIX w.) w Chróścinie – obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej. 
- cerkiew prawosławna – mauzoleum (XIX w.) w Chróścinie,  
- cmentarze żydowskie na terenie wsi Bolesławiec – Chróścin (zdewastowane), 
- cenne świątynie drewniane w Chróścinie, Piaskach i Żdżarach. 
- Izba Muzealna poświęcona wykopaliskom prowadzonym na terenie gminy z 

ciekawymi eksponatami archeologicznymi odnalezione w obrębie ruin zamku w 
Bolesławcu, w tym cenny zespół kafli z XVI stulecia, 

- stanowiska archeologiczne. 
W gminie może rozwijad się turystyka: kulturowa, krajoznawcza, aktywna – piesza, 
rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (3):  
 1 obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny w Goli, 
 2 gospodarstwa agroturystyczne w Chruścinie i Goli. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Bolesławcu, 

 Ośrodek jazdy konnej w Chruścinie, 

 Łowiska PZW: w Bolesławcu, Goli, Kamionce. 
 

24.  Bełchatów  

Największymi atrakcjami gminy Bełchatów są ośrodki wypoczynkowe nad rzeką Widawką i 
zbiornikami wodnymi: 

- OSiR Wawrzkowizna z obiektami noclegowymi, infrastrukturą rekreacyjno - 
turystyczną, zarybionym zbiornikiem wodnym, który przyciąga nie tylko amatorów 
wędkarstwa ale również zwolenników wypoczynku. Na terenie ośrodka znajdują się: 
kąpielisko z piaszczystą plażą, park linowy, boiska sportowe (do piłki nożnej, 
siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki), korty tenisowe, stadnina koni i mini zoo, 
oraz wypożyczalnia sprzętu turystycznego (rowery wodne, kajaki, żaglówki, rowery 
gokarty). 

- Zbiornik wodny Słok – z kąpieliskiem i plażą oraz zapleczem noclegowym o różnym 
standardzie. Korzystanie ze SPA&Welness  możliwe jest w Hotelu Wodnik. 

Ponadto w gminie znajdują się także atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym, są to: 
- Założenie dworsko-parkowe w Dobrzelowie 
- Drewniany kościół pw. św. Rocha w Postękalicach, 
- Zabytkowe parki w Mokraczu, Myszakach, Łękawie, Dobiecinie, Wielopolu, 

Postękalicach, 
- Relikty dworu obronnego w Mikorzycach, 

W gminie Bełchatów może rozwijad się m.in. turystyka: wypoczynkowa, przyrodnicza, 
biznesowa, konferencyjna, kulturowa, wędkarska, aktywna – rowerowa, wodna, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1):  
 1 trzygwiazdkowy Hotel Wodnik w Słoku; 

 nieskategoryzowane (4):  
 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Rząsawie i 

Domiechowicach, 
 2 obiekty wypoczynkowe w Rząsawie i Słoku. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Dobięcinie, 

 Ośrodek jazdy konnej w Rząsawie, 

 OSiR w Rząsawie z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną, 

 Pływalnia kryta w Hotelu Wodnik w Słoku, 
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25.  Kleszczów  

Największą atrakcją turystyczną gminy Kleszczów jest odkrywka Kopalni „Bełchatów” – 
największej i najnowocześniejszej kopalni węgla brunatnego w Europie. Panoramę 
odkrywki wraz ze wszystkimi urządzeniami (gigantyczne maszyny) można obserwowad z 
tarasów widokowych w Kleszczowie i Żłobnicy.  
W gminie Kleszczów może rozwijad się m.in. turystyka: konferencyjna, biznesowa, aktywna 
– rowerowa, sportowa. 

Na Bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1): 
 1 trzygwiazdkowy Hotel Solpark w Kleszczowie, 

 obiekty nieskategoryzowane (1):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Kleszczowie. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Hala sportowa w Kleszczowie, 

 Stadion w Kleszczowie, 

 Boisko z podgrzewaną, sztuczną murawą, 

 Pływalnia kryta, 

 Zespoły boisk do gier zespołowych, 

 Korty tenisowe 

 Klub sportowy piłki nożnej. 

