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1. Wstęp 

 

Strategia rozwoju Gminy Domaniewice jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne 

kierunki rozwoju gminy na lata 2021 - 2030. Jest ona komplementarna z innymi regulacjami 

planistyczno-strategicznymi, obowiązującymi w gminie w województwie łódzkim. Dokument będzie 

nadrzędny względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru Gminy Domaniewice, 

jednocześnie będzie spójny z dokumentami wyższego rzędu - Strategią Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2030+, a także Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Strategia będzie wyznaczała 

ramy dla planów i programów powstających w gminie podczas jej obowiązywania. Strategia Rozwoju 

Gminy Domaniewice na lata 2021 - 2030 została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów 

planistycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych. Diagnoza strategiczna została uzupełniona  

o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców. Ważnym źródłem informacji było spotkanie 

konsultacyjne. Podstawowym dokumentem prawnym określającym zadania gminy, na którym opierano 

się podczas przygotowywania Strategii, jest ustawa z dnia 15 lipca 2020 r o zmianie ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym. Ponadto, w trakcie prac nad Strategią przeanalizowano poniższe akty prawne 

pod kątem powiązania z celami i kierunkami rozwoju opisanymi w Strategii:  

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

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

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

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

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

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

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

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

− ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

 

Prace nad Strategią rozpoczęto w listopadzie 2021 roku, kiedy to Rada Gminy Domaniewice 

podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowywania dokumentu. Proces tworzenia Strategii poprzedzono 

analizą sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, którą pogłębiano podczas warsztatów strategicznych 

oraz badania ankietowego. Na tej podstawie wyznaczono obszary problemowe, z których wynikają cele 

strategiczne. Te z kolei zostały podzielone na cele operacyjne, a dla nich wyznaczono zadania  

i działania, których realizacja wpłynie na osiągnięcie postawionych celów. Powstały w ten sposób projekt 

dokumentu strategicznego udostępniono mieszkańcom z prośbą o zapoznanie się i przekazanie uwag. 

Ostateczny dokument uwzględnia opinie mieszkańców gminy. 

Prace nad strategią Gminy Domaniewice toczyły się z uwzględnieniem następujących zasad: 

− zasada koncentracji na realnych siłach Gminy Domaniewice – strategia powinna zmierzać  

do wszechstronnego wykorzystania unikalnych zasobów lokalnych, w szczególności 

historycznych, przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego oraz cennych odmienności. Dlatego 
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zawartość celów strategicznych to przede wszystkim pomysły na wykorzystanie atutów 

lokalnych, na które zarówno Urząd Gminy w Domaniewicach, jak i sami mieszkańcy mają 

największy wpływ; 

− zasada koncentracji na zagadnieniach najistotniejszych dla przyszłości – przyjęto, że każdy 

potencjalny cel strategiczny powinien być rozpatrywany w kontekście jego doniosłości  

dla przyszłości gminy. Dokonano zatem selekcji i wyodrębniono cele o najwyższym priorytecie; 

− zasada koncentracji tematycznej – Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 – 2030 

będzie koncentrowała się na niewielu, ale najważniejszych zagadnieniach z punktu widzenia 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Ta swojego rodzaju wybiórczość zapobiega stworzeniu 

dokumentu, który będzie obejmować wszystkie cele, a faktyczna realizacja następuje tylko  

w niewielu przypadkach. 

 

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej i zawiera 

się w latach 2021 – 2027. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych rozpoczętych 

w latach 2018 – 2027 obejmą także następny okres programowania. 
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2.  Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza  
na obszarze objętym Strategią 

 

2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru 

 

2.1.1. Położenie 

 

Gmina Domaniewice położona jest w centralnej Polsce na Wyżynie Zachodnio – Łódzkiej,  

w północno – wschodniej części województwa łódzkiego oraz w południowo – zachodniej części powiatu 

łowickiego.  

Mapa 1 Mapa administracyjna województwa łódzkiego 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie 

 

 

 

 

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

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie 

Gmina Domaniewice sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

− od północy z gminą Łowicz (powiat łowicki), 

− od północnego – zachodu z gminą Bielawy (powiat łowicki), 

− od południowego – wschodu z gminą Łyszkowice (powiat łowicki), 

− od południowego – zachodu z gminą Głowno (powiat zgierski). 

 

Kierując się położeniem gminy, w analizach porównawczych w kolejnych rozdziałach strategii 

uwzględniono ww. gminy ościenne oraz pozostałe gminy powiatu łowickiego. Tam gdzie było to zasadne 

– w celu ukazania skali zjawiska - dane statystyczne dotyczące Gminy Domaniewice porównano 

również do danych na poziomie powiatów łowickiego i zgierskiego oraz województwa łódzkiego. Gminy 

wybrane do analiz porównawczych zostały wytypowane zarówno ze względu na podobieństwo  

do Gminy Domaniewice (podobne uwarunkowania rozwoju), jak i ze względu na bliskie położenie  

w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Dokonując analizy użyto najbardziej aktualnych dostępnych danych 

statystycznych. 

 

Miarą spójności terytorialnej jest między innymi dostępność komunikacyjna obszaru gminy. 

Podstawowym elementem systemu transportowego gminy jest układ drogowy, który zapewnia zarówno 

powiązania zewnętrzne w skali regionu i kraju, jak i powiązania wewnętrzne gminnej sieci osadniczej. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
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Gmina Domaniewice położona jest w obszarze skrzyżowania głównych dróg i autostrad – 

autostrady A2 w miejscowościach Nieborów i Łyszkowice oraz skrzyżowania autostrady A1 z A2  

w Strykowie. Obszar gminy jest dobrze skomunikowany: na terenie gminy przebiega droga krajowa  

nr 14, autostrada A2 oddalona jest jedynie o 7 km (zjazd Łowicz, m. Łyszkowice), przez teren Gminy 

przebiegają również drogi o charakterze powiatowym i gminnym. Ponadto Gmina Domaniewice leży  

w pobliżu dwóch międzynarodowych lotnisk – warszawskiego Okęcia oraz łódzkiego Lublinka.  

Mapa 3 Gmina Domaniewice - sieć dróg 

 
Źródło: www.google.pl/maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/maps
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Mapa 4 Gmina Domaniewice – sieć dróg w przybliżeniu 

 
Źródło: www.google.pl/maps 

Gmina Domaniewice znajduje się w sferze oddziaływania miast: Łowicz i Skierniewice oraz 

Stryków. Gmina jest położona blisko miasta wojewódzkiego i jest z nim bardzo dobrze skomunikowana. 

Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych gmin zmienia się z czasem i jest wypadkową oddziaływania 

na rynek wielu czynników lokalnych, począwszy od obiektywnych, geograficznych, a skończywszy  

na jakości zarządzania lokalnego i wizerunku danego ośrodka.  

Z ośrodków wielkomiejskich promieniują nie tylko czynniki pozytywne (koniunktura  

i atrakcyjność inwestycyjna), ale także negatywne.  

Powyższe uwagi należy interpretować następująco:  

− wpływ dużych ośrodków miejskich (Łódź) przeważnie skutkuje „zapożyczaniem” ich wizerunku, 

a w przyszłości może „oddalić” mieszkańców od dorobku kulturalnego gminy, 

− następują migracje, głównie ludzi młodych do większych aglomeracji, 

− z sąsiednich ośrodków będą napływać: 

o klienci usług świadczonych przez podmioty z terenu gminy (w tym – usług obsługi 

biznesu), 

o nabywcy nieruchomości mieszkalnych na tym terenie, 

http://www.google.pl/maps
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o zewnętrzni usługodawcy na rzecz mieszkańców i podmiotów lokalnych. 

Od sytuacji w pobliskich miastach zależy więc w istotnym stopniu koniunktura lokalna. Siła 

nabywcza i aktywność inwestycyjna podmiotów z tych ośrodków kształtuje w znacznym stopniu 

koniunkturę lokalną w gminie wiejskiej Domaniewice.  

Przez teren Gminy przebiega również linia kolejowa Łódzka Kolej Aglomeracyjna relacji Łowicz 

– Łódź z dwoma przystankami na terenie gminy Domaniewice (Domaniewice Centrum i Domaniewice) 

i Łowicz – Skierniewice oraz magistrala kolejowa o podwyższonych parametrach prędkościowych do 

160 km/h relacji Berlin – Warszawa – Moskwa. 

 

 

 

2.1.2. Powierzchnia 

 

W skład Gminy Domaniewice wchodzi 12 sołectw (Domaniewice, Krępa, Lisiewice Małe, 

Lisiewice Duże, Reczyce, Rogóźno, Sapy, Skaratki, Skaratki pod Las, Skaratki pod Rogóźno, 

Stroniewice, Strzebieszew), a jej całkowita powierzchnia wynosi 86,31 km2, co stanowi 8,7% 

powierzchni powiatu łowickiego. 

Gmina Domaniewice położona jest na Wyżynie Zachodnio – Łódzkiej. Na jej terenie znajdują 

się Wzgórza Domaniewickie tworzące zalesiony grzbiet, składający się z 3 wałów: 

− Domaniewickiego, znajdujący się 178 m n.p.m., 

− Rogozińskiego, znajdujący się 119 m n.p.m., 

− Dąbkowickiego, znajdujący się 117 m n.p.m., 

zbudowane ze żwirów i piasków osadzonych tutaj w czasie zlodowacenia środkowoeuropejskiego. 

Ważnym elementem krajobrazu Gminy Domaniewice są przecinające jej obszar rzeki oraz 

kompleksy leśne posadowione w dolinie Bobrówki oraz jezioro Okręt i staw Rydwan, jak również 

rozległe wyrobiska pozostałe po eksploatacji kruszywa w obrębie Wału Rogozińskiego i Wału 

Domaniewickiego. 

 

 

 

2.1.3. Ludność 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminę Domaniewice zamieszkiwało 4 653 osoby. 

Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 111 osób. Liczba osób zamieszkujących 

Gminę Domaniewice w porównaniu z rokiem 2011 zmniejszyła się o 1 osobę. W gminie dominuje 

ludność w wieku produkcyjnym obejmując 59,1% społeczeństwa, niekorzystnym zjawiskiem jest 

zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym osiągający 

21,1% społeczeństwa i stopniowy spadek (od 2018 roku) udziału osób w wieku przedprodukcyjnym 

osiągający pułap 19,8%.  
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2.1.4. Środowisko przyrodnicze 

 

RZEŹBA TERENU 

Gmina Domaniewice położona jest na Wyżynie Zachodnio – Łódzkiej, w pobliżu Wzgórz 

Domaniewickich. Rzeźba terenu nie stwarza ograniczeń dla prowadzenia gospodarki rolnej (dla uprawy 

gruntów), leśnej lub zabudowy. Spadki terenu są niewielkie, poniżej 2% i nie ma zagrożenia zjawiskami 

erozji wodnej. Nie występują tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią. W dolinach rzek (łąki) mogą 

wystąpić sporadycznie podtopienia wodami roztopowymi lub wodami z intensywnych opadów letnich. 

Ponadto, Gmina położona jest w dużej odległości od obszarów aglomeracji miejskich.  

Ważnym elementem krajobrazu przyrodniczego Gminy są przepływające przez jej teren rzeki oraz 

kompleksy leśne znajdujące się w dolinie rzeki Bobrówki i jezior Rydwan oraz Okręt.  

Fotografia 1 Jezioro Okręt 

 
Źródło: Fotografia własna 

Charakterystyczne dla tego regionu są również rozległe wyrobiska pozostałe po eksploatacji kruszywa 

w obrębie Wału Rogozińskiego oraz Wału Domaniewickiego. 

Gmina Domaniewice położona jest również w dorzeczu rzeki Bzury, będącej lewobrzeżnym dopływem 

Wisły. Sieć hydrograficzną Gminy tworzą rzeki Bobrówka, Kalinówka, Zimna Woda, sieć kanałów 

melioracyjnych podstawowych oraz wymienione powyżej stawy i zbiorniki wodne znajdujące się  

w dolinach rzek. 

 

BUDOWA GEOLOGICZNA I ZASOBY NATURALNE 

Pod względem budowy geologicznej obszar Gminy Domaniewice charakteryzuje się zmienną 

miąższością utworów czwartorzędowych (od 30 m do 70 m) oraz utworami lodowcowymi  

i wodnolodowcowymi w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów. Wzgórza Domaniewickie zbudowane 

są ze żwirów oraz piasków osadzonych w tym obszarze w czasie zlodowacenia środkowoeuropejskiego. 
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Na terenach wsi Reczyce i Krępa występuje udokumentowane ich złoża oraz teren górniczy „Czatolin” 

– na podstawie dokumentacji geologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska z dnia 

12.02.1991 r. znak KZK/012/J/5758/90/91. Ponadto, na podstawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 16 kwietnia 2013 r. (nr GKP 6220.1.2013) ustalono środowiskowe 

uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu przestrzennego 

wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Czatolin” metodą odkrywkową na dodatkowe 

obszary zlokalizowane w obrębie Reczyce, planowane do włączenia do ustanowionego obszaru i terenu 

górniczego „Czatolin I” zlokalizowanego w Reczycach, gmina Domaniewice, powiat łowicki, 

województwo łódzkie w związku z objęciem projektowanym obszarem górniczym dz. nr 893 w obrębie 

Reczyce, gmina Domaniewice. W Reczycach występuje również niewielkie złoże Reczyce II  

o zaniechanej eksploatacji. Wały kemowe posiadają potencjalne zasoby kruszyw 

nieudokumentowanych. Naturalne zagrożenia geologiczne nie występują na obszarze Gminy. 

Eksploatacją żwiru i piasku zajmuje się: Kopalnia Surowców Mineralnych "Komin". 

Fotografia 2 Kopalnia Czatolin 

 
Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia 3 Kopalnia Czatolin 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

GLEBY 

Gmina Domaniewice odznacza się dość dużym zróżnicowaniem warunków glebowych.  

Na powierzchnię gruntów rolnych stanowiących ogółem 6 435,1 ha występują klasy: III-19,4%,  

IV-31,3%, V-29,0%, VI-20,1%, VIz-0,2%. Najkorzystniejsze warunki glebowe ma część południowo-

zachodnia Gminy, gdzie przeważają użytki rolne klasy III, znaczący udział klasy IV oraz bardzo niewiele 

gruntów klasy V, VI i VI (wieś Strzebieszew Stroniewice, Domaniewice i Sapy). Więcej niż 75% ogółu 

gruntów stanowią użytki rolne klasy VI, V i trochę VI w obrębach: Rogóźno Drugie i Krępa. Grunty dobre 

na przemian ze słabymi bonitacyjnie występują w Reczycach, Lisiewicach i Rogóźnie Pierwszym.  

W Gminie Domaniewice ok 25% użytków rolnych stanowią gleby klasy III, posiadające największą 

wartość rolniczą. Występują one na obszarze miejscowości: Strzebieszew, Stroniewice, Sapy  

i Domaniewice. Są to przede wszystkim czarne ziemie, zaliczane do II kompleksu przydatności rolniczej 

(pszennego dobrego) lub kompleksu IV (żytniego bardzo dobrego). Z uwagi na dobrą jakość gleby  

te podlegają ochronie przed użytkowaniem nierolniczym i powinny być wykorzystywane jako strefa 

żywicielska Gminy. Najsłabsze gleby na obszarze Gminy znajdują się na terenach wsi Domaniewice, 

Krępa, Reczyce, Sapy, Lisiewice, Rogoźno Pierwsze i w Skaratkach. 

 

WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE 

Cały obszar Gminy Domaniewice położony jest w dorzeczu rzeki Bzury, będącej lewobrzeżnym 

dopływem Wisły. Jak już wcześniej wspominano, sieć hydrograficzną stanowią rzeki: Bobrówka, 

Kalinówka oraz Zimna Woda, a także stawy i zbiorniki wodne znajdujące się w dolinach rzeki Bobrówki 

i Zimnej Wody (Jezioro Rydwan i Jezioro Okręt). Jezioro Rydwan to staw o powierzchni 80 ha powstały 

na terenie kopalni żwiru pod koniec XVI wieku za czasów Prymasa Jakuba Uchańskiego. Znaleźć  

je można między Łowiczem a Domaniewicami. Położone jest w obniżeniu rzeki Bobrówki. W pobliżu 
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znajduje się starsze i większe, bo ponad 172 ha jezioro Okręt. Wykopano je w I połowie XVI wieku  

za czasów Prymasa Jana Łaskiego. Jeziora te stanowią największe stawy rybackie w centralnej Polsce. 

Sieć hydrograficzna na terenie Gminy Domaniewice charakteryzuje się spadkiem doliny rzędu  

0,9 promila i jest uregulowana korytem rzeki Bobrówki ze stawami rybackimi oraz znacznym spadkiem 

rzeki Kalinówki, wynoszącym 3,8 promila. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

przebadano część wód rzek na obszarze województwa łódzkiego, a ich ocena nastąpiła po zakończeniu 

cyklu monitoringu diagnostycznego. W przypadku rzeki Bobrówki, wody jej są zanieczyszczone 

wysokim stężeniem azotu azotanowego oraz innymi substancjami organicznymi, bakteriami typu coli,  

a także zawartością chlorków i siarczanów. W przypadku rzek Kalinówki oraz Zimnej Wody czystość  

ich wód nie jest monitorowana. 

W Gminie Domaniewice oraz na obszarze całego powiatu łowickiego wody podziemne poziomów 

użytkowych występują w obszarze osadów czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych. Warstwy 

wodonośne utworów czwartorzędowych są silnie zróżnicowane w układzie poziomym oraz w profilu 

pionowym. Ich miąższość waha się od kilku do kilkunastu metrów, lokalnie nawet 20 – 40 m. Warstwy 

trzeciorzędowe nie tworzą poziomu o charakterze ciągłym. Ich strop występuje na głębokości  

100 – 250 m. w części północnej Powiatu, na pozostałym obszarze płycej – 50 – 100 m. 

W południowo-zachodniej części powiatu łowickiego, a więc również na terenie Gminy Domaniewice 

znajdują się również fragmenty jurajskich zbiorników wód podziemnych. Obszar Gminy Domaniewice 

charakteryzuje się występowaniem trzech pięter wodonośnych: 

− piętro wodonośne jury, w strefie głębokości 300 – 700 m ppt, 

− piętro wodonośne trzeciorzędu, w strefie głębokości 50 – 100 m ppt, 

− piętro wodonośne czwartorzędu, najpłytsze w dolinach rzecznych znajduje się w kontakcie 

hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. 

Do najważniejszych użytkowych pięter wodonośnych należy zaliczyć piętro czwartorzędowe z trzema 

ujęciami wody z czterema studniami oraz piętro jury z ujęciem wód w Domaniewicach i dwoma 

studniami. Wody z poziomów czwartorzędowych najczęściej ujmowane są w postaci studni wierconych 

i kopanych. 

 

KLIMAT 

Warunki klimatyczne panujące na obszarze Gminy Domaniewice można określić jako względnie 

korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych i sprzyjające rozwojowi. Do walorów klimatycznych należy 

zaliczyć warunki solarne panujące w Gminie, które wyróżniają się wysokim stopniem nasłonecznienia. 

Charakteryzuje je wskaźnik usłonecznienia względnego, który na danym terenie wynosi średnio  

37% w ciągu roku. Na obszarze Gminy duża ilość dni to dni pogodne ze stosunkowo małym 

zachmurzeniem. Warunki termiczne charakteryzują się wysokim wskaźnikiem termicznym (23oC) oraz 

stosunkowo długim okresem bezmroźnym w roku (231 dni). Mając na uwadze powyższe okres wegetacji 

roślin jest długi, ok 214 dni przy długim lecie lub średniej zimie. Do walorów klimatycznych Gminy 

Domaniewice należy zaliczyć również warunki biometeorologiczne.  

Ujemną cechą klimatu panującego w Gminie jest przede wszystkim niedobór opadów atmosferycznych, 

wyrażający się średnioroczną sumą opadów atmosferycznych od 550 mm do 600 mm, niską - 
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średnioroczną sumą dni z opadem 135,7, także wysoką częstotliwością występowania ciągów 

bezopadowych (okresów posusznych) oraz wysoka wartość rocznej sumy parowania terenowego,  

co jest również przyczyną okresowych deficytów wody w glebie (rocznie od 500 do 520 mm). 

Z uwagi na płytkie zaleganie wód gruntowych w obszarach dolin rzecznych i usytuowanie dużych 

powierzchni pod stawami – należy liczyć się z występowaniem tam niekorzystnych warunków 

klimatyczno - zdrowotnych. 

W obszarach dolinnych niekorzystne z punktu widzenia środowiska zamieszkania, są warunki 

wilgotnościowe, większe jest prawdopodobieństwo występowania przymrozków przygruntowych  

i inwersji temperatury, również częstsze są przypadki zaleganie chłodnego i wilgotnego powietrza oraz 

mgieł. 

 

OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE NA TERENIE GMINY 

Gmina Domaniewice leży w dorzeczu rzeki Bzury, a jej krajobraz urozmaicony został przez 

przepływające rzeki, wpływające na malowniczość otoczenia. Dużym walorem krajobrazu i środowiska 

przyrodniczego Gminy są także dosyć rozległe kompleksy leśne usytuowane w dolinie rzeki Bobrówki 

oraz akweny w postaci Jeziora Rydwan i Stawu Okręt. Znajdują się one na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury, zajmującego obszar około 2 500 ha na terenie samej Gminy 

Domaniewice. W Polsce podstawą prawną dla ich wyznaczania jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 

16 kwietnia 2004 r. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia 

wojewody w uzgodnieniu z właściwą miejscowo Radą Gminy (Uchwała Nr XIV/93/86 WRN w 

Skierniewicach, Rozporządzenie Nr 36 województwa skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 roku). 

Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza 

podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz budowania zakładów przemysłowych i obiektów 

uciążliwych dla środowiska, niszczenia środowiska naturalnego). Ponadto tereny te zostały uznane  

za ostoję Corine o randze europejskiej w ramach sieci NATURA 2000 jako specjalny obszar ochrony: 

PLH00006 Pradoliny Bzury – Neru. Tereny te stanowią również odcinek obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, której zasięg obejmuje częściowo obszar Gminy 

Domaniewice. Fragmenty obszaru położone na terenie gminy wchodzą w skład sieci obszarów 

chronionych i korytarzy ekologicznych. 

Innymi cennymi przyrodniczo obszarami w najbliższym otoczeniu Gminy są: 

− Rezerwat przyrody „Kwaśna Buczyna” w odległości ok. 7,1 km w kierunku południowym, 

− Obszar Chronionego krajobrazu Mrogi i Mrożycy w odległości ok. 7,4 km w kierunku południowo 

– wschodnim, 

− Rezerwat przyrody „Bukowiec” w odległości ok. 8,0 km w kier. południowo – wschodnim, 

− Rezerwat przyrody „Źródła Borówki” w odległości ok. 8,7 km w kierunku północno – wschodnim. 

Na obszarze gminy nie występują drzewa wpisane do rejestru pomników przyrody. Na uwagę zasługuje 

drzewostan na cmentarzu parafialnym i przykościelnym w Domaniewicach oraz w bezpośrednim 

otoczeniu tych cmentarzy. W przyszłości niektóre drzewa mogą być zakwalifikowane do ochrony 

pomnikowej. 

 



Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 - 2030 

17 
 

Rysunek 1 Obszary chronione w Gminie Domaniewice 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

LASY 
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Lasy w Gminie Domaniewice pokrywają ok 1 239 ha, co stanowi ok 14,1 % jej powierzchni, stąd 

lesistość Gminy jest większa niż dla powiatu łowickiego – 10% oraz mniejsza niż średnia  

dla województwa – 21,5%.  

Większość lasów stanowią lasy iglaste, z niewielką ilością lasów mieszanych. Wśród gospodarczych 

typów drzewostanu dominują sosnowo – dębowy, sosnowy oraz dębowo sosnowy. W lasach  

i na gruntach leśnych przeważa monokultura drzewostanu sosnowego o niskiej wartości produkcyjnej. 

Większość drzewostanu zakwalifikowano do II klasy bonitacyjnej, nieliczne do klas I i III.  

Przeważają drzewa młode, do 40 lat (II klasa wieku). Większość drzewostanu zalicza się do II klasy 

wiekowej, podklasy b i jest w dobrym stanie ogólnym. Stan sanitarny wymaga przeprowadzenia 

trzebieży wczesnej i późnej oraz cięć sanitarnych.  

Większość lasów na terenie Gminy Domaniewice stanowi własność prywatną, w większości pierwszego 

nasadzenia gruntów porolnych. Lasy państwowe stanowią zaledwie 5% powierzchni lasów na terenie 

Gminy.  

Największy odsetek gruntów zalesionych mają obręby ewidencyjne: 

− Sapy, 

− Rogoźno Drugie, 

− Krępa, 

− Reczyce. 

Pozostałe mniejsze kompleksy o wielkości do 1 ha położone są wyspowo na terenie całej Gminy. 

Średnio na jedno gospodarstwo przypada około 0,50 ha lasu.  

Główne powierzchnie leśne stanowią:  

− kompleks o powierzchni 300 ha we wsi Sapy, gdzie dominuje monokultura sosny, z dosyć 

ubogą roślinnością zielną, a miejscami naturalnymi płatami boru mieszanego sosnowo - 

dębowego;  

− lasy porastające Wał Domaniewicki i Wał Rogoziński, stanowiące typowe monokultury sosnowe 

z domieszką brzozy, czasem osiki, lasy pierwszych nasadzeń gruntów porolnych;  

− niewielkie obszary piasków wydmowych we wsiach Krępa i Lisiewice Małe z borami sosnowymi.  

 

SZATA ROŚLINNA, FAUNA 

Szata roślinna na terenie Gminy Domaniewice charakteryzuje się małą różnorodnością. W jej 

skład wchodzą przede wszystkim pola, łąki oraz torfowiska, przy jednocześnie małym udziale terenów 

leśnych.  

Biorąc pod uwagę klasyfikację geobotaniczną szata roślinna regionu należy do państwa Holarktyka – 

rośliny środkowoeuropejskie, europejskie i cyrkumborealne, obszaru Euro – Syberyjskiego, 

podprowincji Niżowo – Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, działu Bałtyckiego, poddziału Pasa Wielkich 

Dolin i krainy Mazowieckiej.  

Zieleń występująca na terenie Gminy obejmuje także niewielką liczbę parków, skwerów, cmentarzy, 

zieleni przyulicznej, a w stosunkowo dużym stopniu również ogrody przydomowe. W centrum 

Domaniewic znajduje się niewielki park z zabytkową częścią miejscowości o naturalnych granicach,  

z drugiej zaś strony ograniczony jest korytem rzeki Kalinówki. Obszar ten to głównie teren równinny  
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z niewielkimi przewyższeniami pochodzenia antropogenicznego. Drzewostan parku stanowią gatunki 

liściaste, głownie drzewa i krzewy typowe dla siedliska łęgowego. Wśród drzew przeważają 

egzemplarze wierzby białej, topoli, jesionu wyniosłego i pensylwańskiego i klonu jesionolistnego. 

Wzbogacenie i urozmaicenie monotonnego składu drzewostanu stanowi niewielka domieszka wiązu 

szypułkowego, wierzby odmiany płaczącej, dębu szypułkowego, klonu srebrzystego, lipy szerokolistnej, 

brzozy brodawkowatej oraz topoli czarnej odmiany włoskiej.  

W warstwie krzewów przeważają bez czarny i dereń biały. W niewielkich ilościach występuje 

śnieguliczka biała, dereń rozłogowy odmiany złotokorej i purpurowej.  

Większe skupiska zieleni znajduję się również wokół cmentarzy gminnych: 

− przykościelnym przy kaplicy p.w. Narodzenia N.M.P. w Domaniewicach, 

− przykościelnym przy kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach, na wzgórzu w 

części zachodniej wsi, bezpośrednio po północnej stronie drogi do Łodzi. Cmentarz ma kształt 

wydłużonego na osi wschód - zachód wieloboku, z kościołem w centrum. W jego obrębie 

występuje starodrzew lipy, kasztanowce, jesiony, akacje i klony  

− cmentarz grzebalny Parafii p.w. św. Bartłomieja w Domaniewicach o powierzchni 2,6 ha, 

położony na północny – wschód od kościoła. Licznie występuje tutaj starodrzew różnych 

gatunków liściastych i iglastych.  

Ze względu na rolniczy charakter, na terenie Gminy występuje bogata fauna krajobrazu rolniczego, która 

jest uzależniona od stopnia różnorodności i intensywności prowadzonej gospodarki. Ponadto kompleks 

stawów w dolinie Bobrówki (stawy Okręt i Rydwan) otoczony przez laski sosnowe, pola i łąki jest 

największą w Polsce Centralnej ostoją ptaków należących do rzadkich i chronionych gatunków. 

Fotografia 4 Jezioro Okręt 

 
Źródło: Fotografia własna 
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ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

Zagrożenia środowiska przyrodniczego w Gminie Domaniewice wynikają  

m.in. z niewystarczająco rozwiniętego systemu kanalizacji zbiorczej. Jedną z przyczyn takiego stanu 

jest rozproszona zabudowa mieszkaniowa w Gminie, która utrudnia wybudowanie sieci kanalizacyjnej 

na danym terenie. Brak kanalizacji zbiorczej na pozostałym obszarze Gminy może sprzyjać 

niekontrolowanemu wylewaniu ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu.  