26.  Gidle  

Potencjałem gminy Gidle są zarówno walory przyrodnicze – kompleksy leśne, dolina rzeki 
Warty oraz walory kulturowe, na które składają się przede wszystkim obiekty sakralne. 
Najcenniejszym zabytkiem gminy jest Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Matki  Bożej 
wraz z klasztorem dominikanów (XVII w.) w Gidlach będąca Sanktuarium Matki Bożej 
Gidelskiej. W gminie znajdują się także inne cenne obiekty sakralne: drewniany kościół pw. 
św. Marii Magdaleny (XV/XVI w.) w Gidlach, pokartuski barokowy kościół pw. NMP 
Bolesnej w Gidlach, neoromaoski kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z kopią 
tryptyku nieznanego autora, którego oryginał znajduje się Galerii Sztuki Średniowiecznej 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Poza obiektami sakralnymi do atrakcji turystycznych gminy należą:  

- Secesyjny pałacyk (XIX w.), obecnie siedziba Urzędu Gminy w Gidlach, 
- Założenia dworsko-parkowe w Ciężkowicach, Pławnie – obecnie w zabudowaniach 

dworskich znajduje się szpital, 
- Rynek w Pławnie,  
- Skansen Pszczelarski w Wygodzie.  

W gminie Gidle może rozwijad się turystyka: pielgrzymkowa, religijna, kulturowa, 
wędkarska, aktywna – rowerowa, wodna, konna. 

Brak bazy noclegowej. 
Sport i rekreacja.  
Na terenie gminy znajdują się: 

 Stadiony sportowe w Pławnie, Gidlach, 

 Ośrodek jazdy konnej w Pławnie. 
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27.  Poświętne  

Potencjałem gminy Poświętne są walory przyrodnicze – kompleksy leśne, Spalski Park 
Krajobrazowy z interesującą fauną i florą oraz dolina rzeki Pilicy. Miejscowości położone 
wśród lasów i rzeki Pilicy mają charakter letniskowy, a najważniejszy obiekt zabytkowy 
gminy – zespół klasztorny oo. Filipinów (XVIII w.) będący Sanktuarium Matki Bożej 
Świętorodzinnej przyciąga wielu pielgrzymów. Ponadto w Studziannej Poświętnem 
znajdują się także inne cenne obiekty sakralne – kościół pw. św. Anny,  kościół pw. św. 
Józefa oraz wiejskie kapliczki. Na uwagę zasługuje także Szaniec Hubala w Anielinie. 
W gminie może rozwijad się m.in. turystyka: pielgrzymkowa, religijna, przyrodnicza, 
wypoczynkowa, krajoznawcza, wędkarska,  aktywna – piesza, rowerowa, konna, wodna – 
kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (11):  
 7 obiektów świadczących usługi hotelarskie w Poświętnem (3), 

Mysiakowcu, Kozłowcu, Ponikle, Stefanowie, 
 Stanica harcerska we fryszerce, 
 3 gospodarstwa agroturystyczne w Brudzewicach Kolonii, Gapininie 

Kolonii, Stefanowie. 

28.  Inowłódz  

Gmina Inowłódz należy do gmin o dużej atrakcyjności turystycznej na którą wpływają 
walory przyrodnicze  m.in. korzystne położenie gminy w dolinie rzeki Pilicy, Spalskim Parku 
Krajobrazowym z kompleksami leśnymi dawnej Puszczy Pilickiej, jak również  walory 
kulturowe, przez co gmina chętnie odwiedzana jest przez turystów.  
Do najciekawszych atrakcji turystycznych gminy Inowłódz należą m.in.: 
 w Inowłodzu: 

- kościół św. Idziego (XII w.) – jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów 
romaoskich w województwie, 

- Neogotycki kościół pw. Michała Archanioła (XVI w.), 
- Częściowo zrekonstruowany zamek Kazimierza Wielkiego (XIV w.) wraz z mostem 

nad fosą, 
- Budynek synagogi (XIX w.) z zachowanymi polichromiami, obecnie budynek 

przeznaczony jest na sklep spożywczy. 
 w Spale:  
 zabytki: 
- modrzewiowy kościół pw. Matki Bożej Królowej Korony Polski (XX w.) z zabytkowym 

ołtarzem zbudowany jako Kaplica Prezydentów, 
- relikty pałacu carskiego,  
- most żelbetowy na rzece Pilicy, 
- wieża ciśnieo górująca nad miejscowością jest jednym  z charakterystycznych 

zabytków Spały, 
- kapliczka św. Jana, 
- posąg żubra naturalnej wielkości (XIX w.) obecnie symbol Spały, 
 wydarzenia i imprezy:  
- Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego – Certyfikowany Produkt 

Turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej, 
- Hubertus Spalski – największa impreza myśliwska w Polsce, 
- Dożynki Spalskie. 
 przyroda: 
- zabytkowy park otaczający dawny Pałacyk Myśliwski,  
- grota patrona myśliwych św. Huberta, 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (2):  

 1 czterogwiazdkowy Hotel Mościcki w Spale, 

 1 trzygwiazdkowy Hotel Prezydent  w Spale; 

 obiekty nieskategoryzowane:  

 12 obiektów świadczących usługi hotelarskie: w Spale (9), 

Inowłodzu, Teofilowie, Liciążnej; 

 6 ośrodków wypoczynkowych: w Spale (4), Teofilowie i Zakościelu; 

 8 gospodarstw agroturystycznych w Zakościelu (3), Inowłodzu (2), 

Królowej Woli, Teofilowie, Żądłowicach; 

W gminie Inowłódz znajdują się 2 dwugwiazdkowe Certyfikowane Punkty 
Informacji Turystycznej w Inowłodzu i Spale. 
 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 Centralny Ośrodek Sportu w Spale, w tym: stadion lekkoatletyczny, 
pływalnia kryta, hale sportowe (do gier zespołowych, szermierki, 
podnoszenia ciężarów, sportów walki, z bieżnią prostą, 
lekkoatletyczna), korty tenisowe, odnowa biologiczna i rehabilitacyjna, 
siłownia. 

 Park linowy Adrenalina w Spale, 

 Trasy biegowe w Spale, 

 Ośrodki jazdy konnej w Królowej Woli, Zakościelu 

 Spływy kajakowe organizowane w Spale, Teofilowie, Zakościelu,  
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- rezerwat przyrody Gad, 
- rezerwat przyrody Spała ze ścieżką edukacyjną, 

 w Konewce:  
- Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce” – Certyfikowany Produkt Turystyczny POT, 
- Rezerwat przyrody Konewka, 

 w Teofilowie:  
- bunkier poniemiecki z czasów II wojny światowej, 
- drewniane budynki letniskowe. 

Najbardziej znaną miejscowością w gminie jest Spała, gdzie znajduje się COS – Ośrodek 
Przygotowao Olimpijskich z profesjonalną bazą treningową dla kadry narodowej i 
olimpijskiej kilkudziesięciu dyscyplin sportowych. Placówka ta specjalizuje się również w 
rehabilitacji i odnowie biologicznej. Infrastruktura ośrodka pozwala także na 
organizowanie kongresów i konferencji na ponad 1000 osób.  Spała jest znaną 
miejscowością wypoczynkową już od czasów królów polskich i carów rosyjskich którzy tu 
bywali. Miejscowośd posiada rozbudowaną infrastrukturę turystyczną: noclegową, 
gastronomiczną, sportową i rekreacyjną.  
W gminie Inowłódz mogą rozwijad się różne formy turystyki, w tym turystyka: kulturowa, 
festiwalowa, filmowa (Inowłódz i okolice służyły jako plener dla polskich filmów i seriali), 
sportowa, biznesowa, konferencyjna, kongresowa,  wypoczynkowa, krajoznawcza, 
przyrodnicza, edukacyjna, rehabilitacyjna, SPA&Wellness, związana z kolejnictwem, 
aktywna: piesza, rowerowa, wodna – kajakowa, konna. 
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29.  
Tomaszów 
Mazowiecki  