Zanieczyszczenie powietrza 

Stan powietrza atmosferycznego w Gminie Domaniewice jest zadowalający, na co wpływ ma 

przede wszystkim usytuowanie Gminy w stosunkowo dalekiej odległości aglomeracji miejskich oraz fakt, 

iż jest ona oddzielona dużymi kompleksami leśnymi, stanowiącymi naturalną barierę  

dla przemieszczających się drogą powietrzną zanieczyszczeń. Pomimo to na terenie Gminy występują 

wszystkie źródła zanieczyszczeń środowiska, tj. punktowe, liniowe (komunikacja)  oraz powierzchniowe. 

Znaczący wpływ na poziom stężeń pyłu w powietrzu atmosferycznym Gminy ma: emisja zanieczyszczeń 

ze źródeł bytowo-komunalnych, ze źródeł związanych z transportem samochodowym, a także emisje 

związane z energetycznym spalaniem paliw w centralnych systemach grzewczych i obiektach 

produkcyjnych. Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem jest unos pyłu z powierzchni 

terenu, dróg, dachów, czy pól uprawnych oraz zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza 

terenu Gminy.  

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy jest niska emisja powstająca 

ze spalania paliw stałych w budownictwie sektora komunalno - bytowego, kotłownie oraz  transport.  

W okresie zimowym największy wpływ na stan powietrza mają średnie i małe źródła emisji ze względu 

na warunki odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery (ograniczony pułap rozprzestrzeniania) oraz 

ich lokalizację (zagęszczenie źródeł na stosunkowo niedużych powierzchniach), z uwagi  

na wykorzystywanie w celach grzewczych głównie węgla kamiennego, nie zaś gazu lub oleju.  

W związku z przekroczonymi normami stężeń pyłu zakresowego Gmina Domaniewice objęta jest 

programem i planem działań krótkoterminowych mających na celu osiągnięcie dopuszczalnego 

poziomu benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym  PM10 

Równie znaczącym źródłem zanieczyszczenia środowiska na terenie Gminy jest transport 

wytwarzający tlenki węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki ołowiu i tlenki azotu. Wzrost 

znaczenia negatywnego wpływu transportu na stan powietrza związany jest głównie z intensywnym 

rozwojem komunikacji, cechującym cały obszar kraju, niskim stanem technicznym pojazdów oraz złym 

stanem sieciowym dróg. Najbardziej narażone na zanieczyszczenia ruchu drogowego są wsie 

Domaniewice oraz Krępa.  

Hałas 

W związku z rozwojem komunikacji oraz uprzemysłowienia, a także postępującym procesem 

urbanizacji hałas stanowi jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Należy wskazać trzy 

podstawowe źródła hałasu:  

− hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych  

i usługowych,  

− hałas komunikacyjny,  
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− hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych.  

Na obszarze gminy Domaniewice głównym źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny, który kwalifikuje 

klimat akustyczny Gminy jako uciążliwy dla mieszkańców. W przypadku pozostałych źródeł hałasu hałas 

osiedlowy i mieszkaniowy jest zagrożeniem o charakterze lokalnym. Docelowym kierunkiem działań 

planistycznych dotyczącym ograniczania uciążliwości hałasu powinno być odpowiednie planowanie  

i projektowanie przebiegu tras komunikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem rejonów 

wymagających komfortu akustycznego) wraz z zabezpieczeniami akustycznymi.  

Zanieczyszczenie wód 

W regionie łódzkim zasoby wód powierzchniowych są stosunkowo niewielkie ze względu na 

położenie województwa na granicy wododziału Wisły i Odry. Pomimo zróżnicowania hydrograficznego 

obszar zagrożony jest deficytem wód powierzchniowych. Największym deficytem wód z ujęć 

powierzchniowych dotknięta jest północna część województwa, w szczególności powiaty: łęczycki, 

kutnowski, łowicki, zgierski, skierniewicki, m. Łódź, m. Skierniewice i inne. Ilość wód podziemnych 

szacuje się na blisko 8% ogólnych zasobów kraju, jednak zbiorniki wód podziemnych rozmieszczone 

są nierównomiernie. 

Na terenie Gminy najpoważniejszym źródłem zanieczyszczenia wód zarówno podziemnych jak 

i powierzchniowych jest brak regulacji gospodarki wodno – ściekowej, gdyż nieograniczone ścieki 

najczęściej odprowadzane są do nieszczelnych szamb, gruntu a także wód otwartych, stanowiąc w ten 

sposób poważne źródło zanieczyszczenia.  

Ponadto, zanieczyszczenia wód powierzchniowych pochodzić mogą z punktowych źródeł, gdzie 

zanieczyszczenia wprowadzane są bezpośrednio do odbiorników oraz ze źródeł rozproszonych, które 

wiążą się z wprowadzaniem zanieczyszczeń głównie przez mieszkańców terenów nieskanalizowanych 

i nie posiadających oczyszczalni. Szczególne zagrożenie występuje na obszarach, gdzie odnotowano 

wysoki stopień zwodociągowania, przy jednoczesnym braku kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

Zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych stanowią także potencjalne zagrożenie dla jakości wód 

podziemnych. Zagrożenie pochodzić może również ze źródeł obszarowych, gdzie zanieczyszczenia 

przedostają się ze zlewni w wyniku procesów: infiltracji, spływu powierzchniowego, erozji wodnej lub 

wietrznej.  

Do potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie Gminy można 

zaliczyć ścieki bytowe i gospodarcze odprowadzane do gruntu, spływy obszarowe z terenów rolniczych, 

źródła liniowe (drogi i kolej) oraz związane z terenami komunikacyjnymi i terenami obsługi komunikacji 

substancje ropopochodne, punkty dystrybucji paliw płynnych oraz zrzuty odpadów w pobliżu lub 

bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych.  

Według informacji WIOŚ w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, monitoring rzek prowadzony 

jest na terenie powiatu łowickiego (68,6 km rzek), a do badań wyznaczono 8 punktów pomiarowo-

kontrolnych. Wśród rzek objętych niniejszym monitoringiem jest m. in. rzeka Bobrówka, przepływająca 

także przez teren gminy Domaniewice. Wg oceny stanu/potencjału ekologicznego JCW 

powierzchniowych, badanych w 2013 r., stan rzeki Bobrówka oceniono jako słaby. Rzeka na całej 

długości ma charakter pozaklasowy. Większość badanych  parametrów ma stale przekroczone wartości 

(wysokie stężenie związków azotowych, fosforowych, występują bakterie z grupy coli). Ponadto, woda 
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ma nienaturalną barwę i specyficzny zapach. Na stan czystości wód Bobrówki, oraz pozostałych rzek 

przepływających przez Gminę Domaniewice, mają wpływ również jej dopływy (np. z rowów 

melioracyjnych czy przydrożnych jak i innych cieków), które niosą wodę o zbliżonym stopniu 

zanieczyszczenia. 

 

Gmina posiada Program Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 

2026. Jest to strategiczny dokument dotyczący ochrony środowiska na terenie gminy. W dokumencie 

dokonano analizy stanu środowiska, zarówno w obecnym kształcie, jak i w latach poprzednich  

i przyszłych. Przedstawiono również zadania jakie będą realizowane przez Gminę w latach 2018 - 2022 

dla poprawy stanu środowiska. POŚ dla Gminy Domaniewice skupia się na następujących obszarach:  

1.Ochrona klimatu i jakości powietrza   

2. Zagrożenia hałasem   

3. Pola elektromagnetyczne   

4. Gospodarowanie wodami   

5. Gospodarka wodno-ściekowa   

6. Zasoby geologiczne   

7. Gleby   

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów   

9. Zasoby przyrodnicze   

10. Zagrożenia poważnymi awariami   

11. Działania edukacyjne   

12. Monitoring środowiska.  

Na podstawie dokonanej oceny stanu środowiska, w tym dokonanej analizy SWOT, 

wyznaczono cele jakie należy osiągnąć, aby stan środowiska, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, 

pozostał w stanie co najmniej nie pogorszonym. Przeprowadzona analiza problemów środowiskowych 

występujących na terenie gminy pozwoliła na wytypowanie celów priorytetowych:   

1. Ochrona przyrody   

2. Klimat i powietrze   

3. Zagrożenia hałasem   

4. Zagrożenia poważnymi awariami   

5. Gospodarka wodno - ściekowa   

6. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów.  

Wskazane powyżej cele realizowane będą za pomocą zadań, które są spójne z planowanymi 

inwestycjami gminnymi. Wskazano również możliwości i źródła finansowania działań związanych  

z ochroną środowiska. Należy zaznaczyć, iż realizacja wielu zadań dotyczących ochrony środowiska 

znacznie przekracza możliwości budżetowe gminy, zatem istnieje realna potrzeba pozyskiwania 

finansowania ze źródeł zewnętrznych. 
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2.1.5. Rys historyczny 

 

Pierwsze ślady osadnictwa na terytorium obecnej Gminy Domaniewice sięgają czasów 

starożytnych, na co wskazuje cmentarzysko pogańskie odkryte na początku XX w. podczas budowy 

kolei żelaznej warszawsko – kaliskiej. 

Domaniewice w XIV w. stanowiły wieś arcybiskupów gnieźnieńskich rezydujących w Łowiczu. 

W 1357 r. arcybiskup Jarosław Skotnicki osadził je na prawie niemieckim. Jak głosi legenda, nazwa 

Domaniewice wzięła swój początek od słów jednego z arcybiskupów gnieźnieńskich „Doma nie widzę”. 

Zgodnie z ową legendą arcybiskup jadąc z Łowicza zobaczywszy na wzgórzu kościół, a nie widząc 

plebani znajdującej się za nim miał powiedzieć „Kościół widzę, ale doma nie widzę”. 

W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” z 1881 r. można 

przeczytać: „Domaniewice w roku 1864 należały do gminy Dąbkowice. Kolonia ta miała 1 286 morgów 

ziemi urodzajnej i 32 morgi ziemi nieurodzajnej. Liczyła 54 osady, ludności zaś 443. Folwark 

poduchowny miał 181 morgów ziemi urodzajnej i składał się z 32 siedlisk”. 

W XIX wieku, po kasacji dóbr kościelnych, Domaniewice należały do ekonomii łyszkowickiej,  

a administracyjnie do Gminy Dąbkowice. W obecnym kształcie administracyjnym, Gmina Domaniewice, 

została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Łodzi (Dz.U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314). 

W obecnym kształcie administracyjnym gmina Domaniewice została utworzona Uchwałą  

nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi (Dz.U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) z dniem  

1 stycznia 1973 roku. 

Herbem Gminy Domaniewice jest wizerunek przedstawiający srebrną lilię ze złotym 

pierścieniem znajdującą się nad trzema gwiazdami na niebieskim tle. Wskazując na symbolikę lilia 

stanowi nawiązanie do miejscowego sanktuarium Maryjnego, gwiazdy natomiast do herbu rodziny 

Celestów, kupców z Krakowa. Ród ten wywodził się z Italii i w XVI w. przybył do Polski. 

Rysunek 2. Herb Gminy Domaniewice 

 

Źródło: http://www. domaniewice.pl 
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2.1.6. Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne 

 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działalności kulturalnej na terenie 

Gminy jest Gminny Ośrodek Kultury. Jego celem jest „prowadzenie działalności kulturalnej polegającej 

na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, a w szczególności prowadzenie wielokierunkowej 

działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie  

i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.” Zadania statutowe realizowane są poprzez organizację 

wielu imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prezentację dorobku artystycznego w ramach 

organizowanych przeglądów, konkursów. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także działalność  

w zakresie upowszechniania muzyki, plastyki, tańca, teatru organizując szereg imprez o różnorodnej 

tematyce kształtując tym samym aktywne zachowania kulturalne. 

Gminny Ośrodek Kultury realizuje cele statutowe i służy swoją działalnością mieszkańcom gminy 

poprzez: 

Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej 

Ośrodek kultury realizuje rocznie ok 60 wydarzeń i imprez w tym: koncerty, wystawy, spotkania 

autorskie, konkursy, prelekcje, wycieczki, warsztaty międzypokoleniowe, spektakle, akcje feryjne  

i wakacyjne itd. Ponadto, aby zwiększyć wielokierunkową działalność kulturalną, GOK zrealizował  

w 2020 roku następujące projekty:   

− „O tym nie można zapomnieć...- mieszkańcy Gminy Domaniewice w Bitwie Warszawskiej  

i wojnie polsko- bolszewickiej" w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej”- #wiktoria1920. 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022; 

− „Bądź EverGreen" z programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Wolności  

i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży; 

− „Uśmiechnij się do pszczoły” zorganizowany w ramach II edycji programu grantowego Moje 

miejsce za Ziemi - Fundacji ORLEN; 

− „ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe”. W projekcie wzięły udział 24 osoby.   

Prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej 

Biblioteka posiada elektroniczny system wypożyczeń w którym skatalogowane są wszystkie 

pozycje książkowe. W 2020 roku z biblioteki korzystało 389 czytelników. Mimo ograniczeń  

w funkcjonowaniu biblioteki w 2020 liczba wypożyczonych książek zwiększyła się o 450 roku  

w porównaniu do roku 2019 i wyniosła 7036 woluminów.  

Ponadto liczby pokazują szerokie zainteresowanie ofertą biblioteki nie tylko czytelników z gminy 

Domaniewice, ale także mieszkańców z sąsiednich gmin i miast.  

W 2020 najaktywniejszy czytelnik wypożyczył 119 książek. W roku 2020 zakupiono 613 woluminów. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 14960 woluminów. Czytelnia zaopatrzona była  

w prasę (15 tytułów). Biblioteka prowadziła szeroką działalność popularyzatorską mającą na celu 

promocję czytelnictwa, w tym celu organizuje wystawy książkowych, lekcje edukacji bibliotecznej, akcje 

głośnego czytania dla dzieci itd. 
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Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i kół zainteresowań 

W ośrodku kultury działa Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” liczący 71 osób, prowadzony przez 

instruktorów tańca Halinę Kostecką i Tomasza Kosteckiego. Zespół posiada w swoim repertuarze tańce 

narodowe i regionalne z okolic Rozbarku, Łowicza, Lublina, Rzeszowa, Podegrodzia i Tatr. Wszystkie 

tańce są prezentowane w różnorodnych i barwnych kostiumach ludowych pochodzących z danego 

regionu. Garderoba zespołu to ponad 300 kompletów strojów. Tancerze “Kaliny” utworzyli również 

formację “Osiem”, która tańczy tańce towarzyskie i latynoamerykańskie. Zespół „Kalina” bierze udział  

w corocznych konkursach, przeglądach i festiwalach folklorystycznych na terenie kraju zdobywając 

liczne nagrody i wyróżnienia. Obok udziału w występach i koncertach, członkowie zespołu wyjeżdżają 

także na warsztaty taneczne w różne miejsca Polski, podczas których nie tylko doskonalą swoje 

umiejętności, ale również poznają piękno naszego kraju. W 2009 roku zespół otrzymał nadaną przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za całokształt 

działalności. 

Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania 

potrzeb kulturalnych mieszkańców 

W 2019 i 2020 r. GOK współpracował z Urzędem Gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich, 

sołtysami, Stowarzyszeniem „Aktywny Senior”, LUKS „Asik”, Szkołami Podstawowymi, GOPS, GZEAS, 

Przedszkolem, Ochotniczą Strażą Pożarną,. Wiele przedsięwzięć kulturalnych udało się zrealizować 

dzięki zaangażowaniu osób, które pracę wykonywały wolontariacko. We wspólne inicjatywy 

zaangażowało się ok 15 osób oraz członkowie Stowarzyszenia „Aktywny Senior” i członkinie Kół 

Gospodyń Wiejskich. Działalność ośrodka wsparło finansowo 25 lokalnych przedsiębiorców i instytucje 

takie jak Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/Domaniewice i Spółdzielnia Kółek Rolniczych w 

Domaniewicach. 

Organizacja i inwestycje 

W 2020 roku zakończono inwestycję „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury  

w Domaniewicach” w formule zaprojektuj i wybuduj, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie  

z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 500.000,00 zł.  

W październiku do użytkowania oddano nowo wybudowaną część ośrodka kultury (444,4 m2) dużą salę 

widowiskową ze sceną wyposażoną w system okotarowania, garderobę, przebieralnie, 3 toalety i holl.  

Ponadto ze środków GOK w 2019 i 2020 roku zrealizowano prace remontowe mające na celu 

wyposażenie nowo powstałej części, dostosowanie do wymogów i poprawę estetyki ośrodka kultury  

m. in.: 

− wyposażono nową salę widowiskową w profesjonalne nagłośnienie; 

− pomalowano front budynku i zaprojektowano i wykonano nowy szyld z nazwą instytucji; 

− wyremontowano i wyposażono hol przy starym wejściu (wyburzono ścianę, ozdobiono ścianę 

starą cegłą rozbiórkową, stworzono tablicę ogłoszeń); 

− wyposażono nową salę widowiskową w specjalistyczne oświetlenie estradowe; 

− wymieniono stolarkę drzwiową na przeciwpożarową w starej części ośrodka zgodnie 

z  wymogami PPOŻ; 

− zakupiono krzesła i stoły konferencyjne na nową salę; 
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− założono fototapetę z tancerzami Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”; 

− wykonano prace elektryczne – wymieniono rozdzielnię elektryczną w korytarzu przy starej 

części oraz dostosowano oświetlenie; 

− uszyto i zamontowano system kotar na małej sali widowiskowej; 

− wyremontowano i wyposażono salę nr 10 (socjalna), która zyskała dodatkowo funkcję małej sali 

zebrań i spotkań Stowarzyszenia „Aktywny Senior”; 

− wymieniono oświetlenie w korytarzu przy bibliotece. 

Gminny Ośrodek Kultury posiada profil promujący swoją działalność na Facebooku obserwowany przez 

ok 1600 osób (w 2020 roku zyskał prawie 400 fanów). Aby dotrzeć do odbiorców założono także kanał 

na YouTube. Ośrodek kultury świadczył usługi wypożyczania strojów ludowych, wynajmu sali 

widowiskowej, usługi ksero, pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane na sesje Rady 

Gminy, szkolenia rolnicze, zebrania, spotkania  itp. 

 

Ponadto w ofercie ośrodka kultury znajdowały się następujące zajęcia stałe: kółko plastyczne, 

zajęcia szachowe, zajęcia teatralne, breakdance, jump fitness, gimnastyka zdrowy kręgosłup, zajęcia  

z języka angielskiego, a także nauka gry na gitarze.   

 

Ponadto, trzeba podkreślić, iż obszar Gminy Domaniewice należy do powiatu łowickiego, który 

swoimi granicami obejmuje znaczną cześć obszaru dawnego Księstwa Łowickiego, na którym przez 

wiele lat chłopi tworzyli ludowa kulturę łowicką, powszechnie zwaną księżacką. Folklor łowicki jest  

do dziś istotnym elementem wyróżniającym Gminę na tle woj. łódzkiego (np. poprzez noszenie 

tradycyjnego stroju ludowego).  

Na terenie gminy działają również:   

1. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie 

2. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczycach 

3. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie 

4. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniewicach 

5. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebieszewie 

6. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sapach   

7. Świetlica wiejska w Lisiewicach Dużych   

Świetlice wiejskie to centra działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków Ochotniczych Straży 

Pożarnej jak również integracji wszystkich mieszkańców. W 2019 roku rozpoczęto rozbudowę świetlicy 

wiejskiej w Sapach. Przy świetlicach w m. Reczyce, Krępa, Stroniewice, Strzebieszew oraz Sapy, 

Lisiewice Duże i Rogóźno są urządzone place zabaw dla dzieci. W miejscowościach Domaniewice  

i Skaratki dostępne są place zabaw przy szkołach podstawowych. 
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Fotografia 5 Plac zabaw w Domaniewicach 

 
Źródło: Fotografia własna 

Place zabaw w miejscowościach Sapy, Lisiewice Duże zostały urządzone w 2019 roku z udziałem 

pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

została przyznana również dla sołectwa Reczyce. Za przyznaną kwotę zakupiono altanę ogrodowa, 

która znajduje się na terenie przy świetlicy wiejskiej w m. Reczyce.  

 

 

Powiązania funkcjonalne oraz współpraca z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Gmina Domaniewice jest członkiem: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Łowicka oraz 

Związku Międzygminnego „Bzura”, 

 

▪ Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a 

szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji 

lokalnej, stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, 

integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. Związek zrzesza 629 

gmin. 
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▪ Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury jest organizacją 

samorządów związanych z subregionem dorzecza Bzury, mające na 

celu wspieranie idei samorządności, ochrony wspólnych interesów oraz 

współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego tego 

obszaru. 

W skład SPiGDB wchodzi 46 JST z powiatu łowickiego, 

skierniewickiego, m. na prawach powiatu - Skierniewice, kutnowskiego, 

łęczyckiego, zgierskiego, brzezińskiego i rawskiego, a teren działań 

Stowarzyszenia obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

▪ Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” 

Stowarzyszenie utworzone przez osiem samorządów powiatu 

łowickiego, którego celem jest pozyskiwanie środków unijnych  

na działania służące rozwojowi terenów wiejskich. 

Teren objęty zasięgiem Lokalnej Strategii Rozwoju to gminy: Bielawy, 

Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, 

Nieborów i Zduny, zamieszkany przez ok. 44 tys. osób. 

 

 

▪ Związek Międzygminny „BZURA” 

Związek Międzygminny "BZURA" zrzesza 19 gmin z terenu województwa 

łódzkiego. Powstał w celu stworzenia i wdrożenia kompleksowego, 

szczelnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego 

selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling i unieszkodliwianie. 

Powyższe zadania realizowane będą poprzez budowę nowoczesnej 

instalacji tj. zakładu zagospodarowania odpadów dla około 50 tysięcy ton 

odpadów rocznie. 

 

 

 

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Powierzchnia ogólna gruntów Gminy Domaniewice w 2020 r. stanowiła 8631 ha. Większość 

obejmują grunty rolne, stanowiąc 79,7% powierzchni ogółem, co dowodzi rolniczego charakteru obszaru 

gminy. 
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Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów w gminie Domaniewice w 2020 roku 

Powierzchnia 
ogółem [ha] 

Grunty 
rolne  
[ha] 

Grunty 
leśne  
[ha] 

Grunty 
zabudowane 

[ha] 

Grunty pozostałe: drogi, tereny 
kolejowe, użytki kopalne, grunty pod 

wodami [ha] 

8631 6879 1278 63 411 

% udział w pow. 79,7  14,81  0,73  4,76 

Źródło: Raport o stanie gminy Domaniewice za rok 2020 

Fotografia 6 Pola uprawne w gminie Domaniewice 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE I FUNKJONALNE1 

− zbyt produktów rolnych w Łowiczu, Głownie i Łodzi, 

− rynek pracy w Łowiczu i Łodzi, 

− wspólne z sąsiednimi gminami położenia w obszarze chronionego krajobrazu oraz w obszarach 

NATURA-2000, 

− pełnienie funkcji tranzytowej dla ruchu kołowego poprzez drogę krajową Nr 14, 

− realizacja wspólnego z sąsiednimi gminami zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach 

Bankowych. 

 

STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE – STOPIEŃ POKRYCIA OBSZARU GMINY I STRUKTURA 

PRZEZNACZENIA TERENÓW2 

 Na obszarze gminy Domaniewice obowiązują plany miejscowe zatwierdzone uchwałami  

wg poniższego wykazu 

 
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice 
2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice 
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Lp. Uchwała  Publikacja 

1. Uchwała Nr XXIII/89/96 Rady Gminy w Domaniewicach z dnia  25 czerwca 
1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego 
położonych w Domaniewicach  gmina Domaniewice 

Dz. Urz. Województwa 
Skierniewickiego Nr 15 
poz. 131 

2. Uchwała Nr XXIII/90/96 Rady Gminy w Domaniewicach z dnia  25 czerwca 
1996r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego  planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice 

Dz. Urz. Województwa 
Skierniewickiego Nr 15 
poz. 132 

3. Uchwała Nr XXXI/120/97 Rady Gminy w Domaniewicach z dnia  25 czerwca 
1997r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego  planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice  (Krępa) 

Dz. Urz. Województwa 
Skierniewickiego Nr 18 
poz. 115 

4. Uchwała Nr XXXIV/129/97 Rady Gminy w Domaniewicach z  dnia 29 
sierpnia 1997r. w sprawie zmiany miejscowego  ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy  Domaniewice 

Dz. Urz. Województwa 
Skierniewickiego Nr 23 
poz. 137 

5. Uchwała Nr XI/51/99 Rady Gminy w Domaniewicach z dnia 15  listopada 
1999r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice oraz zmiany miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
jednorodzinnego położonych w Domaniewicach gmina  Domaniewice 

Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego z 2000r. Nr 1 
poz. 6. 

6. Uchwała Nr XXVIII/120/2001 Rady Gminy Domaniewice z dnia  29 czerwca 
2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu  szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego terenów  budownictwa jednorodzinnego 
położonych w Domaniewicach  gmina Domaniewice 

Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego Nr 273 poz. 
4815 

7. Uchwała Nr XXVII/124/05 Rady gminy Domaniewice z dnia 30  sierpnia 
2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice,  fragment wsi Domaniewice 

Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego Nr poz.  

8. Uchwała Nr XXXV/162/06 Rady gminy Domaniewice z dnia 21  sierpnia 
2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice,  fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, 
Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, 
Lisiewice,  Rogóźno Pierwsze i Skaratki 

Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego Nr 325 poz. 
2516 

9. Uchwała Nr IV/21/07 Rady gminy Domaniewice z dnia 2 marca  2007r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Domaniewice, fragment obszaru wsi  Reczyce 

Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego Nr 111 poz. 
985 

10 Uchwała Nr XXVII/176/09 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 lipca 2009r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, 
Reczyce,  Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, 
Lisiewice,  Rogóźno Pierwsze i Skaratki (fragment obszaru wsi 
Domaniewice przy ul. Klonowej) 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia 15 września 2009r 
Nr 275 poz. 2375. 

11 Uchwała Nr XXXV/207/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia 2  marca 2010r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Domaniewice, fragmenty obszarów wsi:  Domaniewice, Krępa, Reczyce, 
Rogóźno Pierwsze i Skaratki 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia 23 kwietnia 2010r 
Nr 112 poz.  893. 

12 Uchwała Nr XXXV/208/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia 2  marca 2010r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Domaniewice, fragmenty obszarów wsi:  Domaniewice, Krępa, Reczyce, 
Rogóźno Pierwsze, Sapy,  Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, i Skaratki 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia 23 kwietnia 2010r 
Nr 112 poz.  894. 

13 Uchwała Nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 
czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: 
Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, 
Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia 21 sierpnia 2010r 
Nr 242 poz. 1950 
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Lp. Uchwała  Publikacja 

14 Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 15  lipca 2011r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice,  fragmenty obszarów wsi: 
Domaniewice, Krępa, Reczyce,  Rogóźno Pierwsze i Skaratki (na 
fragmencie wsi Krępa) 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia 10 września 2011r 
Nr 259 poz.  2680. 

15 Uchwała Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 marca 
2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Krępa 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia  10 maja 2013r. 
poz. 2588.  

16 Uchwała Nr XXIX/177/13 Rady Gminy Domaniewice z dnia 18 listopada 
2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia  23 grudnia 2013r 
poz. 5780 

17 Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 10 września 2015r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, 
Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, 
Rogóźno Pierwsze i Skaratki, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia  16 października 
2015r. poz. 3947 

18 Uchwała Nr XXXIII/194/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 13 lipca 2017r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Domaniewice, fragmenty wsi:  Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia 3  sierpnia 2017 r 
poz. 3564 

19 Uchwała Nr XXXIII/195/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 13 lipca 2017r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Domaniewice 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego 
z dnia 3 sierpnia 2017 r 
poz. 3565 

 

 

STRUKTURA OSADNICZA 

Na sieć osadniczą składa się 12 wsi (10 obrębów geodezyjnych) o różnej dynamice i różnych 

preferencjach rozwoju. Centrum administracyjno-usługowym dla gminy jest wieś Domaniewice. 

Domaniewice pełnią przede wszystkim funkcję centrum gminy z uwagi na dobre położenie 

komunikacyjne oraz siedzibę władz gminy i usytuowanie podstawowych instytucji. Tu również znajdują 

się obiekty sakralne: Sanktuarium oraz Kościół parafialny (obszar administracyjny gminy oraz parafii 

jest bardzo zbliżony). Nie bez znaczenia jest również funkcja mieszkalno – rolnicza tej miejscowości,  

z dużym zasobem „osiedlowego” budownictwa jednorodzinnego. 
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Fotografia 7 Miejscowość Domaniewice 

 
Źródło: Fotografia własna 

Fotografia 8 Miejscowość Skaratki 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

REWITALIZACJA (OBSZAR ZDEGRADOWANY, OBSZAR REWITALIZACJI, ZAŁOŻENIA  

I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE) 

Według zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Domaniewice, na obszarze Gminy nie wyznacza się obszarów wymagających przekształceń, 

rehabilitacji, lub remediacji, a także obszarów zdegradowanych. 
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OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM3 

Obszarami inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na terenie gminy są: 

a) tereny dróg gminnych i dróg wewnętrznych proponowanych do zaliczenia jako drogi publiczne,  

na których realizowane będą podstawowe zadania w zakresie budowy i utrzymania nawierzchni jezdni 

i chodników oraz sieci infrastruktury technicznej, 

b) tereny istniejących szkół, domów ludowych, strażnic ochotniczych straży pożarnych i boisk 

sportowych, 

c) tereny urządzeń infrastruktury technicznej w tym ujęć wody i oczyszczalni ścieków. 

Nie zakłada się realizacji znaczących obiektów celów publicznych, mających wpływ na strukturę 

przestrzenną obszaru. 

 

OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM4 

 Obszarami inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy są: 

a) obszary pasa drogowego drogi krajowej Nr 14, 

b) obszary pasów drogowych dróg powiatowych, 

c) obszary kolejowe, 

d) sieci elektroenergetyczne przesyłowe wysokich napięć. 

 

OBSZARY O SZCZEGÓLNYCH PROBLEMACH LUB BARIERACH ROZWOJOWYCH5 

Nie wyznacza się na obszarze gminy szczególnych obszarów problemowych. 

 

 

 

2.2.1. Infrastruktura techniczna 

 

Infrastrukturą techniczną nazywa się zbiór różnego rodzaju urządzeń i obiektów o charakterze 

publicznym, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej oraz społeczeństwa 

na określonym terytorium6. Stan i poziom nowoczesności infrastruktury warunkują zatem z możliwości 

rozwoju danego obszaru oraz poziom życia społeczeństwa zamieszkującego go. W ramach 

infrastruktury technicznej wyróżnia się infrastrukturę: transportu, energetyczną, wodnokanalizacyjną, 

związaną z gospodarką odpadami oraz infrastrukturę łączności. 

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 

Gmina Domaniewice położona jest w obszarze skrzyżowania głównych dróg i autostrad – 

autostrady A2 w miejscowościach Nieborów i Łyszkowice oraz skrzyżowania autostrady A1 z A2  

 
3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice 
4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice 
5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice 
6 „Znaczenie infrastruktury komunalnej dla rozwoju lokalnego i regionalnego – przykład województwa łódzkiego” 
Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, dr Bartosz Bartosiewicz – 
prezentacja, www.rpo.lodzkie.pl 
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w Strykowie. Przez teren Gminy przebiegają drogi o charakterze krajowym oraz powiatowym  

i gminnym. Ponadto Gmina Domaniewice leży w pobliżu dwóch międzynarodowych lotnisk – 

warszawskiego Okęcia oraz łódzkiego Lublinka. Przez teren Gminy przebiega również linia kolejowa: 

− Łódzka Kolej Aglomeracyjna relacji: Łowicz – Łódź z dwoma przystankami na terenie gminy 

Domaniewice (Domaniewice Centrum i Domaniewice) oraz Łowicz – Skierniewice; 

− magistrala kolejowa o podwyższonych parametrach  prędkościowych do 160 km/h relacji Berlin 

– Warszawa – Moskwa. 

Zbiorową komunikację publiczną stanowią połączenia autobusowe realizowane przez PKS  

i prywatnych przewoźników.   

Sieć dróg w Gminie Domaniewice stanowią drogi o charakterze gminnym, powiatowym oraz 

krajowym.  

Do dróg gminnych zalicza się:  

1. drogę nr 10510E relacji Sapy – Strzebieszew – Sapy,  

2. drogę nr w miejscowości Sapy  

3. drogę nr 105103E relacji Skaratki – Rogóźno Pierwsze  

4. drogę nr 105104E w miejscowości Domaniewice 

5. drogę nr 105105E w miejscowości Skaratki   

6. drogę nr 105106E relacji Krępa – Reczyce   

7. drogę nr 105107E relacji Domaniewice – Krępa   

8. drogę nr 105108E relacji Strzebieszew – Stroniewice   

9. drogę nr 105109E w miejscowości Skaratki  

10. drogę nr 105110E relacji Skaratki - Sapy  

11. drogę nr 105111E w miejscowości Reczyce  

12. drogę nr 105112E w miejscowości Stroniewice  

13. drogę nr 105113E relacji Krępa – Rogóźno Pierwsze  

14. drogę nr 105114E w miejscowości Lisiewice  

15. drogę nr 105115E w miejscowości Lisiewice  

16. drogę nr 105116E relacji Skaratki – Rogóźno Pierwsze – Domaniewice – Stroniewice 

17. drogę nr 105117E w miejscowości Stroniewice  

18. drogę nr105118E w miejscowości Krępa  

19. drogę nr 105119E w miejscowości Krępa  

20. drogę nr 105120E relacji Krępa – Rogóźno Drugie – Krępa   

21. drogę nr 105121E w miejscowości Rogóźno Pierwsze  

22. drogę nr 105122E w miejscowości Lisiewice  

23. drogę nr 105123E w miejscowości Skaratki  

24. drogę nr 105124E w miejscowości Skaratki  

25. drogę nr 105125E w miejscowości Skaratki  

26. drogę nr 105126E w miejscowości Skaratki  

27. drogę nr 105127E w miejscowości Skaratki  

28. drogę nr 105128E w miejscowości Skaratki  
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29. drogę nr 105129E w miejscowości Skaratki  

30. drogę nr 105130E relacji Skaratki – Domaniewice – Strzebieszew 

31. drogę nr 105131E relacji Sapy – Skaratki – Domaniewice   

32. drogę nr 105132E relacji Strzebieszew – Stroniewice – Domaniewice 

33. drogę nr 105133E w miejscowości Stroniewice   

34. drogę nr 105134E w miejscowości Domaniewice  

35. drogę nr 105135E w miejscowości Domaniewice  

36. drogę nr 105136E w miejscowości Domaniewice  

37. drogę nr105137E relacji Domaniewice – Krępa – Reczyce   

38. drogę nr 105138E relacji Reczyce – Krępa   

39. drogę nr 105139E w miejscowości Reczyce  

40. drogę nr 105140E w miejscowości Reczyce  

41. drogę nr 105141E w miejscowości Reczyce  

42. drogę nr 105142E w miejscowości Reczyce 

43. drogę nr 105143E w miejscowości Reczyce  

44. drogę nr 105144E w miejscowości Reczyce  

45. drogę nr 105145E w miejscowości Reczyce  

46. drogę nr 105146E w miejscowości Reczyce  

47. drogę nr 105147E w miejscowości Rogóźno Drugie  

48. drogę nr 105148E w miejscowości Rogóźno Pierwsze  

49. drogę nr 105148E w miejscowości Rogóźno Pierwsze  

50. drogę nr 105149E w miejscowości Rogóźno Pierwsze  

51. drogę nr 105701E w miejscowości Domaniewice  

52. drogę nr 105702E w miejscowości Domaniewice  

53. drogę nr 105703E w miejscowości Domaniewice  

54. drogę nr 105704E w miejscowości Domaniewice  

55. drogę nr 105705E w miejscowości Domaniewice  

56. drogę nr 105706E w miejscowości Domaniewice.  

 

Na sieć dróg powiatowych składają się następujące drogi:  

1. nr 2741E relacji Traby – Podlas – Skaratki  

2. nr 2745E relacji Domaniewice Skaratki  

3. nr 2746E relacji Łyszkowice – Chruślin – Urzecze   

4. nr 2747E relacji Lisiewice – Bocheń   

5. nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Domaniewice – Krępa   

6. nr 5124E relacji Głowno – Strzebieszew – Domaniewice.  

 

Na terenie Gminy biegnie jedna droga o statusie drogi krajowej nr 14.  
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Fotografia 9 Droga krajowa nr 14 w Domaniewicach w kierunku Łowicza 

 
Źródło: Fotografia własna 

Według „Raportu o stanie Gminy Domaniewice za rok 2020”, długość dróg gminnych wynosiła  

98,90 km, w tym z nawierzchnią bitumiczną – 49,20 km i z nawierzchnią naturalną 49,70 km.   

Obok wymienionych powyżej na obszarze Gminy istnieje również dobrze rozwinięta sieć dróg  

o charakterze wewnętrznym z nawierzchnią gruntową, które obejmują obszar 28,40 ha. Wg wyżej 

wskazanego raportu powierzchnia chodników na koniec roku 2020 wynosiła 6 402,50 m2. Na terenie 

gminy zapewnionych jest 231 miejsc parkingowych, które zajmują 2 189,53 m2. W ostatnich latach 

zostało przeprowadzonych kilka remontów dróg o łącznej wartości 1 052 596,27 zł. W roku 2019  

w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano przebudowę ul. Brzozowej w Domaniewicach – koszt 

411.442,94 zł, przebudowę drogi dojazdowej do  gruntów rolnych w m. Reczyce z udziałem dotacji  

z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  w wysokości 105.700,00 zł (koszt całkowity – 251.903,06 zł) oraz 

remont drogi gminnej  w m. Sapy-Strzebieszew – koszt całkowity 389.250,27 zł, w tym dotacja  

z Funduszu Dróg  Samorządowych – 291.891,00 zł. 

W roku 2020 zrealizowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skaratki 

– Rogóźno Pierwsze, o długości 1,3875 km. Koszt inwestycji wyniósł 287 672,12 zł z udziałem dotacji 

z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 112 540,00 zł.  

 

Brak jest infrastruktury sprzyjającej rozwojowi elektromobilności w gminie. 

 

Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) 

W gminie brak jest ścieżek rowerowych. Przez obszar gminy przebiegają turystyczne szlaki rowerowe. 

 

Kolej 

Przez gminę Domaniewice przebiega trasa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Łódź – Łowicz, z 

przystankami Domaniewice oraz Domaniewice Centrum. Poniżej zaprezentowano trasy połączeń ŁKA. 
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Rysunek 3 Trasy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – przystanek Domaniewice oraz Domaniewice Centrum 

 

Źródło: https://lka.lodzkie.pl 

Fotografia 10 Przystanek kolejowy Domaniewice Centrum 
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Źródło: Fotografia własna 

 

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA 

Energia elektryczna 

Gmina Domaniewice jest zaopatrywana w energię elektryczną w oparciu o linie przesyłowe  

15kV wychodzące z GPZ w Łowiczu w kierunku Głowna, sieci rozgałęzione 15 kV oraz 50 szt. stacji 

transformatorowych słupowych. Główny punkt zasilania terenu Gminy położony jest  w Łowiczu – GZP 

- Kolejowa (Łowicz – 2), jednakże południowa część wsi Stroniewice Pastwiska obsługiwana jest z sieci 

sąsiedniego rejonu energetycznego (łódzkiego). Istniejące linie elektroenergetyczne 110 kV i 400 kV 

(poza terenami zabudowanymi wsi Reczyce) przebiegają przez teren gminy bezkolizyjnie. Na jedną 

miejscowość przypadają średnio 3 stacje transformatorowe, zaś jedna stacja transformatorowa średnio 

na 130 ha powierzchni Gminy. Urządzenia i sieci posiadają rezerwę energii zapewniającą wystarczającą 

jej ilość i jakość w perspektywie przyłączenia nowych odbiorców, zarówno indywidualnych,  

jak i instytucjonalnych. 

 

Ciepłownictwo 

Głównym źródłem zaopatrywania w ciepło na terenie Gminy jest węgiel kamienny. Gmina nie  

posiada systemu ciepłowniczego. Zaopatrzenie w energię cieplną, zarówno w zakresie potrzeb  

bytowych mieszkańców, jak i produkcyjnych, realizowane jest przez lokalne źródła energii. Najczęściej 
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są to lokalne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, rzadziej miejscowe źródła 

ciepła. 

 

Zaopatrzenie w gaz 

Na obszarze całej Gminy Domaniewice brak jest sieci gazu ziemnego. Zapotrzebowanie na gaz 

do użytku gospodarstw domowych pokrywane jest butlami 11 kg z gazem propan - butan. Dystrybucję 

wspomaga gęsta sieć punktów wymiany butli – minimum  jeden punkt na miejscowość.  

Polska Spółka Gazowa projektuje sieć gazową Głowno - Łowicz przebiegającą przez Strzebieszew, 

Domaniewice, Krępę do Łowicza, z rozgałęzieniami w centrum Domaniewic. Przebieg sieci na terenie 

Gminy został pozytywnie zaopiniowany. W dniu 07.04.2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy 

Domaniewice nr 1/2021 znak: GKP 6733.1.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla 

inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia od Głowna do Łowicza  

w województwie łódzkim, realizowanej na nieruchomościach położonych: 

a) w gminie Domaniewice: 

- obręb ewidencyjny Domaniewice Nr działek ewidencyjnych: 139/2, 221/1, 222, 288, 300, 303/3, 

- obręb ewidencyjny Krępa Nr działek ewidencyjnych: 31, 249/1, 249/2, 249/3, 389, 506, 687, 

- obręb ewidencyjny Rogóźno Drugie Nr działek ewidencyjnych: 272, 

b) w mieście Łowiczu, obręb ewidencyjny Łowicka Wieś, Nr działek ewidencyjnych: 3728/8, 3728/9, 

3836/2, 8527. 

 

Odnawialne Źródła Energii 

Na terenie Gminy Domaniewice brak jest biogazowni, a także jest farm wiatrowych, pomimo, iż Gmina 

znajduje się w tzw. strefie II, określanej jako korzystna dla instalacji turbin wiatrowych. Na terenie Gminy 

Domaniewice panują korzystne warunki umożliwiające rozwój odnawialnych źródeł energii, tj.: 

− paneli fotowoltaicznych, 

− kolektorów słonecznych, 

− pomp ciepła, 

− biomasy (kotłów opalanych biomasą). 

Mieszkańcy we własnym zakresie korzystają z OZE, najpopularniejsza jest fotowoltaika oraz kolektory 

słoneczne. Również Gmina stara się przeprowadzać inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła 

energii w budynkach użyteczności publicznej. 
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Fotografia 11 Instalacja fotowoltaiczna na budynku w Skaratkach 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

INFRASTRUKTURA WODNOKANALIZACYJNA 

Zgodnie z danymi zawartymi w Banku Danych Lokalnych GUS na dzień 31.12.2019 r. długość 

czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie lub administracji Gminy wynosiła 77 km, a liczba 

mieszańców korzystająca z sieci wodociągowej wynosiła 4 157. Na podstawie powyższych danych 

stwierdzić można, iż prawie 90% Gminy zostało zwodociągowane.   

Na dzień 1 stycznia 2020 r. do zbiorczej sieci wodociągowej było podłączonych 1 187 budynków 

mieszkalnych, zaś na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 192 sztuki.   

Funkcjonujące na terenie Gminy trzy główne wodociągi zasilane są z czterech ujęć, które stanowią 

sześć studni głębinowych.  

Gmina zaopatrywana jest w wodę pochodząca z ujęć podziemnych z formacji jurajskich  

i czwartorzędowych. W przypadku wody wykorzystywanej na cele bytowo – gospodarcze  mieszkańców, 

są to wody zarówno podziemne podawane z sieci, jak i studnie kopane występujące jeszcze w dość 

znacznym stopniu na terenie posiadłości prywatnych.  

Na terenie Gminy przy ujęciach wody w Domaniewicach, Rogoźnie, Reczycach oraz Skaratkach 

znajdują się stacje uzdatniania wody, dzięki którym woda spełnia wymagania sanitarne. Z uwagi  

na zastosowane rozwiązania nie występuje zagrożenie pozbawienia dostawy wody dla mieszkańców  

w przypadku awarii – w sytuacjach takich następuje przełączenie sieci do innej stacji.  

Sieć kanalizacyjna będąca w zarządzanie lub administracji Gminy, zgodnie z danymi GUS  

na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 9,3 km, a w 2019 r. korzystały z niej 1 042 osoby, co oznaczało, 

iż niespełna 22,5% ogółu ludności Gminy korzystało z sieci kanalizacyjnej. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. do zbiorczej sieci kanalizacyjnej było podłączonych 274 budynków 

mieszkalnych, zaś na dzień 31 grudnia 2020 r. 275.   
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W Gminie funkcjonuje Oczyszczalnia ścieków w Domaniewicach o przepustowości  

222 m3/dobę. Do oczyszczalni dowożone są również ścieki ze zbiorników bezodpływowych. W 2019 

roku zawarto 51 umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków; w większości są to umowy 

zawarte na skutek zmiany właściciela nieruchomości  

Przeprowadzona analiza wykazała, iż budowa sieci kanalizacyjnej obejmującej całą Gminę jest 

ekonomicznie nieuzasadniona. Koszty budowy sieci kanalizacyjnej znacznie przewyższają rozwiązanie 

polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednakże ostateczna decyzji  

co do sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej zostanie podjęta po przeprowadzeniu konsultacji  

w poszczególnych miejscowościach.  

Od 2018 roku w związku ze zmianą przepisów stawki opłat za dostarczanie wody oraz 

odprowadzanie ścieków są zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie na wniosek 

Wójta. Gmina przygotowuje się do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Inwestycja 

przewidziana jest do realizacji w latach 2020 - 2023 

 

INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Na terenie Gminy Domaniewice głównym źródłem wytwarzania odpadów komunalnych są 

gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury typu handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, 

szkolnictwo i inne.  

Na terenie Gminy znajdują się specjalne pojemniki, w których składowane są zużyte baterie oraz 

przeterminowane i niezużyte lekarstwa. Ponadto, organizowane są również mobilne zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.  

Na terenie Gminy Domaniewice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie  

z postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zmieszane 

odpady komunalne, pozostałości po segregacji oraz odpady zielone są przekazywane do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku i odbierane z terenu przez wyspecjalizowaną firmę 

wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na dostarczanie pojemników oraz odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Domaniewice.  

Wg danych z zamieszczonych w „Raporcie o stanie Gminy Domaniewice za rok 2020” liczba 

mieszkańców objętych systemem w roku 2020 wynosiła 4124 osób na podstawie złożonych 1243 

deklaracji , co stanowi 88% mieszkańców.  

Gmina należy do Związku Międzygminnego „Bzura”, który tworzy obecnie 20 Samorządów. 

Celem działania związku jest kompleksowa obsługa zrzeszonych samorządów w procesie 

zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. W tym 

celu Związek podjął się wybudowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych w Piaskach Bankowych, w gminie Bielawy z udziałem dotacji i pożyczki z WFOŚiGW  

w Łodzi. Instalacja ta jest wpisana w Planie Wojewódzkim. Jednakże w związku z niezrealizowaniem 

Inwestycji w terminie WFOŚiGW w Łodzi Uchwałą Zarządu nr 437/2019 wypowiedział umowę dotacji  

i pożyczki dla ZM Bzura. W 2019 roku Związek Międzygminny BZURA nie pozyskał środków 
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zewnętrznych aby ogłosić przetarg i kontynuować „Budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. Zostały zaplanowane 3 mniejsze zadania: 

1. Zadanie pn. „ Centrum Cyrkularności Bzura – etap pierwszy Budowa Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. 

2. Zadanie pn. „ Budowa Kwatery Składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap drugi 

Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. 

3. Zadanie pn. „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA”.  

 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi   

Na trenie Gminy Domaniewice funkcjonuje „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z ternu Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021”, uchwalony w dniu 3 marca 

2017 roku na mocy Uchwały nr XXVIII/171/17. Realizując założenia programu w 2020 roku oraz 

korzystając z dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi, dokonano usunięcia odpadów zawierających azbest, 

polegającego na zbieraniu, przygotowaniu do transportu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwieniu.  

 

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Domaniewice na lata 2015 – 2020 

zrealizowano w 2020 r. następujące zadania:   

− termomodernizację budynków mieszkalnych (mieszkańcy we własnym zakresie) 

− modernizację oświetlenia ulicznego  

− wymianę źródeł ogrzewania na mniej emisyjne (mieszkańcy we własnym zakresie) 

− nowopowstałe dokumenty z zakresu planowania przestrzennego zapewniające realizację 

priorytetów polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe gmin oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. 

 

INFRASTRUKTURA ŁĄCZNOŚCI 

Obszar gminy jest w zasięgu cyfrowej telefonii komórkowej różnych systemów. Mieszkańcy 

korzystają z Internetu za pomocą sieci światłowodowej. 

 

 

 

2.2.2. Własność nieruchomości 

 

Gmina Domaniewice jest właścicielem wszystkich obiektów użyteczności publicznej, gdzie 

prowadzi działalność publiczną. Gmina dysponuje mieniem komunalnym o wartości 43.825.471 tys. zł, 

gruntami o pow. 121,86 ha (stan na dzień 31.12.2020 roku). 
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2.2.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

 

„Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego 

lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być 

również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a także jego nazwa geograficzna, 

historyczna lub tradycyjna (art. 8, 9 pkt. 1, 2).”7 

Do najcenniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy, wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa łódzkiego zaliczyć należy:8 

− kaplicę p.w. Nawiedzenia NMP z 1 poł. XVII, nr rej.: 99-VI-8 z 29.03.1961 oraz 112/104 z 

15.08.1967 

− cmentarz kościelny, nr rej.: 949 A z 30.12.1993. 

 

Kaplica p.w. Narodzenia NMP - nr decyzji 112/104 z dnia 15.08.1967r. Wzniesiona w latach 1631-33 

z fundacji mieszczan krakowskich Jakuba i Wojciecha Celestów. W roku 1795 została rozbudowana  

o kruchtę. Prezentuje styl wczesnobarokowy. Kaplica założona jest na planie zbliżonym do kwadratu  

o ściętych narożach od strony południowej i zachodniej. Przy niej od strony południowo-wschodniej 

znajduje się apsyda, zamknięta półkoliście. Do niej z kolei, od południowego zachodu dostawiona 

została prostokątna zakrystia. W narożach nawy, od południa i zachodu usytuowane są wieżyczki.  

Na osi elewacji zachodniej znajduje się kruchta o zaokrąglonych narożach. Bryła kaplicy jest 

rozczłonkowana, z akcentami cebulastych hełmów, z sięgającymi wysokości korpusu wieżyczkami  

i wyraźnie zaakcentowana kopułą. Niższe przybudówki: apsyda kryta jest półkopułą, zakrystia – dachem 

pulpitowym, kruchta – dachem dwuspadowym. Wystrój wnętrza kaplicy jest rokokowy. Na chórze 

znajduje się oryginalny instrument organowy w kształcie orła z rozpostartymi skrzydłami  

(z połowy XVIII w.). 

Przykościelny cmentarz grzebalny Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach 

zajmujący powierzchnię około 2,6 ha, a położony jest na północny - wschód od lokalizacji kościoła. 

Ogrodzony jest murem. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z drugiej połowy XIX w. W obrębie 

cmentarza znajduje się grób zbiorowy poległych w latach 1939 - 1945. Licznie występuje tu starodrzew 

(różne gatunki liściaste i iglaste). 

Z zabytków na wyróżnienie zasługuje również: 

− Kościół parafialny w Domaniewicach pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony  

w 1916r. z wcześniejszym wyposażeniem wewnętrznym. Założenie kościelne usytuowane jest 

na wzgórzu, w części zachodniej wsi, bezpośrednio po północnej stronie drogi do Łodzi. 

Pierwotny kościół z połowy XIV w. i następny z 1525 r. usytuowane były nieopodal obecnej 

lokalizacji (po drugiej stronie w/w drogi). Obecny kościół wybudowano w 1919 r. według projektu 

arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. 

 
7 Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl 
8 www.nid.pl stan na dzień 30.09.2021 r. 

http://www.nid.pl/
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− Cmentarzysko pogańskie odsłonięte w czasie budowy toru kolei żelaznej warszawsko –

kaliskiej. 

W 2019 roku Wójt Gminy Domaniewice złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o dotację na restaurację kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku 

znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie  

i gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł. Prace budowlane wykonano w 2019 r. 

Całkowity koszt restauracji kwatery to 69.006,00 zł. 

 

 

 

2.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska 

 

Ochrona środowiska w Gminie Domaniewice prowadzona jest w oparciu o Program Ochrony 

Środowiska na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026. Jest to strategiczny dokument dotyczący 

ochrony środowiska na terenie gminy. W dokumencie dokonano analizy stanu środowiska, zarówno w 

obecnym kształcie, jak i w latach poprzednich i przyszłych. Przedstawiono również zadania jakie będą 

realizowane przez Gminę w latach 2018-2022 dla poprawy stanu środowiska. POŚ dla Gminy 

Domaniewice skupia się na następujących obszarach:  

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza  

2. Zagrożenia hałasem  

3. Pola elektromagnetyczne  

4. Gospodarowanie wodami  

5. Gospodarka wodno-ściekowa  

6. Zasoby geologiczne  

7. Gleby  

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

9. Zasoby przyrodnicze  

10. Zagrożenia poważnymi awariami  

11. Działania edukacyjne  

12. Monitoring środowiska.  

Na podstawie dokonanej oceny stanu środowiska, w tym dokonanej analizy SWOT, 

wyznaczono cele jakie należy osiągnąć, aby stan środowiska, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, 

pozostał w stanie co najmniej nie pogorszonym. Przeprowadzona analiza problemów środowiskowych 

występujących na terenie gminy pozwoliła na wytypowanie celów priorytetowych:  

1. Ochrona przyrody  

2. Klimat i powietrze  

3. Zagrożenia hałasem  

4. Zagrożenia poważnymi awariami  

5. Gospodarka wodno - ściekowa  
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6. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów. 

 

Ochrona środowiska uwzględniona została również w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice oraz w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej  

dla Gminy Domaniewice. 

 

 

 

2.3. Sfera społeczna 

 

2.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze 

 

Gmina Domaniewice należy do województwa łódzkiego, powiatu łowickiego, zamieszkuje  

ją 5,9% ludności powiatu, stanowi ona 8,7% powierzchni powiatu. Gmina Domaniewice pod względem 

liczby mieszkańców jest jedną z średnich gmin wiejskich powiatu łowickiego. 

Zgodnie z danymi GUS, na dzień 31.12.2020 r. liczba ludności faktycznie zamieszkałej  

na obszarze gminy Domaniewice wyniosła 4 653 osoby (ostatnie dostępne dane statystyczne). 

Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 111 osób. Na przestrzeni badanych lat 

liczba osób zamieszkujących gminę zmniejszyła się o 1 osobę. Wśród kobiet odnotowujemy wzrost  

o 12 osób, natomiast wśród mężczyzn spadek o 13 osób. W roku 2020 kobiety stanowiły 51,19% ogółu 

ludności. 

Tabela 2 Ludność faktycznie zamieszkała na obszarze gminy Domaniewice w latach 2011 – 2020 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 4654 4646 4644 4652 4665 4659 4659 4664 4650 4653 

kobiety 2370 2365 2371 2390 2391 2388 2393 2395 2387 2382 

mężczyźni 2284 2281 2273 2262 2274 2271 2266 2269 2263 2271 

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

W analizowanych latach zauważalne są nieznaczne wahania w liczbie mieszkańców gminy. W roku 

2015 liczba mieszkańców była najwyższa i wynosiła 4 665 osób. Najniższą odnotowano w roku 2013: 

4644 osoby. Na przestrzeni badanych lat trudno jest określić linię trendu, gdyż widoczne są nieznaczne 

zmiany w liczbie mieszkańców (rok do roku). Liczba mieszkańców w 2020 roku wynosi 4 653 i jest 

niższa o 1 osobę w porównaniu z rokiem 2011. 
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Wykres 1 Liczba mieszkańców w gminie Domaniewice w latach 2011 – 2020 

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

Gmina Domaniewice pod względem ilości mieszkańców klasyfikuje się po środku wśród analizowanych 

JST, najmniej mieszkańców jest w gminie Chąśno (2 912 osób) oraz w gminie Kiernozia ( 3 339 osób) 

w powiecie łowickim. Najwięcej mieszkańców wśród gmin wiejskich liczy gmina Nieborów (9 375 osób). 