Gmina Tomaszów Mazowiecki należy do gmin atrakcyjnych turystycznie, jej największym 
atutem są walory przyrodnicze – położenie w dolinie rzeki Pilicy i  Zalewie Sulejowskim – 
jedną z największych atrakcji turystycznych województwa oraz w dwóch Parkach 
Krajobrazowych – Sulejowskim i Spalskim. W gminie znajduje się dobrze rozwinięta 
infrastruktura turystyczna, w tym urozmaicona baza noclegowa o różnym standardzie 
świadczonych usług, Miejscowości wokół Zbiornika Sulejowskiego mają  charakter 
rekreacyjno-letniskowy. Znajdują się tam dwa porty jachtowe oferujące czartery jachtów, 
oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego (łódki wiosłowe, rowery wodne, kajaki). 
Do najciekawszych atrakcji gminy należą: 

- Zalew Sulejowski z portami jachtowymi, wieloma kąpieliskami i plażami. Na Zalewie 
odbywają się regaty żeglarskie o randze wojewódzkiej i krajowej, 

- Zapora wodna w Smardzewicach, 
- Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach,  
- Rezerwaty przyrody (3),  
- Zespół klasztorny franciszkanów (XVII w.) z kościołem św. Anny w Smardzewicach – 

Sanktuarium, 
- Drewniany kościół pw. św. Wacława (XVIII w.) w Treście, 
- Dwory w Świosku i Zaborowie (XIX, XX w.). 
- Zespół dworsko-parkowy w Kwiatkówce, 
- Schrony kolejowe w Jeleniu. 

Gmina posiada produkty regionalne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są to: Boczek wędzony i Szynka cygaoska z 
Zaborowa,  
W gminie może rozwijad się turystyka: przyrodnicza, edukacyjna, krajoznawcza, 
wypoczynkowa, kulturowa, religijna, pielgrzymkowa, biznesowa, konferencyjna,  sportowa: 
żeglarstwo, windsurfing, aktywna: piesza, rowerowa, wodna – kajakowa.  

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (1):  
 1 trzygwiazdkowy Hotel Kruk w Swolszewicach Małych,  

 obiekty nieskategoryzowane (20):  
 3 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Smardzewicach (2) i 

Borkach, 
 5 Ośrodków wypoczynkowo- rekreacyjnych w Smardzewicach (2), 

Swolszewicach małych (2) i Karolinowie, 
 1 Kemping w Swolszewicach Małych; 
 11 gospodarstw agroturystycznych: w Smardzewicach (5), Treście 

(4), Karolinowie, Swolszewicach Małych. 
Sport i rekreacja. 
Na terenie gminy znajdują się: 

 Porty jachtowe w Swolszewicach Małych, 

 Wypożyczalnie sprzętu wodnego (łódki wiosłowe, rowery wodne, 
kajaki) w Swolszewicach Małych, 

 Kąpieliska, plaże, 

 Ośrodki jazdy konnej w Karolinowie, Swolszewicach Małych 

 boisko wielofunkcyjne w  Godaszewicach,  
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30.  Wolbórz  

Gmina Wolbórz należy do gmin atrakcyjnych turystycznie. Jej potencjałem są walory 
zarówno kulturowe jak i przyrodnicze, kompleksy leśne dawnej Puszczy Pilickiej, Sulejowski 
Park Krajobrazowy oraz położenie przy Zbiorniku Sulejowskim, który jest jedną z 
największych atrakcji turystycznych województwa. Nad Zalewem odbywają imprezy 
żeglarskie – regaty. Najbardziej znaną miejscowością wypoczynkową nad Zalewem 
Sulejowskim jest Bronisławów z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną (baza 
noclegowa, 2 porty jachtowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego, gastronomia, parkingi) oraz 
miejscowości letniskowe: Swolszewice, Adamów, Lubiaszów. Ponadto w gminie znajduje 
się  
Stado Ogierów w Bogusławicach, gdzie corocznie odbywają się zawody w powożeniu 
zaprzęgami konnymi i skokach przez przeszkody. Na terenie ośrodka  znajduje się zespół 
pałacowo-parkowy z początków XIX w. Założenie dworsko-parkowe znajduje się także w 
Lubiatowie. 
W gminie może rozwijad się turystyka: krajoznawcza, kulturowa, wypoczynkowa, 
krajobrazowa, biznesowa, konferencyjna, SPA&Wellness, wędkarska, sportowa, aktywna – 
piesza, rowerowa, konna, wodna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty skategoryzowane (4):  
 3 hotele trzygwiazdkowe: Centrum Kongresowo-Szkoleniowe 