Tabela 3 Dynamika liczby ludności w latach 2011 - 2020 - analiza porównawcza 
Jednostka 
terytorialna 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat łowicki 80 996 80 679 80 329 79 951 79 631 79 340 78 994 78 616 78 099 77 614 

Łowicz gmina 
miejska 

29 770 29 640 29 420 29 169 28 936 28 811 28 704 28 501 28 224 27 896 

Bielawy  5 753 5 706 5 649 5 617 5 605 5 543 5 454 5 385 5 325 5 267 

Chąśno  3 060 3 022 2 996 2 977 2 960 2 949 2 924 2 919 2 907 2 912 

Domaniewice  4 654 4 646 4 644 4 652 4 665 4 659 4 659 4 664 4 650 4 653 

Kiernozia  3 591 3 570 3 524 3 483 3 464 3 462 3 420 3 408 3 366 3 339 

Kocierzew 
Południowy  

4 432 4 400 4 399 4 361 4 332 4 317 4 285 4 249 4 204 4 179 

Łowicz  7 547 7 529 7 577 7 634 7 646 7 684 7 706 7 708 7 710 7 708 

Łyszkowice  6 803 6 791 6 767 6 751 6 727 6 705 6 690 6 693 6 693 6 631 

Nieborów  9 373 9 389 9 398 9 418 9 448 9 401 9 390 9 396 9 321 9 357 

Zduny  6 013 5 986 5 955 5 889 5 848 5 809 5 762 5 693 5 699 5 672 

Powiat zgierski 
164 
608 

164 
597 

164 
681 

164 
988 

165 
130 

165 
206 

165 
606 

165 
916 

166 
113 

165 
850 

Głowno  4 854 4 853 4 894 4 856 4 852 4 839 4 847 4 812 4 808 4 826 

województwo 
łódzkie 

2 533 
681 

2 524 
651 

2 513 
093 

2 504 
136 

2 493 
603 

2 485 
323 

2 476 
315 

2 466 
322 

2 454 
779 

2 437 
970 

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

W większości analizowanych jednostek terytorialnych w powiecie łowickim odnotowano 

zmniejszenie się liczby ludności w roku 2020 w stosunku do roku 2011. Spadek ten w poszczególnych 

gminach wynosi: 

− Gmina miejska Łowicz (minus) – 1 874 osoby (zmniejszenie o 6,29%); 

− Gmina Bielawy (minus) – 486 osób (zmniejszenie o 8,45%); 

− Gmina Chąśno (minus) – 148 osób (zmniejszenie o 4,84%); 

− Gmina Domaniewice (minus) – 1 osoba (zmniejszenie o 0,02%); 

− Gmina Kiernozia (minus) – 252 osoby (zmniejszenie o 7,02%); 

4654

4646
4644

4652

4665

4659 4659

4664

4650
4653

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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− Gmina Kocierzew Południowy (minus) – 253 osoby (zmniejszenie o 5,71%); 

− Gmina Łyszkowice (minus) – 172 osoby (zmniejszenie o 2,53%); 

− Gmina Nieborów (minus) – 16 osób (zmniejszenie o 0,17%). 

− Gmina Zduny (minus) – 341 osób (zmniejszenie o 5,67%). 

Gminą w powiecie łowickim, która odnotowała wzrost liczby mieszkańców jest gmina wiejska Łowicz, 

plus 161 osób (wzrost 2,13%). Gmina Głowno z powiatu zgierskiego odnotowała spadek liczby 

mieszkańców - minus 28 osób (zmniejszenie 0,58%). W całym powiecie zgierskim odnotowano 

natomiast wzrost liczby mieszkańców ogółem o 1 242 osoby (zwiększenie o 0,75%). W powiecie 

łowickim zanotowano spadek liczby mieszkańców o 3 382 osoby (zmniejszenie 4,18%). W tym samym 

czasie w województwie łódzkim liczba mieszkańców ogółem zmniejszyła się o 95 711 osób (- 3,78%). 

 

Na zmianę liczby mieszkańców wpływ mają wysokość przyrostu naturalnego (różnica między 

liczbą urodzeń i zgonów) oraz saldo migracji (różnica między napływem ludności na dany teren  

i odpływem z niego). W latach poddanych analizie (poza 2014, 2016 i 2018 rokiem), przyrost naturalny 

w gminie Domaniewice był ujemny co oznacza, iż liczba urodzeń żywych była niższa od liczba zgonów. 

Najniższą wartość ujemną odnotowano w roku 2019 (-22).   

Tabela 4 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na terenie gminy Domaniewice (stan w dniu 31XII) w 
latach 2011 – 2020 

Ruch naturalny (osoba) 
Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia żywe ogółem 44 61 54 50 43 59 57 64 42 41 

Urodzenia żywe mężczyźni 24 32 26 17 22 31 30 38 19 23 

Urodzenia żywe kobiety 20 29 28 33 21 28 27 26 23 18 

Zgony ogółem 61 67 61 47 58 56 62 58 64 62 

Zgony mężczyźni 33 30 32 28 28 30 33 31 33 31 

Zgony kobiety 28 37 29 19 30 26 29 27 31 31 

Przyrost naturalny ogółem -17 -6 -7 3 -15 3 -5 6 -22 -21 

Przyrost naturalny mężczyźni -9 2 -6 -11 -6 1 -3 7 -14 -8 

Przyrost naturalny kobiety -8 -8 -1 14 -9 2 -2 -1 -8 -13 

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

Urodzenia są kluczowym czynnikiem wpływającym na strukturę ludności. Według danych GUS w gminie 

Domaniewice w 2020 roku odnotowano 41 żywych urodzeń, w tym 23 mężczyzn i 18 kobiet. Na terenie 

gminy w roku 2020 odnotowano więcej zgonów niż żywych urodzeń (62 osoby), zatem przyrost 

naturalny jest ujemny (- 21 osób). W analizowanych latach przyrost naturalny ogółem wynosi (-81 osób), 

w tym (-47 mężczyzn) oraz (-34 kobiety). Najniższa wartość wskaźnika na 1000 ludności w gminie 

została odnotowana w roku 2019 (-4,73). 

Tabela 5 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na 1000 ludności na terenie gminy Domaniewice (stan 
w dniu 31 XII) w latach 2011 – 2020 

Na 1000 ludności: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

urodzenia żywe 9,46 13,16 11,64 10,76 9,25 12,68 12,26 13,77 9,03 8,84 

zgony 13,12 14,45 13,15 10,11 12,47 12,03 13,34 12,48 13,76 13,37 

przyrost naturalny -3,66 -1,29 -1,51 0,65 -3,23 0,64 -1,08 1,29 -4,73 -4,53 

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

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

W analizie porównawczej w latach 2011 – 2020 przyrost naturalny, w prawie wszystkich analizowanych 

JST był przeważnie ujemny. Na tle gmin wyróżniają się dwie gminy, które w ciągu badanych lat dwu  

i trzykrotnie odnotowały dodatni przyrost naturalny, są to gminy wiejskie: Domaniewice i Łowicz. 

Rosnący ujemny przyrost naturalny w województwie łódzkim na przestrzeni badanych lat pokazuje skalę 

problemu w regionie. W tabeli poniżej kolorem oznaczono wartości dodatnie przyrostu naturalnego - 

poza gminami wyżej wymienionym są to sporadyczne przypadki. Ujemny przyrost naturalny w gminie 

Domaniewice nie jest zatem cechą wyjątkową gminy i dotyczy całego powiatu łowickiego oraz 

zgierskiego, jest również charakterystyczny dla całego województwa łódzkiego.  

Tabela 6 Przyrost naturalny w gminach ościennych, powiecie łowickim i zgierskim oraz województwie 
łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat łowicki -2,05 -3,41 -2,36 -2,36 -3,11 -1,86 -2,78 -3,21 -4,35 -5,67 

Łowicz gmina miejska 0,94 -1,28 -0,88 -2,32 -1,93 -1,14 -1,25 -1,65 -4,19 -4,28 

Bielawy  -7,44 -10,67 -4,59 -5,34 -9,65 -6,62 -9,09 -9,81 -11,40 -14,37 

Chąśno  -6,85 -6,27 -1,00 -5,69 -4,39 -4,07 -6,81 -2,41 -5,85 -4,12 

Domaniewice  -3,66 -1,29 -1,51 0,65 -3,23 0,64 -1,08 1,29 -4,73 -4,53 

Kiernozia  -6,13 -8,97 -5,34 -3,70 -9,78 -3,48 -3,77 -6,46 -5,92 -9,23 

Kocierzew Południowy  1,13 -3,63 -4,35 -2,74 -3,45 0,69 -5,37 -2,81 -4,97 -1,90 

Łowicz  -1,86 -5,45 -3,18 0,79 -4,71 0,26 -1,30 -5,95 -1,95 -4,80 

Łyszkowice  -2,50 -1,47 -1,03 -3,25 -2,08 -3,42 -2,99 -2,69 -2,70 -5,41 

Nieborów  -4,89 -2,56 -1,71 -1,91 -0,53 -1,91 -1,49 -2,99 -2,88 -5,03 

Zduny  -3,16 -4,65 -7,22 -3,03 -1,02 -3,60 -5,01 -4,52 -3,70 -9,32 

Powiat zgierski -2,61 -3,11 -3,33 -2,66 -2,61 -2,94 -2,24 -3,17 -3,39 -5,69 

Głowno  -7,19 -1,23 -2,67 -6,17 -0,62 -1,85 -1,87 -4,55 -3,54 -4,57 

województwo łódzkie -2,70 -2,97 -3,51 -2,80 -3,61 -2,98 -2,98 -3,47 -3,64 -6,09 

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

Czułym miernikiem zmian sytuacji społeczno-gospodarczej jest migracja. Ludzie osiedlają się 

na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna 

emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową. 

Migracje ludności są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności 

danego regionu. „Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przemieszczeń 
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prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za 

najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności”.9  

Tabela 7 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminie Domaniewice w latach 2011 – 2020 

Migracje na pobyt stały 
Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zameldowania w ruchu wew. ogółem 53 25 39 43 49 25 26 41 34 38 

Zameldowania z zagranicy ogółem 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Zameldowania ogółem 53 25 39 43 0 25 27 42 34 40 

Wymeldowania w ruchu wew. 33 36 42 39 34 32 31 40 29 27 

Wymeldowania za granicę 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wymeldowania ogółem 33 36 42 39 0 32 31 40 29 27 

Saldo migracji ogółem 20 -11 -3 4 bd.* -7 -4 2 5 13 

Saldo migracji wewnętrznych 20 -11 -3 4 15 -7 -5 1 5 11 

Saldo migracji zagranicznych 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne), bd*.- brak danych 

W gminie Domaniewice w 2020 roku saldo migracji (ogółem) odnotowujemy na poziomie plus (+13) 

osób. Liczba osób zameldowanych w roku 2020 ogółem to 40 osób, natomiast wymeldowanych to 27 

osób. Zmiany miejsca zamieszkania występują głównie w obrębie kraju, regionu. Najwięcej osób 

wyprowadziło się z terenu gminy w roku 2013, aż 42 osoby. Wymeldowania w ruchu wewnętrznym  

w gminie w ostatnich latach, kształtują się na podobnym poziomie. Według danych GUS saldo migracji 

zagranicznych kształtuje się od (0) do (+2). W gminie ani jedna osoba w analizowanych latach nie 

zdecydowała się na wymeldowanie za granicę.  

Wykres 3 Saldo migracji w gminie Domaniewice w latach 2011 – 2020 

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

Wartość salda migracji wewnętrznych w analizowanych latach przyjmowała wartości 

naprzemienne od ( – 11) w roku 2012 do (+20) w roku 2011. Należy jednak zauważyć, iż bilans salda 

migracji wewnętrznych na przestrzeni analizowanych lat jest dodatni i wynosi (+30) mieszkańców. 

Wartość salda migracji zagranicznych w analizowanym okresie jest dodatnia i wynosi (+4). Wskazane 

 
9 Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ” 
www.demografia.uni.lodz.pl  
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powyżej wartości opisujące ruch migracyjny pokazują, że w ciągu ostatnich lat więcej ludzi zdecydowało 

się na zameldowanie w  gminie Domaniewice. 

Tabela 8 Saldo migracji ogółem w gminach ościennych, powiecie łowickim, zgierskim oraz 
województwie łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Powiat łowicki -79 -168 -169 -172 bd* -167 -184 -157 -230 -157 

Łowicz gmina miejska -180 -125 -153 -202 bd* -88 -92 -176 -165 -200 

Bielawy  3 -11 -23 -13 bd* -13 -49 -23 2 -8 

Chąśno  -6 -18 -28 2 bd* -5 5 -6 0 16 

Domaniewice  20 -11 -3 4 bd* -7 -4 2 5 13 

Kiernozia  17 -9 -14 -10 bd* -12 -12 1 -17 3 

Kocierzew Południowy  -7 -29 -6 -17 bd* -23 -12 -13 -20 -16 

Łowicz  47 20 76 40 bd* 21 4 56 13 19 

Łyszkowice  13 -12 -2 -3 bd* 1 3 22 -3 -25 

Nieborów  4 24 12 26 bd* -18 7 5 -22 51 

Zduny  10 3 -28 1 bd* -23 -34 -25 -23 -10 

Powiat zgierski 691 569 638 799 bd* 638 791 774 672 732 

Głowno  -7 15 25 -6 bd* 6 -6 -2 20 9 

województwo łódzkie -1 891 -1 828 -2 678 -2 045 bd* -1 417 -1 789 -1 859 -2 510 -1 672 

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

Wskaźnik salda migracji dla powiatu łowickiego oraz województwa, a także gminy miejskiej 

Łowicz nie napawa optymizmem, gdyż w latach poddanych analizie przyjmuje wyłącznie wartości 

ujemne. Wśród gmin wiejskich kształtuje się różnie, przyjmując wartości od (-49) do (+51). Wskaźnik 

salda migracji w latach poddanych analizie jest co roku dodatni w gminie wiejskiej Łowicz, a także  

w powiecie zgierskim, co oznacza, iż stale zwiększa się liczba mieszkańców osiedlających się w tych 

jednostkach. 

W roku 2020 wartość wskaźnika salda migracji ogółem w otoczeniu gminy Domaniewice kształtowała 

się następująco:  

Wykres 4 Saldo migracji ogółem w 2020 roku – analiza porównawcza 

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



Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 - 2030 

51 
 

Saldo migracji dla gminy Domaniewice, w roku 2020 wyniosło (+13). Dodatnie saldo migracji 

oprócz gminy Domaniewice odnotowały także gminy: Chąśno (+16), Łowicz (+19), Nieborów (+51) oraz 

Głowno w powicie zgierskim (+9). Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie miejskiej Łowicz, gdzie od lat 

wskaźnik przyjmuje wartości ujemne, w roku 2020 (-200) osób, w ciągu analizowanych lat z gminy 

wyemigrowało 1 381 osób, które zapewne wybierają inne ościenne gminy do zamieszkania.  

 

Istnieje kilka czynników determinujących ruch migracyjny społeczeństwa, zalicza się do nich:10 

− czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć i stan cywilny 

− czynniki pozademograficzne: ekonomiczne, polityczne, etniczne, społeczne i kulturowe. 

W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne  

z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: 

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

− ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 15 do 64 lat, 

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

i więcej. 

Osoby w wieku produkcyjnym dzielimy na dwie kategorie: osoby mobilne oraz osoby niemobilne. Osoby 

mobilne charakteryzują się gotowością do podjęcia zmian w swoim życiu zawodowym, zmianą pracy, 

stanowiska pracy, chęcią przekwalifikowania się, nabycia nowych umiejętności.  

Osoby znajdujące się w przedziale wiekowym produkcyjnym niemobilnym to osoby, które nie wykazują 

chęci do zmiany pracy, stanowiska pracy, nie są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji 

zawodowych. 

Tabela 9 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie 
Domaniewice w latach 2011 – 2020 

Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31XII) 

Ludność w wieku: 
Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Przedprodukcyjnym ogółem (17 lat i mniej) 889 897 903 908 910 911 929 941 920 923 

Produkcyjnym ogółem 2884 2868 2845 2829 2826 2824 2809 2787 2762 2749 

Produkcyjnym mobilnym 1813 1816 1804 1795 1803 1793 1795 1780 1769 1754 

Produkcyjnym niemobilnym 1071 1052 1041 1034 1023 1031 1014 1007 993 995 

Poprodukcyjnym ogółem 881 881 896 915 929 924 921 936 968 981 

W % ogółem ludność w wieku: 

przedprodukcyjnym 19,1 19,3 19,4 19,5 19,5 19,6 19,9 20,2 19,8 19,8 

produkcyjnym 62,0 61,7 61,3 60,8 60,6 60,6 60,3 59,8 59,4 59,1 

poprodukcyjnym 18,9 19,0 19,3 19,7 19,9 19,8 19,8 20,1 20,8 21,1 

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

Z powyższych danych wynika, że w latach 2011 - 2020 w gminie Domaniewice obserwujemy: 

− zwiększenie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 34 osoby, 

− zmniejszenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym o 135 osób, 

− zwiększenie się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 100 osób. 

W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 59,1 % społeczeństwa, niekorzystnym 

zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost liczby osób w wieku 

 
10 „Materiały dydaktyczne Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ” ww.demografia.uni.lodz.pl 
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poprodukcyjnym osiągając 21,1% społeczeństwa i stopniowy spadek (po 2018 roku) liczby osób  

w wieku przedprodukcyjnym do 19,8% w roku 2020. Zmiany w strukturze wieku ludności (tendencja  

do zmniejszania się liczby dzieci i młodzieży) dają podstawy do twierdzenia, że proces ten będzie 

postępował. Problem dotyczy większości gmin województwa łódzkiego. Proporcje ekonomicznych grup 

wieku w gminach ościennych, powiecie łowickim i zgierskim oraz województwie kształtują się 

następująco: 

Tabela 10 Ludność wg ekonomicznych grup wieku w 2020 r. – analiza porównawcza 

Jednostka 
terytorialna 

ogółem 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

liczba udział % liczba udział % Liczba udział % 

Powiat łowicki 77 614 13 685 17,6 45 775 59,0 18 154 23,4 

Łowicz gmina 
miejska 

27 896 4 731 17,0 15 928 57,1 7 237 25,9 

Bielawy  5 267 819 15,5 3 120 59,2 1 328 25,2 

Chąśno  2 912 505 17,3 1 778 61,1 629 21,6 

Domaniewice  4 653 923 19,8 2 749 59,1 981 21,1 

Kiernozia  3 339 537 16,1 1 986 59,5 816 24,4 

Kocierzew 
Południowy  

4 179 769 18,4 2 500 59,8 910 21,8 

Łowicz  7 708 1 408 18,3 4 830 62,7 1 470 19,1 

Łyszkowice  6 631 1 245 18,8 4 042 61,0 1 344 20,3 

Nieborów  9 357 1 747 18,7 5 595 59,8 2 015 21,5 

Zduny  5 672 1 001 17,6 3 247 57,2 1 424 25,1 

Powiat zgierski 165 850 29 066 17,5 96 979 58,5 39 805 24,0 

Głowno  4 826 831 17,2 2 992 62,0 1 003 20,8 

województwo 
łódzkie 

2 437 
970 

416 152 17,1 1 420 323 58,3 601 495 24,7 

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

W tabeli powyżej kolorem pomarańczowym zaznaczono wskaźniki o najwyższych, zaś kolorem 

niebieskim o najniższych wartościach udziału % ludności w danej grupie wieku. Stwierdza się że: 

− najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w gminie wiejskiej 

Domaniewice tj. 19,8%, natomiast najniższy w gminie Bielawy (15,5%).  

− najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym przypada na gminę wiejską Łowicz, jest to 

62,7% ogółu ludności w gminie, natomiast najniższy wśród badanych gmin przypada na gminę 

miejską Łowicz tj. 57,1% ogółu ludności. 

− największy udział % osób w wieku poprodukcyjnym wśród jednostek samorządu terytorialnego 

zaobserwowano w gminie miejskiej Łowicz 25,9%, natomiast najniższy w gminie wiejskiej 

Łowicz 19,1%.  

W gminie Domaniewice udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2020 roku przestawia się 

następująco: 

− ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,8% ogółu ludności w gminie, 

− ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 59,1% ogółu ludności w gminie, 

− ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 21,1% ogółu ludności w gminie. 
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Wykres 5 Podział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2020 r w gminie Domaniewice 

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

Wskaźniki w gminie były wyższe od średniej dla powiatu łowickiego i zgierskiego oraz województwa 

łódzkiego w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Natomiast w grupie osób w wieku 

poprodukcyjnym wskaźnik był niższy od średniej dla obu powiatów i województwa.  

Ze strukturą wieku i płci ludności jest powiązany również wskaźnik obciążenia ekonomicznego 

ludności, czyli ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dla gminy 

Domaniewice wskaźnik ten wynosi 35,7 osób i jest niższy niż ten sam wskaźnik dla powiatu (39,7 osób) 

oraz niższy od wskaźnika obciążenia ekonomicznego ludności dla województwa (42,3 osób).  

Im przedmiotowy wskaźnik jest wyższy, tym sytuacja demograficzna obszaru, z punktu widzenia 

ekonomicznego jest trudniejsza i świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Systematyczny przyrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym powoduje silną presję na system emerytalny (zapewnienie 

emerytur dla coraz liczniejszej populacji osób, które zakończyły aktywność zawodową) oraz na system 

opieki zdrowotnej (zapewnienie specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku). 

 

Podsumowanie: 

Stan i struktura ludności w obrębie gminy Domaniewice są podobne do sytuacji, jaka panuje  

w obrębie województwa łódzkiego. Liczba mieszkańców gminy pozostaje na zbliżonym poziomie, 

przyrost naturalny w gminie Domaniewice w analizowanych latach (poza rokiem 2014, 2016 i 2018) był 

ujemny. Saldo migracji w gminie przyjmuje w poszczególnych latach wartości zróżnicowane  

od ujemnych do dodatnich, lecz bilans migracji jest dodatni i wynosi (+19) mieszkańców. Udział osób  

w wieku przedprodukcyjnym w liczbie osób ogółem był niższy od liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

W powiatach łowickim, zgierskim oraz w całym województwie łódzkim udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym był również niższy od udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Kolejne lata nie 

przedstawiają się zatem optymistycznie, jest to związane z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce 

i na świecie. W roku 2020 zanotowano dużą umieralność ludzi z powodu wirusa SARS - Covid 19, przy 

jednoczesnym spadku ilości porodów. Ujemny przyrost naturalny jest zatem jednym z głównych 

problemów gminy w wymiarze społecznym i gospodarczym. Problem dotyczy ogólnie całej Polski. 
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PROGNOZY DEMOGRAFICZNE 

Prognozy GUS11 wykonane w 2017 roku (na podstawie danych z lat 2013 – 2014) wskazują,  

iż liczba ludności zamieszkującej gminę Domaniewice do roku 2030 będzie stopniowo maleć. Są  

to jednak pewne przypuszczenia, które nie muszą się sprawdzić. Należy jednak zauważyć, że w 2020 

roku liczba mieszkańców wynosiła 4 653 osoby, a w prognozie założono dla tego roku liczbę 4 652 

mieszkańców, zatem prognoza nie odbiega znacząco od rzeczywistości. 

Należy jednak także wziąć pod uwagę fakt, iż rozpoczęta w 2020 roku pandemia koronawirusa 

Covid -19 niesie ze sobą wysoką liczbę zgonów, może również prowadzić do zmniejszenia liczby 

urodzeń. Poniżej zaprezentowano prognozę na lata 2020 – 2030, czyli w czasie obejmującym ostatnie 

dane dostępne statystyczne oraz czas obowiązywania przedmiotowej Strategii. 

Tabela 11 Prognoza liczby ludności w gminie Domaniewice 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ogółem 4 652 4 651 4 647 4 646 4 644 4 643 4 641 4 637 4 638 4 637 4 636 

mężczyźni 2 256 2 253 2 249 2 247 2 248 2 246 2 243 2 243 2 244 2 245 2 245 

kobiety 2 396 2 398 2 398 2 399 2 396 2 397 2 398 2 394 2 394 2 392 2 391 

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

Wykres 6 Liczba mieszkańców w gminie Domaniewice w latach 2020-2030 – prognoza 

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

Dokonano analizy porównawczej prognozowanej liczby mieszkańców w latach 2020 - 2030.  

W żadnej z gmin nie prognozuje się drastycznych zmian w liczbie mieszkańców. Jednak przedstawione 

prognozy nie napawają optymizmem, gdyż w aż 9 z 11 analizowanych JST, według prognoz zmaleje 

liczba ludności. Największy spadek spodziewany jest w gminie miejskiej Łowicz (-7,86%), następnie  

w gminach wiejskich: Bielawy (- 6,11%), Kocierzew Południowy (-5,96%), Zduny (4,87%), Kiernozia  

(-4,28%), Chąśno (-3,95%), Głowno (-2,59%), Łyszkowice (-1,51%) oraz Domaniewice (-0,34%). 

Wzrost liczby mieszkańców spodziewany jest w gminie wiejskiej Łowicz (+4,84%) oraz w gminie 

Nieborów (+0,54%).  

 

 

 
11 „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030”. Prognoza ta została opracowana w oparciu o długoterminowe 
założenia „Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050” oraz „Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu 
na lata 2014-2050.” 
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Tabela 12 Prognoza liczby ludności z 2017 roku na lata 2020 – 2030 – analiza porównawcza 
Jednostka terytorialna 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

powiat łowicki 

Łowicz gmina miejska 28 084 27 895 27 699 27 494 27 282 27 068 26 847 26 615 26 369 26 128 25 878 

Bielawy  5 420 5 388 5 357 5 327 5 293 5 259 5 227 5 194 5 160 5 127 5 089 

Chąśno  2 886 2 874 2 863 2 852 2 842 2 830 2 817 2 806 2 795 2 784 2 772 

Domaniewice  4 652 4 651 4 647 4 646 4 644 4 643 4 641 4 637 4 638 4 637 4 636 

Kiernozia  3 386 3 371 3 357 3 343 3 328 3 311 3 297 3 285 3 270 3 254 3 241 

Kocierzew Południowy  4 196 4 164 4 135 4 105 4 081 4 056 4 033 4 010 3 988 3 965 3 946 

Łowicz  7 796 7 831 7 868 7 906 7 943 7 982 8 021 8 061 8 103 8 139 8 173 

Łyszkowice  6 644 6 631 6 620 6 608 6 599 6 590 6 576 6 568 6 560 6 552 6 544 

Nieborów  9 430 9 438 9 449 9 458 9 467 9 472 9 481 9 485 9 486 9 484 9 481 

Zduny  5 672 5 642 5 611 5 582 5 553 5 526 5 499 5 473 5 449 5 422 5 396 

powiat zgierski 

Głowno  4 794 4 784 4 775 4 762 4 749 4 736 4 724 4 711 4 699 4 686 4 670 

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

Dokonano analizy porównawczej dla roku 2020 oraz 2030. W żadnej z gmin nie prognozuje się 

drastycznych zmian w liczbie mieszkańców. Największą zmianę przewiduje się w gminach: Miasto 

Łowicz (-7,23%) oraz w gminie wiejskiej Łowicz (+6,03%) liczby mieszkańców z 2020 roku. Dla gminy 

Domaniewice jest to spadek rzędu (- 0,37%). 

Wykres 7 Liczba ludności – analiza porównawcza wg stanu na rok 2020 oraz prognozy na rok 2030 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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2.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców 

 

Podstawowe obiekty infrastruktury społecznej wpływające na warunki i jakość życia 

mieszkańców gminy Domaniewice funkcjonują w mieście Łowiczu. Należą do nich: siedziba państwowej 

straży pożarnej, siedziby banków, samorządowe instytucje społeczne, obiekty oświaty szczebla 

ponadpodstawowego, stadion sportowy, sklepy, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

  

ZABUDOWA, CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 

W 2020 roku w gminie znajdowały się 1 363 budynki mieszkalne. W gminach ościennych 

porównywalna ilość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana była w gminach Głowno (1 432)  

i Kocierzew Południowy (1 213).  

Wykres 8 Budynki mieszkalne w 2020 roku w gminach – analiza porównawcza 

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

W 2020 roku w gminie Domaniewice przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 

105,3 m2, natomiast na 1 osobę przypadło 32,7 m2. Dla porównania – w powiecie łowickim powierzchnia 

użytkowa mieszkania wynosiła 86,5 m2, a na 1 osobę przypadało 31,3 m2, zatem wartość wskaźnika – 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania jak i powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę dla 

gminy Domaniewice jest bardziej korzystna. W porównaniu z powiatem zgierskim oraz województwem 

łódzkim jest podobnie, oba wskaźniki są wyższe. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie 

wynosi 310,6 - jest to jedna z niższych wartości wskaźnika spośród analizowanych gmin. W powiecie 

łowickim wynosi 362,4 i jest o 51,8 wyższy od wskaźnika dla gminy Domaniewice. 

W powiecie łowickim w porównaniu do powiatu zgierskiego odnotowano: 

− wyższą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+13,0 m2), 

− większą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (+0,9 m2), 

− mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (- 51,2). 

W porównaniu zaś do danych dla województwa łódzkiego odnotowano: 
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− większą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+16,6 m2), 

− większą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (+ 1,4 m2), 

− mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (- 65,4). 