MAGELLAN w Bronisławowie, Złoty Młyn w Polichnie, Kompleks 
Gastronomiczno Hotelarski - Górski w Proszeniu, 

 1 dwugwiazdkowy hotel FOX w Studziankach, 

 obiekty nieskategoryzowane (10):  
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Bogusławicach, 
 1 Ośrodek wypoczynkowy Wodnik w Bronisławowie, 
 1 kemping „Kiełbikowa Strzecha” w Leonowie, 
 7 gospodarstw agroturystycznych w: Bogusławicach(3), 

Lubiaszowie (2), Proszeniu  i Goleszach Parceli.  
Sport i rekreacja.  
Na terenie gminy znajdują się: 

 Ośrodki jazdy konnej (3) w Bogusławicach, Goleszach Parceli, 
Marianowie. 

 Porty jachtowe (2) w Bronisławowie, 

 Kąpielisko, plaża. 

31.  Mniszków  

Atutem gminy są walory przyrodnicze – położenie przy Zbiorniku Sulejowskim, który jest 
jedną z największych atrakcji turystycznych województwa. Na obszarze gminy, nad 
Zalewem zlokalizowane są dwa porty jachtowe z pomostami, wypożyczalnią sprzętu 
wodnego (kajaki, łódź wiosłowa, rower wodny), jest także możliwośd wyczarterowania 
jachtu. Nad Zalewem organizowane są regaty żeglarskie. Znaczna częśd gminy znajduje się 
w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Kompleksy leśne – dawnej Puszczy Pilickiej i akwen 
wodny zachęcają do wypoczynku na tym obszarze, przez co północno-zachodnia częśd 
gminy ma charakter letniskowy. W gminie znajdują się nieliczne obiekty zabytkowe: 
założenie dworsko-parkowe w Zajączkowie, zabytkowy park w Mniszkowie i kościół pw. 
Nawiedzenia NMP w Błogich Szlacheckich (XVIII w.). 
W gminie Mniszków może rozwijad się m.in. turystyka: wypoczynkowa, przyrodnicza, 
wędkarska, sportowa, aktywna – rowerowa, wodna, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (10):  
 1 stanica harcerska w Zarzęcinie. 
 9 gospodarstw agroturystycznych w Zarzęcinie (4), Jawor Kolonii, 

Konstantynowie, Mikułowicach, Radonii, Świeciechowie. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajduje się: 

 2 Porty wodne w Zarzęcinie,  

 Kąpielisko strzeżone, plaża. 

 Ośrodek jazdy konnej w Zarzęcinie. 
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32.  Aleksandrów  

Potencjałem gminy są przede wszystkim walory przyrodnicze – malowniczy krajobraz z 
urozmaiconą rzeźbą terenu  doliny rzeki Pilicy i jej dopływem rzeką Czarną, terenami 
leśnymi, Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym sprzyjające wypoczynkowi. Na walory 
kulturowe gminy składają się:  

- Założenia dworsko-parkowe w Dębowej Górze, Rożenku, Skotnikach, 
- Obiekty sakralne: drewniany, późnogotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP (XVI w.) wraz z dzwonnicą, kościół pw. śś. Pawła i Piotra (XVIII w.) w 
Dąbrowie/n Czarną. 

W gminie Aleksandrów może rozwijad się m.in. turystyka: wypoczynkowa, krajoznawcza, 
przyrodnicza, kulturowa, religijna, wędkarska, aktywna – piesza, rowerowa, konna, wodna 
– kajakowa. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (9):  
 1 ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w Tarasce, 
 1 obiekt świadczący usługi hotelarskie w Jaksonku, 
 7 gospodarstw agroturystycznych w Dąbrówce (2), Aleksandrowie, 

Sieczce, Skotnikach, Starej, Szarbsku. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Dąbrowa n/Czarną,  

 Ośrodek jazdy konnej w Sieczce. 

33.  Ręczno  

Atutem gminy jest jej położenie w dolinie rzeki Pilicy wśród kompleksów leśnych – 
pozostałości Puszczy Pilickiej. O atrakcyjności gminy decydują walory przyrodnicze i 
kulturowe – malowniczy i urozmaicony krajobraz oraz dziedzictwo kulturowe. 
Najważniejszymi obiektami zabytkowymi w gminie Ręczno są:  

- Ruiny zamków w Bąkowej Górze i Majkowicach (XV i XVI w.),  
- Dwór Małachowskich (XVIII w.) w Bąkowej Górze, 
- Zabytki sakralne w Bąkowej Górze i Ręcznie. 

W gminie może rozwijad się m.in. turystyka: krajoznawcza, kulturowa, wypoczynkowa, 
przyrodnicza, wędkarska, aktywna: rowerowa, konna, wodna – kajakowa. 
W gminie może rozwijad się m.in. turystyka: krajoznawcza, wędkarska, 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane:  
 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Ręcznie i Bąkowej Górze, 
 1 Stanica harcerska w Trzech Morgach, 
 2 gospodarstwa agroturystyczne w Majkowicach i Łęgu 

Ręczyoskim; 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Ręcznie, 

 Stadion w Ręcznie, 

 Ośrodek jazdy konnej w Łęgu Ręczyoskim. 

34.  Żarnów  

Potencjałem gminy Żarnów są walory przyrodnicze, na które składają się: doliny rzek – 
Czarnej i Wąglanki wraz ze zbiornikiem wodnym Miedzna Murowana oraz kompleksy 
leśne. Na walory kulturowe gminy składają się:  

- Kościół pw. św. Mikołaja z zachowanymi romaoskimi elementami architektonicznymi 
(XII w.) w Żarnowie, 

- Pozostałości stożkowego grodziska książęcego (XI w.) zwanego Górą Szwedzką w 
Żarnowie,  

- Parki zabytkowe w Budkowie, Trojanowicach, Paszkowicach, Wierzchowisku, 
- Kościół pw. Łukasza Ewangelisty (XVII w.) w Skórkowicach. 

W gminie może rozwijad się m.in. turystyka: krajoznawcza, kulturowa, religijna, 
przyrodnicza, wędkarska, aktywna – rowerowa, konna. 

Na bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (10):  
 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Trojanowicach i Sielcu, 
 8 gospodarstw agroturystycznych w Miedznej Murowanej (2), 

Marcinkowie, Straszowej Woli, Chełstach, Nadolu, Kamieocu, 
Skórkowicach. 

Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Żarnowie, 

 Ośrodek jazdy konnej w Marcinkowie, 

 Klub sportowy piłki nożnej, 

 Zbiornik wodny Miedzna Murowana. 
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35.  Białaczów  

Potencjałem gminy Białaczów są walory przyrodnicze, na które składają się kompleksy 
terenów leśnych, doliny rzek Drzewiczki i Wąglanki oraz zbiornik retencyjno-rekreacyjny 
Miedzna Murowana. Ponadto w gminie znajdują się interesujące obiekty zabytkowe, 
wśród nich są:  

- Klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy (XVIII/XIX w.), w którego skład wchodzą: 
pałac, park, 2 półkoliste galerie,  2 pawilony, oranżeria, ruiny romantyczne w 
Białaczowie, 

- Budynki folwarczne i gorzelnia (XVIII/XIX w.), 
- Zabytkowy prostokątny rynek z klasycystycznym ratuszem (XVIII w.) w Białaczowie, 
- Kościół pw. Jana Chrzciciela i dzwonnica (XVI w.) w Białaczowie, 
- Kościół pw. św. Doroty (XVIII w.) w Petrykozach, 
- Grodzisko średniowieczne (XI-XII w.) w Petrykozach. 

W gminie Białaczów może rozwijad się m.in. turystyka: przyrodnicza, kulturowa, 
wędkarska, aktywna – rowerowa. 

Na Bazę noclegową składają się: 

 obiekty nieskategoryzowane (9):  
 4 obiekty świadczące usługi hotelarskie w Sobieniu (2), 

Białaczowie, Ossie; 
 5 gospodarstw agroturystycznych w Ossie (2), Parczówku (2), 

Sobieniu. 
Sport i rekreacja. 
Na obszarze gminy znajdują się: 

 1 wielofunkcyjne boisko Orlik w Białaczowie, 

 Stadion,  

 Klub sportowy piłki nożnej. 
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