Tabela 13 Zasoby mieszkaniowe w 2020 roku – analiza porównawcza 

Gmina Mieszkania 
Mieszkania 

na 1000 
mieszkańców 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania w 

m2 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania 
na osobę 

Przeciętna 
liczba izb w 
mieszkaniu 

Przeciętna 
liczba osób 

na 
mieszkanie 

Budynki 
mieszkalne 

Powiat łowicki 28 131 362,4 86,5 31,3 4,21 2,76 19 514 

Łowicz gmina miejska 11 708 419,7 67,6 28,4 3,80 2,38 4 133 

Bielawy  2 035 386,4 86,9 33,6 4,05 2,59 1 787 

Chąśno  894 307,0 112,8 34,6 4,74 3,26 871 

Domaniewice  1 445 310,6 105,3 32,7 4,73 3,22 1 363 

Kiernozia  1 256 376,2 89,2 33,6 4,27 2,66 1 145 

Kocierzew Południowy  1 230 294,3 106,4 31,3 4,72 3,40 1 213 

Łowicz  2 380 308,8 110,2 34,0 4,77 3,24 2 342 

Łyszkowice  2 166 326,6 95,0 31,0 4,25 3,06 1 915 

Nieborów  3 147 336,3 94,7 31,9 4,47 2,97 2 962 

Zduny  1 870 329,7 108,7 35,8 4,76 3,03 1 783 

Powiat zgierski 68 596 413,6 73,5 30,4 3,67 2,42 35 836 

Głowno  1 594 330,3 90,0 29,7 4,04 3,03 1 432 

województwo 
łódzkie 

1 042 856 427,8 69,9 29,9 3,61 2,34 460 905 

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

W zasobach mieszkaniowych w gminie Domaniewice przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania w 2020 roku wynosiła 105,3m2, w porównaniu do innych JST była to jedna z wyższych 

wartości wskaźnika, wyższa także od wskaźnika dla powiatu łowickiego i zgierskiego, a także 

województwa łódzkiego. Wysoka przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania charakterystyczna jest 

dla obszarów wiejskich. Im bardziej zurbanizowany teren, tym wskaźnik ten maleje. Według Raportu  

o stanie Gminy Domaniewice za rok 2020, zasób mieszkaniowy gminy stanowi: 

• 8 lokali mieszkaniowych, w tym w miejscowości Domaniewice 4 lokale (3 w budynku 

wielorodzinnym ul. Główna 12 i 1 w budynku przy ul. Główna 9) oraz w miejscowości Skaratki 

4 lokale, w tym 2 lokale socjalne.   

Stan zasobu mieszkaniowego poza jednym lokalem jest dobry. Jedno z mieszkań w miejscowości 

Skaratki stoi puste, wymaga remontu. W 2020 roku żadne z mieszkań nie zostało sprzedane.  

Gmina posiada lokale użytkowe w miejscowości Domaniewice, ul. Główna 9 w budynku byłego Ośrodka 

Zdrowia; łączna powierzchnia lokali wynosi 959,69 m². Część parteru oraz I piętra o pow. 428,44 m² 

przeznaczona jest pod działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza 

Rodzinnego. Na pozostałej części I piętra lokal o powierzchni 128,67 m² wynajmowany jest pod Aptekę. 

Pozostała cześć parteru oraz II piętro budynku o pow. 402,58 m² przeznaczone są do wynajmu na inne 

usługi (powierzchnia wynajęta 280,08 m²).  

W 2020 roku było wynajętych 11 lokali o łącznej powierzchni 837,19 m². Z końcem roku pięć lokali 

zostało zwolnionych w wyniku rozwiązania umowy z powodu zaprzestania działalności bądź zamiany 

lokali.  

W 2020 roku wykonano przebudowę pomieszczenia łazienki w budynku przy ul. Główna 9  

w Domaniewicach. 
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Tabela 14 Wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na  lokale 
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

Wyszczególnienie 
lokali (adres) 

Liczba lokali 
mieszkaniowych 

Liczba 
lokali 

socjalnych 

Pow. 
w m2 

Wyposażenie lokali 
Stan 

techniczny 

Plan 
sprzedaży 

lokalu - 
rok 

Domaniewice ul. 
Główna 12 m. 2 

1 - 78,69 
wodociąg, 
kanalizacja, c.o., 
ciepła woda, łazienka 

dobry - 

Domaniewice ul. 
Główna 12 m. 11 

1 - 67,41 
wodociąg, 
kanalizacja, c.o., 
ciepła woda, łazienka 

dobry - 

Domaniewice ul. 
Główna 12 m. 7 

1 - 67,51 
wodociąg, 
kanalizacja, c.o., 
ciepła woda, łazienka 

dobry - 

Skaratki 44 B w 
budynku Szkoły 
Podstawowej 

1 - 95,39 
wodociąg, 
kanalizacja, c.o., 
łazienka 

dobry - 

Skaratki 45 1 - 50 wodociąg do remontu - 

Skaratki 45 - 1 35,42 wodociąg, łazienka dobry - 

Skaratki 45 - 1 28,5 wodociąg, łazienka dobry - 

Domaniewice ul. 
Główna 9 

1   117,64 
wodociąg, 
kanalizacja, c.o., 
ciepła woda, łazienka 

dobry _ 

Źródło: Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Domaniewice na lata 
2021-2026 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Domaniewice reguluje Uchwała Nr XXII/143/21 Rady Gminy 

Domaniewice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Domaniewice na lata 2021-2026 i obejmuje w szczególności:  

− prognozę wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy;  

− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;  

− planowaną sprzedaż lokali w latach 2021-2026;  

− zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 

− sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 

gminy;  

− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość wydatków na utrzymanie lokali  

i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 

− działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

W gminie Domaniewice z roku na rok powoli, ale systematycznie przybywa mieszkań, zwiększa 

się przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oraz powierzchnia użytkowa mieszkania  

na 1 osobę. Coraz więcej jest również mieszkań wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne. 

Wskazują na to dane zawarte w poniższej tabeli. 
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Tabela 15 Zasoby mieszkaniowe w gminie Domaniewice w latach 2011 – 2020 

ZASOBY MIESZKANIOWE 
lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Mieszkania mieszk. 1383 1388 1401 1404 1410 1416 1426 1429 1434 1445 

Przeciętna powierzchnia użytkowa: 

1 mieszkania m2 103,5 103,5 103,9 104,0 104,2 104,4 104,8 104,8 104,9 105,3 

na 1 osobę m2 30,7 30,9 31,3 31,4 31,5 31,7 32,1 32,1 32,3 32,7 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: 

wodociąg mieszk. 1257 1262 1275 1278 1284 1290 1300 1303 1308 1319 

ustęp spłukiwany mieszk. 1146 1151 1164 1167 1173 1179 1189 1192 1197 1208 

 łazienka mieszk. 1080 1085 1098 1101 1107 1113 1123 1126 1131 1142 

centralne ogrzewanie mieszk. 918 923 936 939 945 951 961 964 969 980 

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

Warunki życia mieszkańców w gminie są dobre, większość mieszkań jest wyposażonych  

we wskazane instalacje techniczno-sanitarne. Z roku na rok przybywa mieszkań wyposażonych  

w urządzenia techniczno-sanitarne oprócz instalacji gazowych z sieci. W 2020 roku w gminie 

Domaniewice: 

− 91,3% mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej, 

− 79,0% mieszkań było wyposażonych w łazienkę, 

− 67,8% mieszkań miało podłączone centralne ogrzewanie. 

Tabela 16 Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań w 2020 roku w gminie 
Domaniewice oraz gminach ościennych – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna wodociąg ustęp spłukiwany łazienka centralne ogrzewanie gaz sieciowy 

Powiat łowicki 92,6 87,4 83,9 74,9 7,1 

Łowicz gmina miejska 96,7 95,6 93,5 85,2 16,7 

Bielawy  86,2 79,0 73,4 54,5 0,0 

Chąśno  83,4 72,8 69,1 58,4 0,2 

Domaniewice  91,3 83,6 79,0 67,8 0,0 

Kiernozia  90,6 75,7 70,7 61,9 0,0 

Kocierzew Południowy  85,9 76,5 72,1 61,3 0,0 

Łowicz  91,1 84,3 79,9 73,7 0,7 

Łyszkowice  88,6 79,5 75,3 65,5 0,3 

Nieborów  92,1 88,6 84,2 74,8 0,0 

Zduny  91,9 80,8 76,9 75,6 0,0 

Powiat zgierski 95,6 91,3 87,0 78,1 38,0 

Głowno  87,5 75,9 70,5 59,7 0,3 

województwo łódzkie 94,9 89,9 86,0 78,0 45,3 

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

Według przedstawionej analizy, najwięcej mieszkań wyposażonych w gminach wiejskich w wodociąg 

jest w gminie Nieborów (92,1%), ustęp spłukiwany (88,6%), łazienkę (84,2%) i centralne ogrzewanie 

(75,6%) w gminie Zduny, a gaz sieciowy w gminie wiejskiej Łowicz (0,7%). Gmina Domaniewice pod 

względem mieszkań wyposażonych w każdą z wymienionych instalacji znajduje się na jednym  

z czołowych miejsc.  

Warunki życia mieszkańców są dobre, w porównaniu do wymienionych gmin, mieszkania są 

wyposażone powyżej przeciętnej we wskazane instalacje techniczno-sanitarne. Jest to korzystna 

informacja, ponieważ od ww. instalacji zależy poziom higieny mieszkańców, ich kondycja zdrowotna, 

ale również stan środowiska naturalnego gminy. Pomimo wszystko gmina powinna poczynić działania 
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zwiększające dostępność mieszkańców do wymienionych instalacji technicznych zwłaszcza kanalizacji 

i gazu. 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie Domaniewice systematycznie się polepsza. Liczba mieszkań 

w gminie przez ostatnie 10 lat wzrosła o 62. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania również 

rośnie, w 2010 r. wynosiła 103,5 m2, natomiast w 2020 r. – 105,3 m2. Mieszkania w gminie Domaniewice 

zazwyczaj mają 4 pokoje, przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu w 2019 r. wyniosła 4,73. W jednym 

mieszkaniu w 2020 r. średnio mieszkało 3,22 osób, na 1 osobę przypadało 32,7 m2 powierzchni 

użytkowej.  

Podsumowując, warunki mieszkaniowe w gminie Domaniewice są dobre, mieszkania są 

powyżej średniej wyposażone w instalacje w porównaniu z pozostałymi gminami wiejskimi powiatu 

łowickiego. Mankamentem jest niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna oraz brak dostępu do 

sieci gazowej, co ma znaczny wpływ na jakość życia mieszkańców, ale także na stan środowiska 

przyrodniczego. 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej w gminie Domaniewice nie jest dynamiczny i kształtuje się 

na poziomie kilku lub kilku mieszkań na rok. 

 

SPORT I REKREACJA 

Jakość życia mieszkańców uzależniona jest również od infrastruktury sportu i rekreacji. Mogą 

one bowiem służyć wypełnieniu czasu wolnego mieszkańców, w tym głównie dzieci i młodzieży. Jak 

zapisano w Raporcie o stanie z gminy za 2020 rok, w gminie funkcjonują następujące obiekty  

i urządzenia sportowe to:  

− Sale gimnastyczne przy Szkołach Podstawowych w Domaniewicach i Skaratkach; 

− Boiska sportowe przy Szkołach Podstawowych w Domaniewicach i Skaratkach, które w czasie 

zajęć szkolnych służą uczniom, a w czasie wolnym wszystkim mieszkańcom, 

− boisko w miejscowości Reczyce i powstałe w 2018 roku boisko w Strzebieszewie. 

Fotografia 12 Boisko do rzutu kulą w Domaniewicach 

 
Źródło: Fotografia własna 
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W roku 2020 gmina Domaniewice poszerzyła swoją ofertę sportowo-rekreacyjną poprzez budowę 

boiska do piłki plażowej w centrum Domaniewic.  

Kultura fizyczna i rekreacja mają istotne znaczenie dla polityki społecznej. Działalność  

w tym zakresie prowadzą w gminie Domaniewice kluby i stowarzyszenia skupiające działaczy, trenerów, 

uczniów, nauczycieli i rodziców. Dobre wyposażenie bazy sportowej pozwala na prowadzenie zajęć  

i osiąganie wysokich wyników. Działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona jest przez:  

− Ludowy Zespół Sportowy „VAGAT” z/s w Domaniewicach, skupiający w szczególności 

pasjonatów piłki nożnej, zarówno w drużynie juniorów jak i seniorów; 

− Wiejski Klub Sportowy Meteor z/s w Reczycach – kluby piłkarskie grające w skierniewickiej lidze 

okręgowej; 

− Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” z/s w Domaniewicach, w którym trenują łyżwiarze  

i lekkoatleci, osiągający sukcesy w kraju i za granicą. Zawodnikiem klubu jest panczenista 

Mistrz Olimpijski Zbigniew Bródka, będący jednocześnie Ambasadorem Gminy Domaniewice. 

Również lekkoatleci mogą poszczycić się wysokimi wynikami sportowymi szczególnie w rzucie 

młotem, oszczepem, pchnięciu kulą oraz w skoku wzwyż;  

− Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik” z/s w Domaniewicach prowadzący zajęcia  

dla siatkarzy.  

W celach rekreacyjnych mieszkańcy Gminy mają do dyspozycji ww. obiekty sportowe oraz siłownie 

zewnętrzne, zaś dzieci mogą korzystać z kilku placów zabaw.  

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Na jakość życia mieszkańców wpływa również poziom bezpieczeństwa publicznego.  

W powiecie łowickim działają Centra Reagowania Kryzysowego, które powołane są do zbierania 

informacji o zagrożeniach, ich przetwarzania i reagowania na występujące zagrożenia, co pozwala  

na racjonalizację wykorzystania wszystkich podmiotów działających w sferze ładu, porządku  

i bezpieczeństwa oraz prowadzenia akcji ratunkowych.  

Na terenie gminy Domaniewice w 2020 roku działało 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj. OSP w Domaniewicach oraz OSP 

w Rogóźnie. Jednostki OSP posiadają 2 wozy ciężkie, 8 wozów średnich i 2 wozy lekkie oraz skupiają 

łącznie 75 przeszkolonych do udziału w akcjach ratowniczych druhów. Ochotnicze Staże Pożarne  

na terenie gminy funkcjonują w:  

− Domaniewicach; 

− Krępie; 

− Skaratkach; 

− Reczycach; 

− Rogóźnie; 

− Sapach; 

− Stroniewicach; 

− Strzebieszewie,  
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Według Raportu o stanie gminy za 2020 rok, wydatki poniesione na działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Domaniewice w 2020 roku wyniosły 228 170,36 zł. W ramach tej kwoty 

zakupiono m.in.:  

− OSP Domaniewice - sprzęt medyczny, pralkę, gaśnice;  

− OSP Rogoźno - akumulatory, art. do naprawy zbiornika na wodę, gaśnicę, pralkę, zestaw 

kominiarski; 

− OSP Sapy akumulatory;  

− OSP Stroniewice zakupiono nagrzewnicę elektryczną i akumulatory; 

− OSP Reczyce części do naprawy samochodu; 

− OSP Krępa prostownik, dla OSP Skaratki materiały do naprawy i konserwacji oświetlenia.   

W 2020 roku gmina Domaniewice za kwotę 95.941,23 zł wyremontowała pomieszczenia i garaż 

zajmowane przez OSP w Domaniewicach. Przekazała również dotację dla OSP na zakup wyposażenia 

i umundurowania w tym min.: dla OSP Domaniewice 8.750,00 zł na zakup umundurowania, dla OSP 

Stroniewice 2.000,00 zł na zakup dwóch aparatów powietrznych, dla OSP Rogóźno 2.500,00 zł  

na zakup umundurowania.  

Ponadto z powodu Covid-19 zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice oraz gogle 

ochronne. W ramach walki z pandemią wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Domaniewice były 

zaangażowane w dostarczanie maseczek ochronnych mieszkańcom gminy.  

02 lutego 2020 roku odbył się VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Strażaków Ochotników, w którym 

wzięło udział dziewięć drużyn, w tym dwie drużyny MDP.  

W miesiącu grudniu ogłoszono Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Zapobiegajmy Pożarom”, który 

został przeprowadzony w Publicznym Przedszkolu i Szkołach Podstawowych z terenu gminy 

Domaniewice. Na konkurs wpłynęło 180 prac. Niestety, w 2020 roku z powodu pandemii nie odbyły się 

gminne zawody sportowo-pożarnicze.  

Gmina Domaniewice stanowi Rejon Nr 12 Rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji  

w Łowiczu i jest obsługiwana przez jednego dzielnicowego, który pełni dyżur w Urzędzie Gminy  

w Domaniewicach.  

 

 

 

2.3.3. Oświata i edukacja 

 

W kompetencji Gminy leży prowadzenie i finansowanie przedszkoli oraz szkół podstawowych. 

W gminie Domaniewice funkcjonują trzy placówki oświatowe: 

− Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach,   

− Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach  

− Publiczne Przedszkole w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach. 
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Fotografia 13 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach 

 
Źródło: Fotografia własna 

Fotografia 14 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach  

 
Źródło: Fotografia własna 

Obsługą organizacyjną, administracyjną oraz finansową powyższych placówek zajmuje się  

od 1 września 2020 r. Urząd Gminy w Domaniewicach. 

Szkoły podstawowe są w dobrym stanie technicznym. Każda ze szkół posiada własną pracownię 

komputerową z dostępem do Internetu. W szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe i koła 

zainteresowań: np. teatralne, polonistyczne, przyrodnicze, kluby sportowe. Uczniowie często i chętnie 

biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
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Brak jest w gminie placówek oświatowych realizujących nauczanie na szczeblu 

ponadpodstawowym. Obowiązek szkolny młodzież realizuje więc w pobliskich miastach: Łowiczu  

i Głownie, ale także w Łodzi, czy Zduńskiej Dąbrowie. 

Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie o stanie Gminy Domaniewice za rok 2020 finansowanie 

oświaty w gminie Domaniewice w roku 2020 pochodziło z czterech źródeł. Łącznie wydatki wyniosły   

6 858 077,06 zł, w tym 62,5% budżetu to subwencja oświatowa, 31% to środki własne gminy,  

3,5%  to dotacje celowe z budżetu państwa, takie jak dotacja na zakup podręczników, 

materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz dotacja na zwiększenie dostępności 

wychowania  przedszkolnego, z której finansowane są wynagrodzenia pracowników Przedszkola oraz 

3% to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ze środków własnych 

gminy finansowana jest głównie działalność Publicznego Przedszkola i stołówki, poza 

wynagrodzeniami. Są to wydatki na żywność, materiały i wyposażenie, środki czystości, usługi 

remontowe czy energię, a także wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, 

łącznie z wydatkami związanymi z dowożeniem uczniów. W roku 2019 w szkołach podstawowych 

realizowany był także projekt „Dobra Edukacja w Gminie Domaniewice” finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel projektu to wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej w gminie Domaniewice poprzez realizację nowoczesnych programów 

edukacyjnych podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy w 

zakresie matematyki, przyrody i uczenia się przy pomocy zajęć dodatkowych dla 270 uczniów, 

doposażenie placówek w sprzęt w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, pracownie 

przedmiotowe i pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji 45 nauczycieli poprzez szkolenie i 

wsparcie metodyczno technologiczne. 

Tabela poniżej przedstawia wydatki na oświatę w Gminie Domaniewice na przestrzeni ostatnich lat. 

Tabela 17 Wydatki na oświatę i wychowanie w Gminie Domaniewice w latach 2014-2020  

Rok Wydatki [zł] 

2014  4 997 650,08 

2015  5 698 655,96 

2016  5 778 265,41 

2017  5 772 814,65 

2018  5 906 533,66 

2019  7 515 573,94 

2020  6 858 077,06 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Znaczną część wydatków, bo prawie 85% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie  ponad  

5,7 mln zł, reszta to wydatki na materiały i wyposażenie, usługi, czy żywność, a także projekt „Dobra 

Edukacja w Gminie Domaniewice”. 
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W placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Domaniewice w roku 2020 

zatrudnionych było 59 nauczycieli oraz 23 pracowników obsługi, a także 10 pracowników w  działającym 

do 31 sierpnia 2020 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym. 

Do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę wg stanu na dzień 31 marca 2020 r.  uczęszczało 

568 dzieci, natomiast we wrześniu 595.  

W Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach do 6 oddziałów w marcu 2019 roku uczęszczało 127 

dzieci, natomiast we wrześniu 2019 roku 124 dzieci. Wszystkie dzieci  z terenu gminy zostały przyjęte, 

natomiast spoza obwodu gminy do Przedszkola w Domaniewicach uczęszczało 9 dzieci. Do przedszkoli 

w innych gminach (Bielawy, M. Głowno, Brwinów, Łowicz) uczęszczało 15 dzieci z terenu gminy 

Domaniewice - kwota poniesionych wydatków  z tego tytułu wyniosła 110.332,02 zł.  

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 7.810,00 zł.   

W styczniu 2019 r. po pierwszym półroczu roku szkolnego stypendia za wyniki w nauce  otrzymało 

łącznie 12 uczniów, natomiast za osiągnięcia sportowe 8 uczniów na łączną kwotę  2.600,00 zł.  

W czerwcu 2019 r. po drugim półroczu stypendia za wyniki w nauce otrzymało  27 uczniów,  

a za osiągnięcia sportowe 12 uczniów na łączną kwotę 5.210,00 zł.  

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy odnoszą szereg sukcesów nie tylko  w konkursach 

o charakterze rejonowym czy powiatowym ale również ogólnopolskim: 

− Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Wolność jest w Nas” – I, II i III m.; 

− Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”- etap gminny i powiatowy – I i II m. 

− Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna Alfa i Omega” – III m.;  

− Powiatowy Konkurs Ekologiczny DEKO-EKO – III m.; 

− Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - w eliminacjach gminnych Ii III m.; 

− Powiatowy konkurs matematyczny „Mistrz matematyki” – III m.; 

− Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe - III m. chłopcy, V m. – dziewczęta; 

− Unihokej - IV m. chłopcy w powiecie, II m. dziewczęta w okręgu; 

− Piłka ręczna - II m. chłopcy w powiecie, II m. dziewczęta w okręgu; 

− Piłka siatkowa - IV m. dziewczęta w powiecie, II m. chłopcy w okręgu; 

− Piłka koszykowa - II m. dziewczęta w okręgu, II m. chłopcy w okręgu; 

− Piłka nożna - II m. chłopcy w powiecie, I m. dziewczęta w okręgu; 

− Powiatowe szachy drużynowe – II m. w powiecie; 

− Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach w Łowiczu – II m.; 

− Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach w Skierniewicach – II m.; 

− Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w plażowej piłce siatkowej dziewcząt w Łowiczu – I m.; 

− Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w plażowej piłce siatkowej chłopców w Łowiczu– III m.; 

− Powiatowa drużynowa liga lekkoatletyczna dziewcząt w Łowiczu – I m.; 

− Rejonowa drużynowa liga lekkoatletyczna w Kutnie – I m  

Gmina zapewnia uczniom dowozy do szkół i przedszkola. Wydatki na realizację tego zadania 

systematycznie rosną. Gmina dysponuje trzema autobusami szkolnymi. Dowozy do szkół odbywają się 

trzema autobusami. Łącznie do szkół dowożonych jest prawie 400 uczniów. Gmina zapewnia także 

dowóz dzieciom 5 letnim. W roku 2019 wydatki na realizację tego  zadania wyniosły 454.735,94 zł.  
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W 2020 r. zakupiony został kolejny autobus do przewozu uczniów, który łącznie może przewozić  

70 pasażerów. Pojazd posiada 49 miejsc siedzących oraz dzięki zamontowanym poręczom 

przystosowany jest do przewozu 21 osób stojących.  

PROGRAMY REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH  

PRZEZ GMINĘ:  

1) „Aktywna Tablica”: w ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice 

interaktywne. W roku 2019 do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Domaniewicach i Szkoła 

Podstawowa w Skaratkach. Kwota jaką otrzymano  to 28 tys. zł.  

2) Programy edukacyjne i profilaktyczne:  

− „Czyste powietrze wokół Nas”;  

− „Bieg po zdrowie”;  

− „Trzymaj formę”; 

− Ogólnoświatowa akcja ekologiczna ,,Sprzątanie Świata”;  

− Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia dojrzewania”; 

− Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP. Wybieramy  zdrowie”;  

− Kampania ,,Postaw na rodzinę 2019”;  

− Akcja charytatywna na rzecz dzieci z Małego Domu Dziecka w Łodzi; • Akcja „Szlachetna 

Paczka”;  

− „Akademia bezpiecznego Puchatka”;  

− „Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci  i młodzież?”;   

− „Bezpieczeństwo w sieci”;   

− „Młodość bez uzależnień”;   

− „Młodzi i substancje psychoaktywne”;   

− „Zdrowy styl życia”;   

− Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”  

W dniu 1 października 2021r. odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach. 

Dzięki „Programowi Maluch + 2021” Gmina Domaniewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 

527.154,00 zł, udział własny 131.800,00 zł – 20%, całkowita wartość zadania 658.954,00 zł. 

 

 

 

2.3.4. Opieka zdrowotna 

 

Opiekę zdrowotną w Gminie Domaniewice zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Domaniewicach z Praktyką Lekarza Rodzinnego. W placówce znajdują się gabinety: lekarza 

ogólnego, lekarza pediatry, rehabilitacyjny oraz zabiegowy. Na terenie Gminy funkcjonują również dwie 

apteki. 

Miejscem lokalizacji specjalistycznych placówek medycznych jest Łowicz, obsługujący również 

mieszkańców powiatu łowickiego, w tym Gminy Domaniewice.  
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Działalność z zakresu lecznictwa szpitalnego prowadzi Szpital Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  

w ramach siedmiu oddziałów szpitalnych:  

− chirurgicznego,  

− chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym,  

− anestezjologii i intensywnej terapii,  

− pediatrycznego,  

− neonatologicznego,  

− położniczo - ginekologicznego,  

− fizjoterapii i rehabilitacji z pododdziałem dziennej rehabilitacji i w izbie przyjąć. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu świadczy także usługi ratownictwa i transportu medycznego  

w ramach zespołów wyjazdowych Działu Pomocy Doraźnej – reanimacyjnego i wypadkowych.  

W szpitalu funkcjonuje również nocna i świąteczna pomoc doraźna. 

Ponadto szpital znajduje się również w Głownie, sąsiadującym z Gminą Domaniewice. 

 

 

 

2.3.5. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 

 

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania 

oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. Gmina  

w zakresie polityki społecznej realizuje zadania własne i zlecone ustawami lub powierzone  

na podstawie porozumień w dość różnorodnym zakresie. Jednostką organizacyjną gminy utworzoną  

w celu realizacji tych zadań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Według Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonego uchwałą nr XXV/151/16 Rady 

Gminy Domaniewice z dnia 10 listopada 2016 roku, zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej 

obejmują w szczególności: 

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

− przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

− pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób  

i rodzin; 

− pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom  

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz 

na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

− prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

− rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb; 

− stały kontakt z kuratorami sadowymi, policją, szkołami, placówkami oświatowo - 

wychowawczymi oraz innymi instytucjami, których statutowym celem jest pomoc rodzinie  

i zwalczanie patologii społecznej; 
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− podejmowanie działań prawnych w sytuacjach zagrożenia rodziny lub dobra małoletnich dzieci; 

− organizowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej dla rodzin i środowisk tego 

wymagających; 

− ustalenie uprawnień, przyznawanie i realizowanie wypłat świadczeń przewidzianych ustawą  

o świadczeniach rodzinnych; 

− ustalenie uprawnień, przyznawanie i realizowanie wypłat świadczeń, o których mowa w ustawie 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

− podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych ustawą o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów; 

− realizację programów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

− ustalenie uprawnień, przyznawanie i realizowanie wypłat świadczenia wychowawczego; 

− ustalanie uprawnień, przyznawanie i realizowanie wypłat świadczeń w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.).  

Poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe, rzeczowe, usługowe pomoc społeczna umożliwia osobom 

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Podstawowe zadania pomocy społecznej to przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy. Pomocy udziela 

się osobom i rodzinom m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa. 

W 2020 roku w gminie Domaniewice 59 gospodarstw domowych korzystało ze środowiskowej 

pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z tego rodzaju wsparcia wyniosła 133 osoby, 

stanowiących 2,9% ludności gminy ogółem. 

Tabela 18 Gospodarstwa domowe oraz ilość osób korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w gminie Domaniewice w latach 2011 – 2020 

Gospodarstwa domowe korzystające ze 
środowiskowej pomocy społecznej wg 

kryterium dochodowego 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gospodarstwa domowe  103 106 98 95 106 79 74 78 68 59 

osoby 284 293 282 276 272 209 170 188 158 133 

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

Na przestrzeni badanych lat w gminie Domaniewice zauważalna jest tendencja do spadku liczby 

gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, z niewielkimi wahaniami 

w latach 2012, 2015 i 2018 gdzie odnotowano niewielki wzrost w porównaniu do lat poprzednich.  

W 2020 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 59 gospodarstw i był niższy w stosunku do roku 

2011 o 44 gospodarstwa. Nastąpił więc znaczy spadek wartości wskaźnika o 42,7%. Zmniejsza się 

również liczba osób korzystających ze wsparcia - w stosunku do roku 2011 wskaźnik ten zmniejszył się 

o 151 osób – czyli o około 53,2%.  
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Wykres 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminie Domaniewice w latach 2011 – 2020 

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

W gminach poddanych analizie, gminami w których wskaźnik - udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w % - był 

najwyższy, były gminy: miejska Łowicz (4,5%) i wiejska Bielawy (4,3%). Najniższy wskaźnik 

odnotowano w gminie Zduny (1,3%). Wskaźnik dla gminy Domaniewice jest niższy od wskaźnika dla 

powiatów: łowickiego i zgierskiego, a także województwa łódzkiego. 

Tabela 19 Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 

   Gospodarstwa 
domowe korzystające 

ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

   Osoby 
korzystające ze 
środowiskowej 

pomocy społecznej 

Udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem 
w % 

 

Powiat łowicki 1 178 2 434 3,1  

Łowicz gmina miejska 640 1 246 4,5  

Bielawy  103 225 4,3  

Chąśno  46 99 3,4  

Domaniewice  59 133 2,9  

Kiernozia  45 107 3,2  

Kocierzew Południowy  29 73 1,7  

Łowicz  49 132 1,7  

Łyszkowice  87 182 2,7  

Nieborów  74 161 1,7  

Zduny  46 76 1,3  

Powiat zgierski 3 302 5 685 3,4  

Głowno  78 165 3,4  

województwo łódzkie 51 552 97 437 4,0  

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

W ramach wydatków z budżetu gminy poniżej przedstawiono te, na które przeznaczany jest 

największy budżet. Dominuje tutaj oświata i wychowanie (ok. 27,90%), następnie administracja 

publiczna (ok. 9,81%), kolejno gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ok. 7,61%), pomoc 

społeczna (ok. 2,39%) oraz transport i łączność (ok. 2,35%). 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

gospodarstwa 103 106 98 95 106 79 74 78 68 59

osoby 284 293 282 276 272 209 170 188 158 133

0

50

100

150

200

250

300

350



Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 - 2030 

70 
 

Tabela 20 Wydatki z budżetu gminy Domaniewice w roku 2020 (w zł) 
wydatki z budżetu gminy ogółem                                24 601 362,22  

administracja publiczna                                   2 412 271,83  

oświata i wychowanie                                   6 864 466,94  

pomoc społeczna                                      587 614,12  

gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   1 871 897,04  

transport i łączność                                      577 974,24  

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

 Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się wydatków ponoszonych na pomoc społeczną, 

począwszy od 2013 roku. Kwota ta generalnie ulega zmniejszeniu, poza rokiem 2016, w którym to udział 

wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem wyniósł, aż 27,72%. W 2020 roku na pomoc 

społeczną przeznaczono 2,39% wydatków z budżetu gminy. 

Tabela 21 Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem w gminie Domaniewice  
w latach 2013 – 2020 

rok 
wydatki z budżetu Gminy 

ogółem 
wydatki na pomoc 

społeczną 
udział wydatków na pomoc społeczną w 

wydatkach ogółem 

2013            11 236 314,54                  1 568 071,95  13,96% 

2014            12 690 878,16                  1 542 396,16  12,15% 

2015            15 033 696,46                  1 562 123,19  10,39% 

2016            16 236 881,01                  4 504 763,70  27,74% 

2017            18 123 745,72                   5 552 422,54  30,64% 

2018            19 508 048,47                   5 665 290,88  29,04% 

2019            22 182 637,98                   6 514 864,18  29,37% 

2020            24 601 362,22                   7 642 825,87  31,07% 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Domaniewicach 

Poniżej zaprezentowano dane służące do wykonania analizy porównawczej za rok 2020. W tym celu 

zaprezentowano jak wyżej: wydatki ogółem, wydatki na pomoc społeczną oraz udział wydatków  

na pomoc społeczną w wydatkach ogółem [%]. Ostatni wskaźnik pokazuje zróżnicowanie  

w realizowanych wydatkach wśród JST. Kolorem żółtym oznaczono wartość najniższą (1,53% gmina 

Nieborów), zaś niebieskim najwyższą (6,90% gmina Głowno) – co oznacza, iż wydatki na opiekę 

społeczną są znacznym obciążeniem dla budżetu gminy, a mieszkańcy borykają się z problemami życia 

społecznego. Wartość wskaźnika w gminie Domaniewice jest niższa od wskaźnika dla województwa  

i powiatów: łowickiego i zgierskiego. W pozostałych analizowanych jednostkach JST, oprócz gmin: 

miejskiej Łowicz (4,14%), Bielawy (3,17%), Kiernozia (3,10%), Łyszkowice (2,59%), wartości te są 

niższe, co oznacza iż gmina Domaniewice powinna podjąć działania ukierunkowane na wzrost 

zamożności mieszkańców. 

Tabela 22 Wydatki ogółem oraz na pomoc społeczną, udział wydatków na pomoc społeczną w 
wydatkach ogółem – analiza porównawcza w 2020 roku 

Jednostka 
terytorialna 

Wydatki ogółem wydatki na pomoc społeczną 
udział wydatków na pomoc 

społeczną w wydatkach 
ogółem 

Powiat łowicki 445 485 986,31 13 388 281,89 3,01 

Łowicz gmina miejska 186 172 955,14 7 713 545,91 4,14 

Bielawy  26 655 674,57 846 058,44 3,17 

Chąśno  15 029 890,54 343 245,57 2,28 

Domaniewice  24 601 362,22 587 614,12 2,39 

Kiernozia  18 557 477,11 576 102,69 3,10 

Kocierzew Południowy  21 535 963,86 481 079,95 2,23 

Łowicz  45 658 528,34 611 483,45 1,34 
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Jednostka 
terytorialna 

Wydatki ogółem wydatki na pomoc społeczną 
udział wydatków na pomoc 

społeczną w wydatkach 
ogółem 

Łyszkowice  35 356 891,72 915 095,24 2,59 

Nieborów  43 814 744,03 671 590,01 1,53 

Zduny  28 102 498,78 642 466,51 2,29 

Powiat zgierski 906 853 688,09 48 079 519,80 5,30 

Głowno  24 756 421,56 1 709 058,27 6,90 

województwo łódzkie 15 240 149 674,54 784 126 393,58 5,15 

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

 Grupami wymagającymi największego wsparcia w gminie są osoby bezrobotne  

i niepełnosprawne. Chociaż liczba osób bezrobotnych w gminie w badanym okresie przejawia tendencję 

malejącą, to analizując jednak dane dla powiatu łowickiego należy wyciągnąć wnioski, iż problem ten 

występuje również w gminie Domaniewice. W powiecie największy odsetek osób bezrobotnych w ogóle 

zarejestrowanych - według danych z 2020 roku - stanowią osoby w przedziale wiekowym: 45 lat i więcej 

– 40,4%, a znaczącym problemem powiatu jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 42,8%. Odnosząc ten wskaźnik 

do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 2,4%. Niepokojący jest wskaźnik - bezrobotni  

w wieku 55-64 lat pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w bezrobotnych w wieku 55-64 

lat ogółem, który wynosi 57,2%. Należy więc zaktywizować osoby bezrobotne zwłaszcza powyżej  

45 roku życia, długotrwale bezrobotne, organizować szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje 

zawodowe lub przekwalifikujące. Osoby długotrwale bezrobotne należy dodatkowo wspierać poprzez 

rozmowę np. z psychologiem, czy doradcą zawodowym. Jest to grupa, której szczególnie trudno 

odnaleźć się na rynku pracy – właśnie ze względu na bardzo długą przerwę w jej wykonywaniu. Do osób 

długotrwale bezrobotnych zaliczają się również te, które po prostu nie chcą pracować, przywykły  

do sytuacji, nie chcą zmian, nie oczekują od życia niczego więcej. 

 Kolejną grupą wymagającą wsparcia są osoby niepełnosprawne, którym chyba najtrudniej 

odnaleźć się w rzeczywistości i którym najtrudniej znaleźć pracę. Pracodawcy wolą przyjąć osobę 

pełnosprawną, z którą wg. nich łatwiej będzie im współpracować. Według danych GUS dla powiatu 

łowickiego w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane były w 2020 roku 102 osoby niepełnosprawne 

z czego 13 osób miało prawo do zasiłku. Do osób niepełnosprawnych w ciągu roku 2020 skierowanych 

było 13 oferty pracy.  

 

Tempo zachodzących procesów i skutków transformacji systemowej wpływa na funkcjonowanie 

praktycznie wszystkich dziedzin życia, w tym grup i struktur społeczności lokalnej. Dlatego główne 

kierunki polityki społecznej w odniesieniu do lokalnego systemu pomocy społecznej powinny skupiać 

się na: 

− zwiększeniu roli i efektywności niematerialnych form pomocy i wsparcia (głównie poradnictwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego); 

− dostosowaniu struktur instytucjonalnych i organizacyjnych do standardów krajów UE  

i wymogów wynikających z integracji; 

− zwiększeniu udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 

zadań z zakresu sfery społecznej; 
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− przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób i grup oraz poprawie warunków 

funkcjonowania i jakości życia rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;  

− budowaniu i powiększaniu kapitału społecznego na elementach: kompetencji, zaufania  

i partnerstwa między podmiotami publicznymi i niepublicznymi oraz zwiększeniu roli ekonomii 

społecznej; 

− wykształceniu rozwiązań systemowych i mechanizmów zabezpieczenia potrzeb rodzin 

niewydolnych wychowawczo oraz doświadczających przemocy w rodzinie; 

− zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie poczucia odpowiedzialności za ochronę 

rodziny przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi 

oraz pobudzaniu aktywności mieszkańców w przeciwdziałaniu zagrożeniom spowodowanym 

skutkami zdrowotnymi i społecznymi uzależnień;  

− systematycznym diagnozowaniu i monitorowaniu potrzeb i jakości życia społeczności lokalnej. 

Usługi społeczne w gminie Domaniewice przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia 

równości płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu 

społecznym 

 

 

 

2.3.6. Rynek pracy 

 

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec miesiąca czerwca 2021 roku wyniosła: 

− powiat łowicki 5,0%, 

− województwo łódzkie 6,1%, 

− Polska 6,0%. 

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno – gospodarczych. Rozmiar 

bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. 

Związane jest zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników  

w nowopowstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego. 

Poniżej przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Domaniewice. 

Analizę rozpoczęto od przedstawienia danych statystycznych dotyczących liczby zarejestrowanych 

osób bezrobotnych.  

Rok 2015 stał się rokiem przełomowym, od tego momentu liczba bezrobotnych w gminie 

Domaniewice zaczęła się zmniejszać (poza niewielkim wzrostem w roku 2018). 2020 rok pokazuje 

spadek bezrobocia w gminie do 84 zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 67 osób mniej niż w roku 

2011. Zauważalny jest także wyższy wskaźnik bezrobocia wśród mężczyzn niż kobiet.  

Tabela 23 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Domaniewice w latach 2011 – 2020 

lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 151 208 181 153 169 115 83 87 86 84 

mężczyźni 91 125 113 86 99 67 39 48 47 45 

kobiety 60 83 68 67 70 48 44 39 39 39 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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W gminie Domaniewice w 2020 roku odnotowano 84 osoby bezrobotne, w tym 45 mężczyzn oraz 25 

kobiet. Kobiety stanowiły 46,43 % ogółu bezrobotnych w gminie.  

Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Domaniewice z podziałem na płeć w latach 2011 

– 2020 

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

W 2020 roku w większości gmin w Polsce obserwujemy wzrost poziomu bezrobocia. Pogarszająca się 

sytuacja na rynku pracy to prawdopodobnie efekt pandemii koronawirusa Covid-19. Pandemia 

znacząco zmieniła rynek pracy nie tylko pod względem liczby ofert pracy, ale także pod względem 

najbardziej poszukiwanych zawodów. W pierwszej kolejności firmy likwidowały plany zwiększenia 

zatrudnienia, a nie faktyczne zatrudnienie. W najtrudniejszym okresie pandemii próbowano  

na wszystkie możliwe sposoby utrzymać zatrudnienie korzystając np. z urlopów, przerw 

eksploatacyjnych. Wsparcie dla firm ze strony państwa, było często uzależnione od utrzymania 

zatrudnienia. Szacuje się, że większe zwolnienia pracowników mogą być odłożone w czasie. Będzie  

to związane z terminem zobowiązań, na bazie których firmy otrzymały pomoc. 

W 2012 roku odnotowano najwięcej bezrobotnych w gminie - 208 osób. Przekłada się  

to na poziom wskaźnika - udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, który  

w tymże roku również jest najwyższy i wynosi (7,3%). W 2020 roku udział ten jest mniejszy i wynosi 

3,1%. Podobnie sytuacja wyglądała w podziale na płeć. 

Tabela 24 Udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Domaniewice 

lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 5,2 7,3 6,4 5,4 6,0 4,1 3,0 3,1 3,1 3,1 

mężczyźni 4,5 6,3 5,1 5,1 5,3 3,6 3,3 3,0 3,0 3,0 

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

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

Przedstawione poniżej dane ukazują udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym w porównaniu z innymi gminami z mikrootoczenia gminy Domaniewice. 
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Tabela 25 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  
(w %) w latach 2011 -2020 – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Powiat łowicki 6,0 7,1 7,2 6,3 5,8 5,1 4,1 3,9 3,3 4,0 

Łowicz gmina miejska 7,3 8,1 8,4 7,5 7,0 6,2 5,1 4,9 4,2 5,2 

Bielawy  5,6 5,9 6,7 7,0 5,7 5,1 3,8 3,7 2,8 3,8 

Chąśno  5,5 5,6 6,1 5,9 4,2 4,4 3,9 3,6 3,2 3,5 

Domaniewice  5,2 7,3 6,4 5,4 6,0 4,1 3,0 3,1 3,1 3,1 

Kiernozia  4,9 5,7 5,7 5,7 5,0 5,3 3,2 3,1 2,4 3,4 

Kocierzew Południowy  3,2 4,7 4,9 3,8 2,9 3,1 2,3 2,3 1,8 1,9 

Łowicz  5,1 6,5 6,5 5,2 4,9 4,6 3,5 3,3 2,9 3,5 

Łyszkowice  6,1 8,0 7,6 6,0 5,5 4,5 3,8 3,6 3,1 3,5 

Nieborów  5,5 7,5 7,0 5,7 5,3 5,0 3,9 3,4 3,0 3,4 

Zduny  5,0 6,0 6,2 5,7 5,5 4,5 3,3 2,9 2,6 3,1 

Powiat zgierski 10,0 11,3 11,1 8,4 7,6 6,3 4,9 4,4 3,6 4,2 

Głowno  9,4 11,4 10,7 7,4 6,8 6,0 5,0 3,6 1,8 2,5 

województwo łódzkie 8,6 9,5 9,7 8,1 7,2 6,0 4,9 4,5 4,1 4,8 

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

W zestawieniu gminy Domaniewice z pobliskimi jej gminami widzimy, że wartości obrazujące 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym dla gminy są 

wartościami jednymi z niższych względem pozostałych JST. W tabeli powyżej kolorem niebieskim 

zaznaczono wartości najwyższe, a kolorem pomarańczowym wartości najniższe w poszczególnych 

latach. W powiecie zgierskim wskaźnik ten przyjmuje najwyższe wartości w roku 2012 (11,4%).  

Najwyższe wartości badanego wskaźnika na przestrzeni lat poddanych analizie w latach 2011 

– 2016 poza rokiem 2012, odnotowano w powiecie zgierskim. W 2012 roku najwyższą wartość 

zarejestrowano w gminie wiejskiej Głowno (11,4%), a po roku 2017 w gminie miejskiej Łowicz. 

Natomiast najniższe wartości analizowanego wskaźnika niezmienne w analizowanych latach 

odnotowano w gminie Kocierzew Południowy, w której to wskaźnik w 2020 roku kształtował się  

na poziomie 1,9%. 

Poziom bezrobocia w gminie wiejskiej Domaniewice w roku 2020 jest niższy od średniej 

powiatów: łowickiego i zgierskiego, a także województwa łódzkiego. 

Generalnie, we wszystkich gminach kształtowanie się wartości wskaźnika w latach poddanych 

analizie przebiegało podobnie: do 2019 roku z niewielkimi wahaniami ulegał zmniejszeniu, a w 2020 

roku w prawie wszystkich gminach zauważalny jest wzrost wartości wskaźnika. Jedynie w gminie 

Domaniewice utrzymał się na tym samym poziomie (3,1%). Tendencja ta może się pogłębiać  

ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany epidemią wirusa COVID-19. 
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Wykres 11 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  
(w %) w latach 2011 -2020 – analiza porównawcza  

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

Wśród bezrobotnych w powiecie łowickim przeważają bezrobotni z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (27,7% - 29,6%) oraz policealnym, średnim zawodowym (23,9% - 27,1%). 

Najmniej bezrobotnych w powiecie odnotowuje się z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (8,5% 

- 10,3%) oraz wyższym (10,3% - 12,1%). Podobne tendencje obserwujemy w całym kraju. 

Tabela 26 Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia (%) w powiecie 
łowickim w latach 2011 – 2020 

Poziom wykształcenia 
lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wyższe 11,4 10,4 10,3 11,1 12,1 11,2 11,0 10,5 11,2 11,4 

policealne, średnie zawodowe 26,4 26,9 27,1 26,6 23,9 24,9 24,0 23,9 25,0 25,7 

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

zasadnicze zawodowe/branżowe 29,6 29,1 29,3 29,0 29,5 27,7 28,5 29,5 29,1 28,7 

gimnazjalne i poniżej 23,2 24,6 24,6 24,3 25,9 26,6 26,4 25,7 24,6 23,9 

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

Znacznym problemem powiatu łowickiego jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 42,8%. Odnosząc ten wskaźnik 

do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 2,4%. Niepokojący jest wskaźnik bezrobotni  

w wieku 55-64 lata pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w bezrobotnych w wieku 55-64 

lata ogółem, który wynosi 57,2%.  
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Tabela 27 Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim w latach 2011 – 2020 

Bezrobotni zarejestrowani pozostający 
bez pracy dłużej niż 1 rok 

lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem (osoba) 997 1094 1275 1164 1196 1127 897 764 663 777 

ogółem w % bezrobotnych ogółem 32,7 30,4 35,5 37,3 42,3 45,4 46,1 42,0 43,2 42,8 

w % ludności aktywnej zawodowo 3,0 3,3 3,8 3,5 3,6 3,4 2,7 2,3 2,0 2,4 

bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający 
bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w 

bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem (%) 
48,4 47,5 47,4 47,0 56,1 61,4 58,2 57,9 61,2 57,2 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu 
ogółem (osoba) 

3048 3594 3589 3123 2827 2484 1945 1818 1534 1815 

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

Należy zwrócić uwagę na bezrobocie wśród kobiet, ponieważ jest to grupa bardziej podatna na 

bezrobocie długotrwałe. Swoją specyfikę bezrobocie kobiet zawdzięcza silnemu oddziaływaniu 

przesłanek natury społeczno-kulturowej, związanych z istnieniem zestawów ról społecznych tradycyjnie 

przypisywanych poszczególnym płciom. Wspomniane zestawy ról determinują sfery aktywności,  

w jakich określone osoby mogą się realizować bez narażania się na przejawy społecznej dezaprobaty. 

Patrząc z perspektywy historycznej możemy zauważyć, że ta tendencja w kierunku podziału pracy 

względem płci okazuje się niezmiernie trwała i pomimo proegalitarnych działań współczesnych 

społeczeństw, we wszystkich niemal wymiarach społecznej aktywności, nadal ma wpływ na dystrybucję 

zatrudnienia. 

 

Pracujący 

Rynek pracy tworzony jest przez następujące elementy: 

− zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie, 

− podział pracowników wg pracujących, w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, 

− wielkość i strukturę bezrobocia. 

Rynek pracy pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy 

stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem 

tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymywane ze sprzedaży pracy stanowią źródło 

utrzymania dla ogromnej większości ludzi.  

Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek pracy jest poziom zatrudnienia. 

Poniżej przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Domaniewice.  

Tabela 28 Pracujący z terenu gminy Domaniewice w latach 2011 – 2020 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 304 319 336 304 365 365 323 336 335 288 

mężczyźni 113 107 110 88 137 133 91 100 94 80 

kobiety 191 212 226 216 228 232 232 236 241 208 

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

W 2020 roku liczba osób pracujących z obszaru gminy Domaniewice wyniosła 288 osób, w tym 80 

mężczyzn i 208 kobiet. Na przestrzeni badanych lat liczba pracujących zmniejszyła się o 16 osób. Wśród 

osób aktywnych zawodowo dominują kobiety. Kobiety w 2020 roku stanowiły 72,22% ogółu 

zatrudnionych osób. Aktywność zawodowa mężczyzn w gminie Domaniewice jest niższa niż kobiet  

i jest to tendencja niezmienna od 2011 roku, co przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 12 Aktywność zawodowa mieszkańców gminy Domaniewice w latach 2011 – 2020 

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

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik „współczynnik pracujących na 1000 

mieszkańców” opracowywany jest bez uwzględniania osób pracujących w jednostkach budżetowych 

działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących  

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, 

fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego 

miejsca pracy i rodzaju działalności. Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w badanych 

okresach kształtował się na poziomie od 62 osób w roku 2020 do 78 osób w latach 2015 i 2016,  

w których to był najwyższy. W porównaniu z wartościami najwyższymi w 2020 roku wskaźnik spadł  

o 16 punktów.  

Wykres 13 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Domaniewice 

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

Przedstawione dane dla gminy i jej mieszkańców świadczą o nie najlepszym wykorzystaniu zasobów 

pracy w gminie. Fakt, iż od lat 2015 - 2016 wskaźniki: liczba osób pracujących oraz współczynnik 

pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Domaniewice zaczyna ponownie spadać osiągając w 2020 

roku najniższy poziom, świadczy o niezbyt dobrej koniunkturze. Gmina powinna poczynić starania 
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zmieniające ten trend. Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Domaniewice w roku 

2020 osiągnął poziom 62, w tym samym okresie dla powiatu łowickiego kształtował się na poziomie 164, 

a dla powiatu zgierskiego 221. Tendencja ta może jeszcze się pogłębiać ze względu na kryzys 

gospodarczy spowodowany pandemią. W tabeli poniżej oznaczono kolorem niebieskim wartości 

najwyższe wśród analizowanych gmin wiejskich, a kolorem pomarańczowym wartości najniższe.  

Tabela 29 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2010 – 2019 – analiza 
porównawcza 

Jednostka terytorialna 
Pracujący na 1000 ludności ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Powiat łowicki 152 153 152 160 161 165 165 169 168 164  

Łowicz gmina miejska 279 284 287 292 292 294 291 296 298 291  

Bielawy  124 136 122 122 113 122 123 126 135 123  

Chąśno  74 76 77 89 93 107 101 93 94 79  

Domaniewice  65 69 72 65 78 78 69 72 72 62  

Kiernozia  53 41 40 39 46 47 51 53 59 59  

Kocierzew Południowy  44 43 42 47 49 55 57 59 65 65  

Łowicz  47 50 64 69 75 77 79 88 85 93  

Łyszkowice  149 128 111 143 147 163 172 162 159 165  

Nieborów  68 66 63 81 78 81 87 96 88 80  

Zduny  64 68 64 68 65 72 64 80 61 65  

Powiat zgierski 191 188 191 194 198 207 211 213 221 221  

Głowno  36 40 45 38 47 43 63 55 56 55  

województwo łódzkie 222 220 223 228 230 237 244 250 253 252  

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

Z dostępnych danych wynika, iż najwięcej osób pracujących przypada na rok 2017 – są to 172 osoby 

pracujące na 1000 ludności w gminie Łyszkowice. Gmina pod względem analizowanego wskaźnika 

zdecydowanie wyróżnia się na tle badanych jednostek, osiągając najwyższe wartości we wszystkich 

latach poddanych analizie. W gminie Domaniewice najwyższy wskaźnik to 78 osób na 1000 ludności. 

Natomiast w powiecie łowickim ogółem najwięcej osób odnotowano w roku 2018 – 169 osób na 1000 

ludności. 

Najniższy wskaźnik wśród badanych JST przypada na rok 2011 w gminie Głowno - 36 pracujących  

na 1000 mieszkańców. W powiecie łowickim najmniej zatrudnionych na 1000 osób występuje w roku 

2011 i 2013 – 152 pracujących.  
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Wykres 14 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców - analiza porównawcza, rok 2020 

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

Z dostępnych danych dla pozostałych JST wynika, że wartości obrazujące współczynnik pracujących 

na 1000 ludności są zróżnicowane i kształtują się od 55 w gminie Głowno do 291 w gminie miejskiej 

Łowicz. Gmina Domaniewice z poziomem wskaźnika 62 klasyfikuje się na jednym z niższych miejsc 

spośród analizowanych JST.  

 

WNIOSKI Z ANALIZY SPOŁECZNEJ 

Gmina Domaniewice to niewielka gmina wiejska, o charakterze typowo rolniczym. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że w gminie są dobre warunki do zamieszkania. Warunki 
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zauważyć, że na terenie gminy występuje bezrobocie tzw. "ukryte", związane z niezarejestrowaniem 

części bezrobotnych mieszkający na wsiach jako bezrobotnych.  

Gmina 24 maja 2018 roku uchwałą numer XLII/246/18 Rady Gminy Domaniewice, przyjęła „Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaniewice na lata 2018 – 2025”, w której  
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5. Rozwijanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych wymagających opieki i osób samotnych; 

6. Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 
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7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

8. Pomoc na rzecz osób bezdomnych. 

W dokumencie określono misję, która brzmi: „Gmina Domaniewice bezpieczna socjalnie dla swoich 

mieszkańców”. 

 

 

 

2.4. Sfera gospodarcza 

 

2.4.1. Gospodarka 

 

OTOCZENIE 

Gmina Domaniewice ma rolniczy charakter, na jej obszarze nie rozwinęły się żadne zakłady 

zarówno przetwórstwa rolno – spożywczego jak i przemysłowe. Z jednej strony ma to pozytywny wpływ 

na stan jej środowiska naturalnego (co jest istotne ze względu na obecność obszarów Natura 2000  

na terenie Gminy), z drugiej zaś strony przyciągnie inwestorów do Gminy jest w związku z powyższym 

utrudnione. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na niski potencjał przyciągania inwestycji jest niski 

stan infrastruktury technicznej, w szczególności niedostateczny stopień rozwoju kanalizacji oraz brak 

oferty inwestycyjnej. W granicach administracyjnych Gminy znajdują się dwa duże zbiorniki wodne, 

które stanowią ważny punkt na mapie wędkarskiej regionu, w obrębie których znajdują się obszary 

pozostające pod ścisłą ochroną z uwagi na siedliska ptaków oraz chronionych gatunków roślin. Ponadto, 

na terenach Gminy Domaniewice brak jest wystarczającej bazy turystyczno –wypoczynkowej  

w porównaniu do możliwości, jakie stwarzają w/w zbiorniki wodne, co również powoduje zmniejszenie 

atrakcyjności tych obszarów dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Atrakcyjność inwestycyjną 

Gminy Domaniewice podnosi jej lokalizacja w pobliżu głównych tras komunikacyjnych w postaci węzła 

autostrady A1 oraz A2, a także drogi krajowej nr 14. Ponadto, Gmina leży w niedalekiej odległości  

od dużych centrów aglomeracji miejskich jakimi są Łódź oraz Warszawa. Miasta te stanowią zarówno 

potencjalne (duże) rynki zbytu dla produkcji rolnej jak i ośrodki kulturalne oraz edukacyjne. Ważną 

inicjatywą, w której Gmina Domaniewice bierze udział i która pozytywnie powinna wpłynąć  

na jej atrakcyjność jest uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Łowicka” – będącej 

stowarzyszeniem 8 gmin, zawiązanym w maju 2015 r., której głównym celem jest chęć rozwoju terenów 

wiejskich i aktywizacja społeczności lokalnej z obszaru powiatu łowickiego.  

 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

W badanym okresie ostatniej dekady liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się  

o 54 podmioty. W 2020 roku zarejestrowano w gminie 326 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych 

do rejestru Regon. Stanowiły one 0,51% ogółu podmiotów w powiecie łowickim (6 380). 
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Tabela 30. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Domaniewice  
w latach 2011 – 2020 

rok liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON 

2011 272 

2012 287 

2013 283 

2014 283 

2015 292 

2016 301 

2017 306 

2018 309 

2019 323 

2020 326 

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

Badany okres to czas, w którym wartość zmiennej ulegała wahaniom, analizując rok do roku zauważalny 

jest jednak spadek w roku 2013, po czym wzrost w górę w latach 2015 - 2020, gdzie obecnie wartość 

jest najwyższa, biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat.  

Wykres 15 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Domaniewice  
w latach 2011 – 2020 

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

W latach 2014 – 2020 zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 

wg Sekcji PKD 2007 w poszczególnych sekcjach kształtowały się łagodnie, nie odnotowano 

spektakularnych wzrostów oraz spadków, za wyjątkiem branży budowlanej (wzrost o 32% liczby 

podmiotów w relacji 2014 rok do roku 2020) oraz Przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 30,95%). 

Największy spadek odnotowano w Sekcji A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; (spadek o 33% 

liczby podmiotów w relacji 2014 rok do roku 2020).  

Zwiększenie się liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni 7 analizowanych lat odnotowały 

sekcje: C, F, H, I, J, K, L, N, Q, R, S i T. W tym największy wzrost: 

− sekcja F- Budownictwo: + 17 podmiotów (32,07%); 

− sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe: + 13 podmiotów (30,95%); 

− Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa: + 9 podmiotów (24,32%). 
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Natomiast spadek zaobserwowano w sekcjach: A, G, w tym największy spadek przez 7 lat zanotowała: 

− sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - ubyło 6 podmiotów (33,33%); 

− sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle – ubyło 9 podmiotów (10,58%). 

Tabela 31 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Domaniewice wpisane do rejestru Regon  
wg sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31.XII) 
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru 
Regon wg sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31.XII 

Wartości w latach 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 24 25 24 23 22 22 18 

2. Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 0 0 0 

3. Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 29 31 30 33 32 40 42 

4. 
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

1 0 0 0 0 0 0 

5. 
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Sekcja F - Budownictwo 36 35 39 41 46 49 53 

7. 
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

94 98 94 93 90 87 85 

8. Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 28 29 33 34 36 36 37 

9. 
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

5 5 5 5 5 6 7 

10. Sekcja J - Informacja i komunikacja 1 3 5 5 5 5 5 

11. Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 4 4 4 4 5 6 

12. 
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

4 4 4 4 4 5 5 

13. 
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

10 8 9 8 7 9 8 

14. 
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

2 2 4 3 3 2 3 

15. 
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

10 10 10 10 10 10 10 

16. Sekcja P - Edukacja 7 8 8 9 8 7 6 

17. Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5 4 3 4 7 7 9 

18. 
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

7 8 8 9 9 10 10 

19. 

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

16 18 21 21 21 23 22 

Ogółem 283 292 301 306 309 323 326 

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

Najliczniejszy udział w całkowitym zestawieniu podmiotów gospodarczych mają podmioty 

zaklasyfikowane do Sekcji: 

− G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 85 podmiotów (26,07% 

ogółu), 

− F: Budownictwo – 53 podmioty (16,25% ogółu), 

− C: Przetwórstwo przemysłowe – 42 podmioty (12,88% ogółu), 

− H: Transport i gospodarka magazynowa – 37 podmiotów (11,34% ogółu), 

− S i T: Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 

– 22 podmioty (6,74% ogółu). 

 



Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 - 2030 

83 
 

Gospodarka gminna opiera się głównie na handlu, usługach i działalności budowlanej. W następnej 

kolejności funkcjonuje przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz 

działalność profesjonalna. Stosunkowo niewielka jest liczba podmiotów prowadzących działalność 

związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Gmina zapewnia mieszkańcom 

podstawowe usługi społeczne i finansowe – na terenie gminy funkcjonują placówki opieki zdrowotnej  

i pomocy społecznej, oświaty i edukacji, kultury, komunikacji.  

Według klasy wielkości dominują mikroprzedsiębiorstwa, niewielki jest w tym udział małych firm.  

gminie nie funkcjonują średnie i duże przedsiębiorstwa.  

Wykres 16 Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klasy wielkości (stan na dzień 
31.12.2020 r.) 

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

Spośród wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy, najwięcej 

podmiotów zatrudniało od 1 do 9 osób. Na koniec 2020 roku było 318 takich jednostek. Drugą  

pod względem liczebności grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Na koniec 2020 

roku było 8 takich podmiotów.  

Tak jak w całym kraju, w strukturze podmiotów dominuje sektor prywatny - w 2020 roku 

odnotowano 318 prywatnych podmiotów gospodarczych, w tym 271 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. Na terenie gminy działają głównie podmioty nie generujące dużej ilości miejsc 

pracy, lecz przeważnie oparte na samozatrudnieniu. W dominującej części zasięg oddziaływania 

prowadzonej działalności gospodarczej jest niewielki, realizowany przez małe podmioty, zarówno  

pod względem kapitału, jak i zatrudnienia. Udział sektora prywatnego wynosi 97,55%. Sektor publiczny 

reprezentowany jest zaś przez Urząd Gminy Domaniewice, placówki oświatowe oraz instytucje kultury. 
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Tabela 32 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Domaniewice w latach 2014-2020 wg rejestru 
REGON  

Wartości w latach 

Podmioty wg sektorów własnościowych 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  podmioty gospodarki narodowej ogółem 283 292 301 306 309 323 326 

2. sektor publiczny - ogółem 8 8 8 8 8 8 7 

 sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 

5 5 5 5 5 5 4 

3. sektor prywatny - ogółem 275 284 293 298 301 315 318 

 sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

231 238 247 251 255 269 271 

 sektor prywatny - spółki handlowe 6 6 6 7 5 6 6 

 sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego  

1 1 1 1 0 0 0 

 sektor prywatny - spółdzielnie 2 2 2 2 2 1 1 
 sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 11 13 13 13 13 13 14 

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

 

Gmina Domaniewice w analizie porównawczej z innymi JST 

W tabeli zaprezentowano liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON.  

W badanym przedziale czasowym odnotowujemy wzrost ilości podmiotów gospodarczych  

we wszystkich JST. Największy przyrost wystąpił w gminie wiejskiej Łowicz (165 podmiotów), Nieborów 

(139 podmiotów), następnie w gminach: Łyszkowice (100 podmiotów), Bielawy (89), Kocierzew 

Południowy (77 ), Domaniewice (54), Głowno (52), Zduny (38), Chąśno (26), Kiernozia (23), Miasto 

Łowicz (16). W większości przypadków obszary zaliczane do gmin miejskich i miejsko – wiejskich 

charakteryzują się wyższym poziomem przedsiębiorczości, korzystniejszym otoczeniem biznesowym, 

zatem liczba podmiotów gospodarczych jest wyższa od liczby podmiotów z terenów typowo wiejskich, 

w przypadku gminy miejskiej Łowicz ta zasada jednak się nie potwierdza. 

Tabela 33 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon – analiza porównawcza 
Jednostka 
terytorialna 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Różni
ca 

Powiat łowicki 5 653 5 778 5 904 5 953 5 905 5 968 5 956 6 022 6 188 6 380 727 

Łowicz gmina 
miejska 

2 899 2 926 2 960 2 950 2 904 2 886 2 869 2 842 2 861 2 915 16 

Bielawy  258 274 293 288 284 292 302 320 336 347 89 

Chąśno  146 154 159 162 152 158 151 156 164 172 26 

Domaniewice  272 287 283 283 292 301 306 309 323 326 54 

Kiernozia  208 217 217 230 219 219 211 210 219 231 23 

Kocierzew 
Południowy  

193 203 207 220 222 225 222 236 254 270 77 

Łowicz  475 504 518 535 534 552 551 575 613 640 165 

Łyszkowice  324 331 346 353 357 366 376 381 403 424 100 

Nieborów  531 529 555 565 581 605 614 637 650 670 139 

Zduny  347 353 366 367 360 364 354 356 365 385 38 

Powiat 
zgierski 

14 798 15 215 15 460 15 681 15 892 16 174 16 555 16 777 17 294 17 923 3 125 

Głowno  242 249 257 258 264 260 254 263 273 294 52 

województwo 
łódzkie 

228 
537 

234 
079 

237 
915 

239 
578 

241 
462 

243 
280 

245 
855 

247 
502 

254 
322 

261 
498 

32 961 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Wykres 17 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon – analiza porównawcza 

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

 Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest 

poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  

na 10 tys. mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności 

gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na rynku. 

Tabela 34 Poziom aktywizacji gospodarczej w gminach wiejskich w latach 2011 – 2020 – analiza 
porównawcza 

Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Różnica 
powiat łowicki 

Łowicz gmina miejska 974 987 1 006 1 011 1 004 1 002 1 000 997 1 014 1 045 71 

Bielawy  448 480 519 513 507 527 554 594 631 659 211 

Chąśno  477 510 531 544 514 536 516 534 564 591 114 

Domaniewice  584 618 609 608 626 646 657 663 695 701 117 

Kiernozia  579 608 616 660 632 633 617 616 651 692 113 

Kocierzew Południowy  435 461 471 504 512 521 518 555 604 646 211 

Łowicz  629 669 684 701 698 718 715 746 795 830 201 

Łyszkowice  476 487 511 523 531 546 562 569 602 639 163 

Nieborów  567 563 591 600 615 644 654 678 697 716 149 

Zduny  577 590 615 623 616 627 614 625 640 679 102 

powiat zgierski 

Głowno  499 513 525 531 544 537 524 547 568 609 110 

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

Od 2011 roku poziom aktywizacji gospodarczej w gminie Domaniewice wzrósł o 117 punktów. Wskaźnik 

aktywizacji gospodarczej nie wzrastał jednak regularnie w badanych latach. Na przestrzeni badanych 

lat we wszystkich analizowanych gminach obserwowany jest wzrost wartości wskaźnika. Wśród 

wskazanych jednostek, najwyższą wartość wskaźnika w roku 2020 odnotowano w Mieście Łowiczu 

(1045), a następnie w gminie Nieborów (716). Gminy miejskie i wiejskie przylegające do miast mają  
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w większości przypadków wyższe wskaźniki aktywizacji gospodarczej, jest to związane z lepszym 

otoczeniem biznesowym, większymi możliwościami jakie daje bliskość miasta. Wśród analizowanych 

gmin największą dynamiką wzrostu charakteryzują się gminy Bielawy oraz Kocierzew Południowy (211). 

Poniżej przedstawiono wykres z przebiegiem poziomu aktywizacji gospodarczej gminy Domaniewice  

na przestrzeni 10 badanych lat. 

Wykres 18 Poziom aktywizacji gospodarczej w latach 2011 - 2020 w gminie Domaniewice 

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

Jednak poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaźników obrazujących 

aktywność biznesową populacji. Ważnym wskaźnikiem dodatkowym jest tzw. indeks PEAI (Present 

Economic Activity Index – wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej), obliczany jako procentowa 

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

pomyślną koniunkturę, a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2011 jest okresem bardzo 

dużego wzrostu gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często jest 

większy niż 4%, a gminach wiejsko – miejskich często przekracza 9%.  

Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej,  

a indeksem PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez wiele 

lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną dynamikę. 

Tabela 35 Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach (2016/2019) – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 

Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach 

Ilość nowych firm Przyrost procentowy PEAI 

Powiat łowicki 424 9,02% 

Łowicz gmina miejska 46 4,55% 

Bielawy  45 18,98% 

Chąśno  21 14,38% 

Domaniewice  20 6,67% 

Kiernozia  20 12,13% 

Kocierzew Południowy  48 24,71% 

Łowicz  89 16,12% 

Łyszkowice  48 13,77% 

Nieborów  56 9,51% 

Zduny  31 10,48% 

Powiat zgierski 1368 8,10% 

Głowno  40 16,25% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Według powyższych obliczeń najwyższy wskaźnik PEAI (powyżej 15%) wśród analizowanych gmin 

przypada w gminach: Kocierzew Południowy (24,71%), Bielawy (18,98%), Głowno (16,25%), Łowicz 

(16,12%). Wskaźnik powyżej 9% (mniej niż 15%) odnotowano w gminach: Chąśno (14,38%), 

Łyszkowice (13,77%), Kiernozia (12,13%), Zduny (10,48%), Nieborów (9,51%). W gminie Domaniewice 

wskaźnik oszacowano na poziomie (6,67%), a niższą wartość odnotowano tylko dla Miasta Łowicza 

(4,55%). Wartości dla powiatów ogółem to 9,02% w powiecie łowickim oraz 8,10% w powiecie zgierskim. 

Większość gmin charakteryzuje się zatem pomyślną koniunkturą, a w kilku można mówić o gwałtownym 

rozwoju. 

Należy w tym miejscu zauważyć, iż ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wirusa 

COVID-19 w całym kraju, następuje zmniejszenie liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz obserwuje 

się coraz więcej takich, które zawieszają bądź zamykają prowadzoną dotychczas działalność 

gospodarczą. Na ten moment bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy pandemia zakończy się oraz jak 

bardzo dotkliwe będą jej skutki m.in. w sferze gospodarczej. 

 

ROLNICTWO 

Gmina jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej 

w ostatnich latach stała się hodowla bydła mlecznego. Ważnym źródłem dochodów rolników jest także 

uprawa warzyw (pomidory) oraz owoców (truskawki, wiśnie). Grunty rolne stanowią 6879 ha 

powierzchni Gminy, co stanowi prawie 80% całkowitej powierzchni Gminy i tylko potwierdza rolniczy 

charakter tych terenów. Znaczący udział użytków zielonych posiadają Lisiewice i Rogóźno. Pierwsze, 

są to przede wszystkim łąki. Najwięcej pastwisk spotyka się natomiast w Reczycach, Stroniewicach  

i w Krępie. W rękach prywatnych znajduje się 93% gruntów wykorzystywanych dla produkcji rolniczej  

w Gminie (prawie w całości są to użytki rolne).  

Fotografia 15 Miejscowość Rogóźno 

 
Źródło: Fotografia własna 
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Na terenie Gminy Domaniewice w 2020 roku według powierzchni fizycznej wykazano  

1 728 gospodarstw. Ogólna wielkość powierzchni zajmowanej przez te gospodarstwa to 6879,23 ha. 

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego pod względem powierzchni fizycznej wynosiła 4,0875 ha w roku 

2019, zaś w roku 2020 spadła do 3,9810 ha. Na terenie Gminy Domaniewice odnotowano  

32 gospodarstwa rolne o powierzchni fizycznej powyżej 20 ha Na terenie Gminy nie ma zakładów 

przetwórczych. Funkcję ośrodka przetwórstwa rolno - spożywczego dla powiatu łowickiego pełni miasto 

Łowicz. 

Gmina prowadzi współpracę z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Łodzi w zakresie 

przeprowadzenia badań odczynu (pH) i zasobności gleb (P, K, Mg), określenie potrzeb wapnowania 

gleb. Corocznie zawierana jest umowa na wykonanie 245 próbek. W roku 2020 wykonano badania  

u 33 rolników w m. Strzebieszew i Skaratki w celu poznania zasobności gleb na terenie Gminy. Wyniki 

analiz pozwalają na racjonalną gospodarkę nawozami. 

 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane powyżej dane wskazują, że sfera gospodarcza w gminie Domaniewice rozwija 

się stabilnie, lecz powoli. Pomyślna koniunktura gospodarcza nie wpływa znacząco na wzrost liczby 

zakładanych przedsiębiorstw, zaś wartości wskaźników w analizie porównawczej z innymi gminami 

pozwalają wnioskować, iż gmina potrzebuje silnego akceleratora zmian.  

Zdolność do kreowania polityki rozwoju na terenie gminy jest silnie uwarunkowana czynnikami 

zewnętrznymi. Z jednej strony, położenie geograficzne gminy może mieć znaczenie przy podejmowaniu 

decyzji o rozpoczęciu aktywności gospodarczej w zakresie sektora kreatywnego, kulturalnego, 

technologii IT, turystyki czy przemysłu czasu wolnego. Z drugiej - gmina posiada endogeniczny 

potencjał, który wciąż nie jest w pełni możliwości wykorzystany np. dla rozwoju turystyki. 

Ponadto, planując obecnie dalsze kierunki rozwoju gminy, należy mieć na uwadze skutki 

pandemii, które z pewnością będą odczuwalne dla mieszkańców, a tym samym dla całej gminy 

Domaniewice w długim okresie czasu. Należy wykorzystać doświadczenia, które gmina nabyła od 

marca 2020 roku, wykorzystać potencjał tkwiący w cyfryzacji i informatyzacji instytucji publicznych, ale 

również podjąć działania wspierające ochronę środowiska, jak również sferę gospodarczą. 

 

POLITYKA FINANSOWA  

Polityka finansowa gminy Domaniewice realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania 

środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej wskazujące wydatki majątkowe. 

Tabela 36 Wyniki finansowe samorządu gminy Domaniewice w latach 2016 – 2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody ogółem  15 689 006,18    18 352 200,89   19 603 077,96  22 867 311,90   24 002 865,95  

Wydatki ogółem   16 236 881,01    18 123 745,72   19 508 048,47  22 182 637,98  24 601 362,22  

Wynik finansowy -547 874,83 228 455,17 95 029,49 684 673,92 -598 496,27 

Wynik finansowy/ 
dochody (%) 

-3,49 1,24 0,48 2,99 -2,49 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST, a wydatkami ogółem JST stanowi 

odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Gmina Domaniewice w analizowanych latach 2017 - 2019 

zamknęła budżet nadwyżką, zaś w roku 2016 i 2020 wynik finansowy był ujemny, a deficyt wynosił 

odpowiednio (-3,49%) oraz (-2,49%). Na przestrzeni lat widoczny jest wzrost zarówno dochodów  

jak i wydatków gminy. Najwyższy wzrost dochodów gmina odnotowała w 2019 roku (ok. 14%), podobnie 

jak i wydatków (wzrost prawie 12%). Linia trendu pokazuje jednakże, że znacznie szybciej rosną liczby 

po stronie wydatkowej niż dochodowej.  

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

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

Obserwowany stały wzrost dochodów w budżecie gminy ma swoje odzwierciedlenie również w wielkości 

dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co jest zgodne z zachodzącą w województwie łódzkim 

tendencją dochodową. Dochody gminy Domaniewice corocznie wzrastają (w różnym tempie). 

Zamożność samorządu obrazuje dochód liczony na 1 mieszkańca, który sukcesywnie powiększał się 

począwszy od kwoty 2 354,54 zł na 1 mieszkańca w 2011 roku do 5 175,26 zł na 1 mieszkańca  

w 2020 roku, co oznacza wzrost o 119,89%. Wraz ze wzrostem dochodów, jeszcze szybciej rosną 

wydatki per capita w gminie Domaniewice (wzrost o 136,77% w 2020 roku w porównaniu do roku 2011). 
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Wykres 20 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Domaniewice w latach  
2011 – 2020 

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

W porównaniu do roku 2010 dochody na jednego mieszkańca w roku 2020 są większe  

o 2 820,72 zł, a wydatki zwiększyły się o 3 552,80 zł. 

W tabeli poniżej przedstawiono analizę porównawczą dochodów i wydatków na jednego 

mieszkańca w badanych JST dla okresu 2018 – 2020. Kolorem niebieskim oznaczono najwyższe,  

a kolorem żółtym najniższe dochody i wydatki, w danym roku poddanym analizie. 

Analizując sytuację gminy Domaniewice, dochody i wydatki per capita kształtują się na 

przeciętnym poziomie wśród JST poddanych analizie w Latach 2018 – 2019 dochody na 1 mieszkańca 

w gminie były bardzo zbliżone do tych w całym powiecie łowickim. Wśród analizowanych gmin tylko w 

gminie Kiernozia dwa lata pod rząd odnotowano najwyższe dochody na 1 mieszkańca. Poza tym nie 

uwidacznia się żadna inna prawidłowość.  

Tabela 37 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2018 – 2020 – analiza 
porównawcza 

Jednostka terytorialna 
Dochody na 1 mieszkańca Wydatki na 1 mieszkańca 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Powiat łowicki 4 233,35 4 923,15 5 738,92 4 369,62 5 123,94 5 722,95 

Łowicz gmina miejska 4 431,83 4 971,20 6 405,00 4 735,73 5 381,80 6 635,05 

Bielawy  4 529,04 4 740,95 5 276,38 4 936,64 4 607,52 5 040,79 

Chąśno  4 113,28 5 060,58 5 492,45 4 418,94 4 977,42 5 164,91 

Domaniewice  4 216,62 4 916,64 5 175,26 4 196,18 4 769,43 5 304,30 

Kiernozia  4 175,15 5 479,18 5 952,71 4 696,89 5 369,43 5 527,99 

Kocierzew Południowy  4 080,77 4 556,48 5 263,87 3 893,05 4 516,42 5 119,08 

Łowicz  4 234,54 5 437,63 5 741,15 4 041,82 5 699,84 5 925,83 

Łyszkowice  4 192,09 4 641,31 4 965,56 4 052,70 5 226,08 5 314,43 

Nieborów  3 851,67 4 793,61 5 079,91 3 993,41 4 993,97 4 692,09 

Zduny  3 860,54 4 580,29 5 677,47 3 716,90 4 307,72 4 941,53 

Powiat zgierski 4 511,02 4 979,88 5 548,74 4 473,30 4 985,57 5 457,91 

Głowno  4 042,10 4 784,03 5 142,33 3 874,50 4 384,63 5 139,39 

województwo łódzkie 5 055,51 5 671,37 6 184,58 5 183,13 5 792,66 6 223,74 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Należy zauważyć, iż w każdej JST poddanej analizie, w latach 2018 - 2020 zauważalna jest 

tendencja do wzrostu dochodów jak i wydatków na jednego mieszkańca. W gminie Domaniewice 

zarówno najwyższy poziom wydatków jak i dochodów per capita odnotowano w 2020 roku. 

 

Struktura dochodów i wydatków 

Gmina w celu realizacji zadań własnych gromadzi dochody. Zgodnie z ustawą o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego na dochody JST składają się trzy podstawowe elementy: dochody 

własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami JST mogą być także: 

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.  

Tabela 38 Struktura dochodów na 1 mieszkańca w gminie Domaniewice w zł w latach 2011 – 2020 
dochody na 1 
mieszkańca w zł 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 2458,50  2980,06  3747,36  3708,24  3389,70  3841,68  4613,69  4743,77  5717,31  6326,29  

dochody własne 837,07 1008,37 921,82 1167,39 1217,23 1220,98 1331,35 1468,76 1645,65 1706,36 

dochody własne - 
udziały w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa 
podatek dochodowy od 
osób fizycznych 

247,83 258,90 286,30 334,12 366,59 424,40 448,66 541,10 607,29 621,36 

dochody własne - 
udziały w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa 
podatek dochodowy od 
osób prawnych 

8,10 0,19 0,38 1,44 1,88 1,91 3,73 5,28 2,45 22,85 

dochody własne - 
dochody podatkowe 
ustalone i pobierane na 
podstawie odrębnych 
ustaw 

373,89 401,26 407,20 512,25 439,12 449,87 486,00 485,25 473,07 507,62 

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

W dochodach gminy Domaniewice na przestrzeni badanych lat widoczne są coraz większe 

wpływy z podatków per capita:  

− podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost wpływów per capita w 2020 roku o 150,72%  

w stosunku do roku 2011 - co niewątpliwie ma związek z wzrostem dochodów mieszkańców gminy; 

− podatki ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw – wzrost wpływów per capita  

w 2020 roku o 35,77% w stosunku do roku 2011. 

Podatek dochodowy od osób prawnych na przestrzeni badanych lat ulega procesom 

gospodarczym zachodzącym w kraju, czy na świecie i przyjmuje różne wartości – w 2012 roku 

odnotowany spadek wpływów z podatku CIT per capita o 1 163,16% w porównaniu do roku 2011, zaś 

w 2020 roku udział w podatku CIT wzrósł o 182,10% w stosunku do roku bazowego. 

W budżecie gminy Domaniewice największy udział w roku 2018 mają dochody własne, które 

stanowiły – 34,83%, w latach 2019 - 2020 największy udział mają dotacje osiągając odpowiednio 

35,27%, 36,10%. W dochodach gminy z roku na rok wzrasta również poziom przyznanych subwencji. 

Zauważalny jest także na przestrzeni analizowanych lat wzrost wartości uzyskanych dotacji, który  
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w 2020 roku wynosił 36,10% dochodów ogółem (wzrost poziomu dotacji o 4,56% w porównaniu do roku 

2018).  

Wykres 21 Struktura dochodów w gminie Domaniewice w latach 2018 – 2020 

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

 

 

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

Na finansowanie różnego rodzaju projektów inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego 

mogą ubiegać się o pozyskiwanie środków z dotacji Unii Europejskiej. Obszarów, w których gminy mogą 

pozyskać fundusze jest bardzo wiele, a do najważniejszych z nich należą: infrastruktura, ochrona 

środowiska, informatyzacja, projekty społeczne, projekty kulturalne.  

Gmina Domaniewice realizuje/ zrealizowała następujące projekty, na które uzyskała 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 

Tytuł projektu Źródło dofinansowania 
Wartość 

projektu [zł] 
Dofinansowanie 

z EU [zł] 

Dobra Edukacja w Gminie 
Domaniewice 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

11.1. Wysoka jakość edukacji 

891 775,75 758 009,38 

Utworzenie Klubu Dziecięcego w 
Domaniewicach 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

10.1. Powrót na rynek pracy 
osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3 

559 448,58 475 531,29 

Mierz wysoko! Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty 

408 480,00 347 208,00 

Nasza Wiedza, Naszą Szansą 368 998,00 313648,30 

Doposażenie oddziałów 
przedszkolnych w gminie 
Domaniewice 

199 045,94 169 189,05 

Silni i zdolni z indywidualizacją 64 442,00 54 775,70 
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Tytuł projektu Źródło dofinansowania 
Wartość 

projektu [zł] 
Dofinansowanie 

z EU [zł] 

Pozalekcyjna przygoda z językiem 
angielskim 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

9.5. Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

49 997,00 42 497,45 

Wiedza Przyjacielem Przedszkolaka 49 204,00 41 823,40 

Przyszłość w Naszch rękach 47 435,76 40 320,40 

Podróż do Świata Nauki 47 128,00 40 058,80 

 

 

 

2.4.2. Turystyka  

 

Atrakcyjność turystyczna Gminy Domaniewice związana jest przede wszystkim z jej walorami 

środowiskowymi oraz krajobrazowymi. Atrakcyjne są tereny rekreacyjne znajdujące się w okolicy 

miejscowości Lisiewice Duże oraz zabytki znajdujące się w miejscowości Domaniewice (chętnie 

odwiedzane przez mieszkańców województwa łódzkiego). Ciekawym elementem są okoliczne Wzgórza 

Domaniewickie, tworzące zalesiony grzbiet wznoszący się do 40 m nad poziom otoczenia, stanowiące 

urozmaicenie dość monotonnego krajobrazu Gminy. Piękne krajobrazy to także zasługa zbiorników 

wodnych, jezior Okręt (172,5 ha) oraz Rydwan (80 ha), będących jedną z największych w Polsce 

Centralnej ostoją ptaków, a także największymi w tej części Polski stawami rybackimi. Od początku ich 

istnienia prowadzona była tu gospodarka rybacka. 

Fotografia 16 Jezioro Okręt – droga przy brzegu 

 
Źródło: Fotografia własna 

W Gminie brak jest centrum informacji turystycznej, gospodarstw agroturystycznych i bazy 

noclegowej. Ograniczoną bazę gastronomiczną stanowi jedynie w miejscowości Domaniewice 

restauracja „U Pana Tadeusza”. 
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Przez tereny Gminy Domaniewice przebiegają ciekawe szlaki rowerowe oraz szlak pieszy: 

− Szlak pieszy Łowicz – Jastrzębia – Pilaszków – Dąbkowice Górne – Jezioro Okręt – Błota 

Krępskie – Domaniewice. Powrót z przystanku PKS z Domaniewic – atrakcją turystyczna na 

terenie Gminy jest niewątpliwie Jezioro Okręt w obrębie Wału Dąbkowickiego (na wysokości 

Dąbkowic Górnych). W miejscowości Domaniewice  znajduje się cmentarzysko pogańskie, 

barokowa kaplica z 1631-33 r. z fundacji  mieszczan krakowskich - Jakuba i Wojciecha 

Celestów. W jej wnętrzu znajduje się  oryginalny prospekt organowy z roku 1759 w kształcie 

orła w koronie, z rozpostartymi  skrzydłami, uważany za jeden z najciekawszych prospektów 

organowych na świecie. 

− Szlak rowerowy „Dwory i kościoły” liczący 123 km (w tym 13 nieutwardzonej  powierzchni) 

położony jest w północno-zachodniej części Powiatu Łowickiego  i obejmuje: Strzelcew, 

Płaskocin, Boczki, Wicie, Kocierzew Płd., Różyce, Osiek, Brodne  Józefów, Kiernozia, Stępów, 

Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Łaźniki, Jackowice,  Dąbrowa Zduńska, Bogoria Dolna, 

Sobota, Walewice, Marywil, Borów, Łazin,  Oszkowice, Piaski Bankowe, Wola Goławska, Stary 

Waliszew, Marianów, kierunek  Helenów, las Gaj Stanisławowski, Leśny Dwór, Wojewodza, 

Chruślin, Lisiewice Małe,  Lisiewice Duże, przy jez. Rydwan, Guźnia, Dąbkowice Dolne, 

Pilaszków, Jastrzębia,  Łowicz. Obejmuje głównie miejsca związane są z historią Marii 

Walewskiej (Kiernozia),  Józefa Chełmońskiego (Boczki), Władysława Grabskiego (Borów). 

− Szlak rowerowy „Szable i bagnety” liczący 119 km (w tym 40 km nieutwardzonej  nawierzchni). 

Położony jest w południowej części powiatu łowickiego i obejmuje  Łowicz, a także: Nieborów, 

Bełchów, Łyszkowice, Czatolin, Domaniewice, Guźnię,  Bielawy, Walewice, Sobotę i Bocheń. 

Szlak dotyczy miejscowości, w których  znajdują się miejsca związane z najważniejszymi 

wydarzeniami historycznymi  w dziejach regionu i kraju - powstań narodowych oraz obu wojen 

światowych. 

− Na obszarze Gminy znajdują się ośrodki jeździeckie rozlokowane na trasie Łódzkiego  Szlaku 

Konnego, m.in. Gospodarstwo rolne Skaratki. 

− Przez Gminę przebiega również szlak turystyczny Polski Walczącej – Armii Krajowej.  

 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Domaniewice jest jednym z celów jaki został 

postawiony przed powołaną do istnienia w 2015 roku Lokalną Grupą Działania „Ziemia  Łowicka”. 

Nadrzędnym celem LGD jest chęć rozwoju terenów wiejskich i aktywizacja społeczności lokalnej  

z obszaru powiatu łowickiego. W dokumencie zostało zapisane, iż „LGD „Ziemia Łowicka zgodnie  

ze swoim statutem jako główne cele zakłada: promocję  obszarów wiejskich, w szczególności 

położonych w gminach: Bielawy, Domaniewice, Zduny, Kiernozia, Chąśno, Kocierzew Południowy, 

Łowicz, Nieborów”. 
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2.5. Wyniki badań ankietowych 

 

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

pytania: 

 

Jakie są największe problemy naszej gminy? 

− 42 osoby udzieliły odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów); 

 

 

 

Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ 

na rozwój Gminy w latach 2021-2027 

− Udzielono 42 odpowiedzi; 

− wyniki podzielono na 2 wykresy ze względu na prezentowaną ilość danych, uszeregowano je 

od najmniejszej do największej liczby uzyskanych głosów; 
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Jaki typ dostępu do Internetu Państwo posiadacie? 

− 42 osoby udzieliły odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 

 

 

 

 

Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy i 

wydarzeniach lokalnych? 

− Udzielono 42 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 
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2.6. Analiza SWOT 

 

SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY 

− Dobre położenie geostrategiczne gminy; 

− Silnie zakorzenione więzi kulturowe, głęboka 
świadomość dziedzictwa historycznego i 
kulturowego; 

− Zabytki i dziedzictwo kulturowe; 

− Zasoby dziedzictwa kultury łowickiej; 

− Przynależność do organizacji i stowarzyszeń 
skupiających samorządy nawet o krajowym 
zasięgu działania; 

− Współpraca lokalna w ramach LGD „Ziemia 
łowicka” 

− Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Domaniewicach; 

− Stopniowo zmniejszająca się liczba osób 
bezrobotnych; 

− Utrudniony dostęp do narkotyków; 

− Dodatnie saldo migracji wewnętrznych w 
większości lat w badanym okresie czasu; 

− Dobre warunki mieszkaniowe; 

− Coraz mniejsza liczba osób korzystających ze 
wsparcia pomocy społecznej; 

− Korzystanie ze środków EFRR oraz EFS; 

− Potencjał społeczny: 

✓ OSP,  

✓ KGW, 

✓ GOK oraz działające przy nim zespoły oraz 

kółka zainteresowań,  

✓ zespoły ludowe; 

SŁABE STRONY 

− Zmniejszająca się liczba ludności; 

− Ujemny przyrost naturalny; 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

− Problem ubóstwa i marginalizacji osób ubogich 
oraz niepełnosprawnych; 

− Występowanie problemu patologii społecznych; 

− Niewystarczające środki na pomoc dla osób 
potrzebujących; 

− Niewystarczająca liczba atrakcyjnych miejsc 
spotkań ludzi młodych, ale również dorosłych i 
turystów; 

− Zbyt małe możliwości rozwoju zawodowego i 
podwyższania kwalifikacji zawodowych; 

− Ostatnim dostępnym szczeblem kształcenia jest 
poziom podstawowy; 

− Brak pracy dla osób wykształconych, spełniającej 
ich ambicje i wykorzystującej wiedzę i 
umiejętności; 

 

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY 

− Usuwanie azbestu z obszaru gminy; 

− Brak zakładów przemysłowych emitujących 
znaczne zanieczyszczenia do powietrza;  

− Wysoki wskaźnik lesistości gminy; 

− Występowanie dolin rzecznych, łąk oraz jezior, 
stanowiących stawy rybackie; 

− Występowanie form ochrony krajobrazu;  

− Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; 

− Mała degradacja środowiska przyrodniczego; 

− Stosunkowo niskie zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego na terenach oddalonych od 
ciągu komunikacyjnych 

− Dobry stan gleb; 

SŁABE STRONY 

− Obszary objęte ochroną prawną ograniczają 
rozwój gospodarczy Gminy; 

− Niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna; 

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

− Niska efektywność energetyczna budynków 
prowadząca do zwiększonego zużycia paliw; 

− Zanieczyszczenie powietrza szczególnie przy 
głównych ciągach komunikacyjnych; 

− Zanieczyszczenie wód powierzchniowych; 

− Słaba świadomość ekologiczna społeczeństwa 
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TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 

MOCNE STRONY 

− Wysokie walory przyrodnicze Gminy, w tym 
krajobrazowe; 

− Jeziora Okręt oraz Rydwan stanowiące 
największe w Polsce Centralnej stawy rybackie; 

− Bogata historia i tradycja regionu (folklor łowicki); 

− Funkcjonowanie klubów sportowych; 

− Występowanie obiektów zabytkowych; 

− Funkcjonowanie obiektów bazy sportowej; 

− Występowanie szlaków turystycznych; 

SŁABE STRONY 

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

− Niska liczba miejsc spotkań dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych; 

− Brak długookresowej promocji turystycznej gminy; 

− Brak stałych/cyklicznych imprez kulturalnych oraz 
sportowych; 

− Brak Punktu Informacji Turystycznej; 

− Brak bazy noclegowej oraz gastronomicznej; 

− Brak podmiotów obsługujących lokalną ofertę 
turystyczną; 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO 

MOCNE STRONY 

− Stabilizacja gospodarcza Gminy; 

− Korzystne położenie geograficzne i 
komunikacyjne dla rozwoju przedsiębiorczości; 

− Bliskość do Miasta Łowicza; 

− Położenie pomiędzy Łodzią i Warszawą – 
bliskość dużych rynków zbytu; 

− Zwiększająca się świadomość, co do możliwości 
wykorzystania funduszy unijnych; 

− Stopniowy wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych; 

− Rozwinięte rolnictwo, sadownictwo; 

− Współpraca lokalna w ramach LGD „Ziemia 
łowicka” 

SŁABE STRONY 

− Niska innowacyjność; 

− Braki w podstawowej infrastrukturze technicznej 
sprzyjającej powstawaniu przedsiębiorstw; 

− Brak większej ilości dużych inwestycji; 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
zawodowego rolników; 

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

− Niewystarczająca umiejętność w pozyskiwaniu 
rynków zbytu; 

− Brak instytucji otoczenia biznesu; 

− Brak wzorców w pozyskiwaniu inwestorów 
strategicznych; 

− Rozdrobnienie gospodarstw rolniczych, a przy 
tym niska ich dochodowość; 

− Niewielki udział gospodarstw nowoczesnych w 
ogóle;  

− Niski udział upraw ekologicznych w ogóle 
produkcji rolniczej; 

 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY 

− Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa; 

− Prawidłowo rozwinięta sieć połączeń drogowych; 

− Dostęp do połączeń kolejowych; 

− Dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna; 

− Funkcjonowanie segregacji odpadów u źródła; 

− Istnienie przydomowych oczyszczalni ścieków; 

SŁABE STRONY 

− Brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej i gazowej; 

− Głównym źródłem ciepła jest węgiel kamienny 

− Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii; 

− Budynki wymagają termomodernizacji; 

− Brak ścieżek rowerowych, chodników; 

− Niska efektywność energetyczna budynków; 

− Zbyt mała liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków; 
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EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

MOCNE STRONY 

− Dostęp do biblioteki publicznej; 

− Dostęp do bazy kultury, bogate tradycje i historia; 

− Dobra baza szkolnictwa; 

− Wykorzystywanie funduszy unijnych dla realizacji 
projektów społecznych; 

SŁABE STRONY 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

− Zbyt mała liczba osób posiadających 
wykształcenie w kierunku rolno- spożywczym, 
które ułatwiłoby zoptymalizowanie i 
unowocześnienie pracy gospodarstw rolniczych; 

− Nierówny dostęp do kształcenia; 

− Marginalizacja dzieci i młodzieży, a także osób 
starszych o niższym statusie społecznym; 

 

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY 

− Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej; 

− Dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych; 

− Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Domaniewicach; 

− Funkcjonowanie gminnych programów służących 
społeczeństwu, np. dotyczących problemów 
alkoholowych i narkotyków 

− Działalność jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Policji 

− Zmniejszająca się liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej; 

SŁABE STRONY 

− Zbyt mała ilość bezpłatnych badań 
profilaktycznych; 

− Problem ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, 
niepełnosprawności; 

− Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych 
oraz dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą; 

− Coraz większe zagrożenia dla zdrowia młodych 
ludzi, wynikające ze zmiany stylu życia; 

− Brak szybkiego i bliskiego dostępu do 
specjalistycznej pomocy lekarskiej; 

− Niedostateczne środki finansowe na realizację 
zadań i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa 
korzystającego z pomocy społecznej; 

 

SZANSE 

− Przynależność do rozwijającego się 
województwa; 

− Wykorzystanie przynależności do powiatu 
łowickiego; 

− Wykorzystanie walorów przyrody; 

− Promowanie regionu przez jednostki zewnętrzne; 

− Utrzymujący się w Polsce wzrost gospodarczy; 

− Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii 
Europejskiej; 

− Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój 
działalności gospodarczej; 

− Rozwój możliwości w zakresie edukacji i pracy na 
odległość; 

− Moda na zdrowy styl życia i aktywność sportową; 

− Nastawienie polityki UE na wykorzystanie 
endogenicznych, unikalnych potencjałów 
regionów; 

− Dogodne połączenia PKP z aglomeracją łódzką - 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna; 

− Dobre warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł 
energii; 

ZAGROŻENIA 

− Wyludnianie się obszarów wiejskich; 

− Odpływ wykształconej młodzieży do większych 
miast; 

− Większa aktywność negatywnych zjawisk 
pogodowych; 

− Problemy w krajowym systemie ochrony zdrowia; 

− Zanieczyszczenie środowiska spowodowane 
emisją niską oraz ruchem samochodowym; 

− Brak środków na rozwój firm; 

− Duża konkurencja wśród wnioskujących o 
wsparcie ze środków Unii Europejskiej; 

− Rosnąca inflacja; 

− Pandemia Covid-19; 

− Bezrobocie strukturalne; 

− Spadek szybkiego tempa wzrostu 
gospodarczego; 

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

− Skomplikowane procedury i wysokie wymagania 
instytucji pomocowych udzielających wsparcia 
finansowego; 

− Niska opłacalność produkcji rolnej; 

− Rozpowszechniony handel produktami przez sieć 
Internet oraz duża dostępność produktów o 
niskiej jakości i cenie np. z Chin, na czym mogą 
tracić lokalni przedsiębiorcy; 
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2.7. Identyfikacja najważniejszych problemów 
występujących na danym terenie  

 

Do najważniejszych problemów występujących na obszarze Gminy Domaniewice zaliczają się: 

 

BRAKI W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ I OKOŁODROGOWEJ, ZŁY STAN 

POSZCZEGÓLNYCH DRÓG 

Dużym problemem jest stan dróg, poboczy, chodników, ale również brak ścieżek rowerowych, 

które umożliwiłyby mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się. Mieszkańcy wskazują na brak 

parkingów, odpowiedniego oświetlenia ulic, utwardzenia nawierzchni, ale również brak rowów 

przydrożnych. Należy w tym miejscu zauważyć, że wspomniane niedogodności, to problem życia 

codziennego większości mieszkańców gminy, ale również czynnik obniżający atrakcyjność inwestycyjną 

gminy w oczach potencjalnych inwestorów. Dogodne położenie gminy wobec istniejących ciągów 

drogowych, jak np. autostrada A2, nie wystarczy; drogi gminne, wewnętrzne również muszą pozostawać  

w co najmniej dobrym stanie, tak aby dojazd do danego przedsiębiorstwa był szybki i bezpieczny. 

 

NIE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO 

Atrakcyjne położenie geostrategiczne, bliskość większych ośrodków miejskich powiązana  

z dobrymi połączeniami drogowymi oraz kolejowymi stwarzają doskonałą okazję na wykorzystanie 

znacznego potencjału turystycznego gminy. Walory krajobrazowe, obecność rozpoznawalnych  

już w województwie łódzkim dwóch stawów rybnych, a przy tym bogata historia, kultura oraz 

popularność marki folkloru łowickiego, przy odpowiedniej promocji gminy Domaniewice, mogą  

ją uczynić jednym z chętniej odwiedzanych miejsc przez turystów. Brakuje jednak w gminie 

odpowiedniej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, a przy tym skoordynowanej długookresowej 

strategii działań promocyjnych. 

 

BRAK TERENÓW INWESTYCYJNYCH 

Gmina posiada doskonałe położenie geostrategiczne. Przez gminę przebiega droga krajowa  

nr 14, a nieopodal granic gminy autostrada A2 z węzłem „Łowicz”. Gmina jest niezwykle atrakcyjnym 

terenem do inwestowania. Problemem jest jednak brak terenów pod inwestycje. Tereny takie powinny 

być uzbrojone i przygotowane dla potencjalnych inwestorów.  

 

BRAK PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ MIESZKAŃCOM 

Dostrzegalne są braki w gospodarce ściekowej. Potrzebna jest budowa sieci kanalizacyjnej,  

a tam gdzie to niemożliwe, wsparcie dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Problem dotyka 

zarówno mieszkańców jak i sferę gospodarczą, ponieważ bez rozwiązania problemu gospodarki 

ściekowej, rozwój większych przedsiębiorstw na terenie gminy jest niemożliwy. Zmniejsza się 

konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna gminy.  
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ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

Stan jakości powietrza na terenie gminy Domaniewice kształtowany jest głównie przez 

rozproszone źródła ciepła: indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, ruch 

samochodowy, lokalny przemysł i usługi. Gmina położona jest w dużej odległości od aglomeracji 

miejskich i oddzielona jest kompleksami leśnymi, co znacznie utrudnia przemieszczanie się 

zanieczyszczeń. Największe znaczenie dla jakości powietrza w gminie mają średnie i małe źródła emisji, 

z uwagi na warunki odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery (ograniczony pułap 

rozprzestrzeniania) oraz ich lokalizacje (zagęszczenie źródeł na stosunkowo niedużych 

powierzchniach).  

W zakresie źródeł „niskiej emisji” główną przyczyną zanieczyszczeń są paleniska domowe, 

których negatywny wpływ na powietrze wynika głównie z ich liczebności, bliskiej lokalizacji, niskich 

gatunków opałów oraz częstego spalania różnego rodzaju odpadów. Lokalizacja źródeł niskiej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery związana jest z terenami zabudowanymi poszczególnych wsi. Z kolei 

źródła „wysokiej emisji” wiążą się przede wszystkim z przemysłem i lokalnymi kotłowniami, stosowanymi 

np. w ogrodnictwie.  

Na terenie gminy istnieją jeszcze inne, potencjalne źródła zanieczyszczeń atmosfery, do których 

można zaliczyć m.in.: gospodarstwa ogrodnicze, autoryzowana stacja obsługi samochodów: 

blacharstwo-lakiernia, stacje paliw płynnych i stacje auto – gaz. Można przyjąć, że wielkość emisji 

zanieczyszczeń w gminie wykazuje systematyczne tendencje spadkowe. Obniżka emisji wywołana jest 

powolnym, ale postępującym działaniem na rzecz instalacji urządzeń zabezpieczających, jak np.: kotłów 

olejowych w Urzędzie Gminy Domaniewice czy Szkole. 

Kolejnym istotnym źródłem emisji do atmosfery jest transport, wytwarzający tlenki węgla, 

węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki ołowiu i tlenki azotu. Przyczynia się do tego przede 

wszystkim intensywny rozwój komunikacji, cechujący cały obszar kraju, niski poziom techniczny 

pojazdów oraz ogólnie zły stan sieci dróg. Najbardziej narażone na zanieczyszczenia ruchu drogowego 

są wsie: Domaniewice, Krępa. Rozmieszczenie przestrzenne tego rodzaju emisji w gminie jest ściśle 

związane z rozmieszczeniem obciążeń transportowych dróg, proporcjonalnym do ich rangi w krajowej 

sieci drogowej. 

Dlatego też, niezbędne są w gminie inwestycje służące poprawie jakości powietrza – instalacja 

odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych, 

wymiana źródeł ciepła na np. kotły na biomasę oraz poprawa stanu dróg. 

 

BRAKI W INFRASTRUKTURZE SPOŁECZNEJ 

Liczba mieszkańców gminy nie ulega znacznym wahaniom. Jest to zapewne spowodowane 

bliskim położeniem względem miasta powiatowego Łowicza oraz dobrymi połączeniami drogowymi  

i kolejowymi, które ułatwiają przemieszczanie się do większych ośrodków miejskich. Należy jednak mieć 

na uwadze, że konieczne staje się zatrzymanie w gminie młodszej części społeczeństwa, a będzie  

to możliwe tylko wtedy, kiedy zostanie im zapewniona odpowiednia infrastruktura społeczna. Potrzebna 

jest zatem w gminie wysoka jakość usług w obszarach: zdrowia, oświaty, kultury, rekreacji i rozrywki. 

Gmina w sposób szczególny powinna zadbać o najmłodszych mieszkańców, stąd konieczność budowy/ 
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przebudowy/rozbudowy żłobków, przedszkoli i szkół. Bardzo ważne jest także zapewnienie atrakcyjnej 

oferty spędzania czasu wolnego nastolatkom i starszej młodzieży. 

 

INNE PROBLEMY GMINY TO: 

− słabe zagospodarowanie centrów miejscowości; 

− występowanie niebezpieczeństw dla środowiska i ludzi; 

− brak firm o potencjale innowacyjnym; 

− niskie kwalifikacje ludności; 

− rozdrobnienie gospodarstw rolnych; 

− patologie społeczne z przewagą alkoholizmu; 

− brak dostatecznej oferty kulturalnej; 

− bezrobocie. 

 

 

 

3. Trendy rozwojowe 

  

Realizacja Strategii musi być skorelowana z trendami rozwojowymi. Chodzi tu o trendy  

w gospodarce światowej, które bezpośrednio wpływać będą na rozwój gminy w okresie programowania. 

Coraz bardziej pogłębia się integracja Polski z krajami europejskimi i światem. Tereny wiejskie również 

czerpią z tej otwartości, a rozwój gospodarki światowej bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarki 

lokalnej. Wskazane trendy są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Wzięto 

również pod uwagę zmiany w światowej gospodarce spowodowane pandemią koronowirusa  

COVID – 19 i prognozowane zmiany, które dotyczyć będą całego okresu realizacji Strategii.  

Mieszkańcy gminy Domaniewice coraz częściej korzystać będą z globalizacji. Swoboda 

przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej (i nie tylko) spowoduje, że mieszkańcy coraz częściej 

korzystać będą ze wspólnego rynku. Ostatnie lata to etap otwierania się przedsiębiorstw i mieszkańców 

na kontakty międzynarodowe. Kolejne lata to dalsza integracja i tworzenie powiązań korporacyjnych  

z firmami spoza naszego kraju. Rozwój technologii informatycznej i konieczność korzystania z nowych 

środków komunikacji spowoduje, że kontakty z Europą i światem staną się łatwiejsze, tańsze,  

a co za tym idzie bardziej dostępne dla mieszkańców gminy. Zamknięcie gospodarek spowodowane 

COVID – 19 w latach 2020 – 2021 nauczyło wielu przedsiębiorców działać, pomimo utrudnień  

w przemieszczaniu się. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy, 

firmy z terenu gminy potrafią przystosować się do zmian. Ostatnie lata pokazały, że firmy opierają swoją 

konkurencyjność na szybkim wprowadzaniu zmian w procesie produkcyjnym i organizacyjnym. Dlatego 

też, aby rozwijać gospodarkę gminy należy szczególną uwagę poświęcić edukacji firm i przyszłych 

przedsiębiorców. O ile to możliwe, należy skupić się na budowaniu potencjału nowoczesnej, 

innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i kontaktach międzynarodowych. Wprowadzenie ruchu 
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bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi pozwala w kolejnych latach budować nowe 

rynki zbytu. To szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którą trzeba wykorzystać. 

Kolejne lata to szybki wzrost przepustowości połączeń internetowych. Nastąpi szybki rozwój 

sieci 5G, co spowoduje nową erę w cyfryzacji naszego życia. Szybki transfer danych otworzy możliwości 

do rozwoju nowych firm i rozwój już istniejących nie tylko w branży informatycznej. W kolejnych latach 

w naszych domach, gospodarstwach zagoszczą nowe urządzenia. Połączenie ich z siecią 

informatyczną spowoduje, że samodzielnie podejmować będą decyzje, sterować systemem 

grzewczym, energetycznym. Już dzisiaj coraz częstsze w gminie są samobieżne odkurzacze  

czy kosiarki do trawy. Sterować możemy kamerami, piecami. Już niedługo zegarek zmierzy nam tętno, 

puls i prześle wyniki do ośrodka zdrowia. To duże ułatwienie, szczególnie dla ludzi starszych, gdzie 

konieczne jest częste monitorowanie stanu zdrowia. Rewolucja następuje również w kulturze i naszych 

przyzwyczajeniach. Telewizje zastępują platformy streamingowe, muzyka jest łatwo dostępna  

w Internecie. Przykłady można mnożyć, jednak kolejne lata to szybkie zmiany, które należy monitorować 

i wykorzystywać do rozwoju. Szczególnie chodzi o firmy, które mogą wyznaczać nowe zmiany  

w gospodarce lokalnej. Rozwój kosiarek automatycznych wymaga stworzenia ich serwisu, a rozwój  

e-handlu powoduje, iż warto pomyśleć o stworzeniu sklepu internetowego. Jednak w gminie ujawnia się 

jeden problem, na który zwrócić muszą władze gminy w kolejnych latach. Jest to pełny dostęp  

do technologii informacyjnej oraz szybkiego, taniego Internetu. Może więc dojść do sytuacji, iż dostęp 

do szybkiego Internetu warunkować będzie rozwój gospodarczy. Należy dołożyć wszelkich starań,  

aby jak najszybciej umożliwić wszystkim mieszkańcom dostęp do szybkiej sieci internetowej. Jak 

pokazują doświadczenia roku 2020/2021 (nauka zdalna w szkołach), w dalszym ciągu występują 

poważne problemy z dostępem do urządzeń i Internetu w gospodarstwach domowych. Chodzi głównie 

o osoby o niższych dochodach. Dlatego wyzwaniem staje się stworzenie programu pełnego dostępu  

do podstawowych usług cyfrowych.  

Analiza trendów / tendencji społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzących w gminie 

i jej otoczeniu w ostatnich latach wskazuje, iż coraz więcej będzie w gminie turystów, dzięki czemu silniej 

rozwijać się będzie branża turystyczna. Sprzyjają temu uwarunkowania przyrodnicze i historyczne. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż w wyniku pandemii coraz bardziej atrakcyjne stają się 

w oczach mieszkańców większych miast obszary położone z dala od dużych skupisk ludności, oferujące 

bliski kontakt z naturą, co może stać się znacznym atutem gminy Domaniewice. Malownicze położenie 

gminy oraz czystsze niż w miastach powietrze mogą spowodować wzrost zainteresowania obszarem 

gminy. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na uwarunkowania rozwoju branży 

turystycznej i pokrewnych. 

Innym, silnym trendem w gospodarce, powiązanym również z turystyką będzie rozwój 

elektromobilności. Szacuje się, że samochody, autobusy i inne pojazdy elektryczne będą stawały się 

coraz tańsze, a co z tym związane również coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach 

domowych. Do rozwoju elektromobilności z pewnością przyczynią się decyzje podejmowane przez 

lokalne władze, które mogą zachęcać mieszkańców, ale również dawać dobry przykład w tym zakresie. 



Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 - 2030 

105 
 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dla rozwoju elektromobilności w gminie niezbędna jest 

odpowiednia infrastruktura, która stanie się bodźcem dla miejscowej ludności do wprowadzenia zmian. 

Trend w rozwoju elektromobilności wiązał się będzie bezpośrednio ze zmianami w lokalnej  

i regionalnej gospodarce. Nastąpi wzrost popytu na zakłady mechaniki pojazdowej dostosowane  

do obsługi pojazdów elektrycznych. Zmieni się specyfika tych zakładów. Wykonywanych będzie coraz 

mniej prac mechanicznych, coraz więcej z zakresu zaawansowanej elektroniki i informatyki. Pojazdy 

elektryczne posiadają zaawansowane systemy elektroniczne, które już za kilka lat umożliwią np. jazdę 

autonomiczną. Koniczne jest więc przekwalifikowanie mechaników pojazdowych i przygotowanie kadr 

do obsługi pojazdów napędzanych przez silniki elektryczne. 

Problemem gminy i całego województwa będzie dostęp do wody i okresowe susze. Zjawisko 

suszy jest złożonym procesem zachodzącym w środowisku przyrodniczym. Prowadzi do zmniejszenia 

zasobów wodnych i powolnego wyczerpywania się wód w zlewni. W następstwie suszy atmosferycznej 

pojawia się tzw. susza glebowa. Dalszy brak opadów prowadzi do suszy rolniczej, negatywnie 

wpływającej na produkcję roślinną. Susza to złożony proces, którego konsekwencją jest zmniejszenie 

ilości wody w danym ekosystemie. Główną przyczyną tego zjawiska jest długotrwały brak opadów 

atmosferycznych, połączony często z wyższą temperaturą powietrza, a także cyrkulacją powietrza 

(wiatry), która znacząco zwiększa wysuszanie. Przesuszanie gleby, obniżenie poziomu wód gruntowych 

oraz zmniejszenie przepływów rzecznych stwarza bezpośrednie zagrożenia gospodarczo-społeczne i 

ekonomiczne dla człowieka. Szczególnie narażone jest rolnictwo, gdyż zmniejszają się plony roślin 

uprawnych a zwiększają straty ekonomiczne. Występuje wówczas tzw. „susza „gospodarcza”. Całe 

województwo łódzkie jest w kolejnych latach zagrożone suszą strukturalną. Widać to również w Gminie 

Domaniewice. Na polach uprawnych występuje problem niedoboru wody. W całym województwie susze 

prowadzić będą do zmian gospodarczych i demograficznych. Należy się liczyć z pogłębianiem się 

poziomów warstw wodonośnych i zamieranie ekosystemów na powierzchni. Następować będzie 

stepowienie terenów. Największym wyzwaniem staje się zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla 

wszystkich mieszkańców. 

 

 

 

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy został zawarty w dokumencie „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice” i będzie aktualny 

na lata 2021 -2030. Studium przedstawia poglądy i deklaracje na temat kierunków działań 

podejmowanych przez Samorząd dla rozwoju gminy. Przyjmuje się zrównoważony rozwój obszaru 

gminy jako podstawę do formułowania kierunków zasad i warunków zagospodarowania. Polityka 

przestrzenna określona w dokumencie odpowiada zasadom ustanowionym przepisami prawa,  

a jednocześnie posiada charakter wytycznych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego. Model struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy Domaniewice wpisuje się w Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. 

Zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

2030+, Gmina Domaniewice zalicza się do tzw. Pozostałych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

regionalnym. Obrazuje to poniższy fragment mapy zaczerpnięty z planu. 

Rysunek 4 . Pozostałe obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym – fragment rysunku 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego 2030+ za: BPPWŁ 

Z rysunku wynika, iż Gmina Domaniewice została zakwalifikowana do obszarów: 

− nr 2 kutnowsko-skierniewicki rolniczy obszar funkcjonalny. 
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Zgodnie z planem: „Główną rolę w gospodarce Sieradzkiego Rolniczego OF oraz Kutnowsko-

Skierniewickiego Rolniczego OF, tworzących Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, odgrywa 

dobrze prosperujące rolnictwo, zdolne do pełnienia funkcji żywicielskiej i zapewnienia bezpieczeństwa 

Żywnościowego.12 (…) Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w większości gmin Obszaru należy do 

najwyższych w województwie. Obszar charakteryzuje również wysoka kultura rolna i rozwinięte 

towarowe rolnictwo, co pozwala na osiąganie wysokich wyników produkcyjnych w skali kraju. (…)  

Do najważniejszych wyzwań rozwojowych Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa należą: 

− brak rynków hurtowych produktów rolnych, 

− niekorzystna struktura agrarna i powolne zmiany w tym zakresie, chociaż na tle województwa 

obszar charakteryzuje się znacznym udziałem gospodarstw dużych (powyżej 15,0 ha), 

− duże rozproszenie działek rolnych, 

− warunki wodne, w tym deficyt wody, 

− problem suszy i mocno ograniczone możliwości retencji naturalnej, 

− zjawisko stepowienia oraz nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe.” 

Rysunek 5 Potencjał dla Rozwoju Intensywnego Rolnictwa – potencjał dla Gminy Domaniewice – 
specjalizacja warzywa oraz bydło 

 

 
12 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego 2030+ za: BPPWŁ 

W Planie przyjęto następującą wizję rozwoju województwa: 

REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE I WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY  

W SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, WYRÓŻNIAJĄCY 

SIĘ ATRAKCYJNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ I WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA. 

„W „Planie…”, jako proces perspektywiczny i długotrwały, wskazuje się również kształtowanie stref 

rozwojowych tworzących strukturę funkcjonalno-przestrzenną województwa, składających się  

z obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym, będących wypadkową zróżnicowanej działalności 

człowieka oraz uwarunkowań środowiskowych. (…) 

W ramach struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu wyodrębniono:  

Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa obejmujący obszary charakteryzujące się wysokim 

wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej położone w północnej i zachodniej części 

województwa. Obszar ten stanowi bazę surowcową dla przemysłu rolno-spożywczego i jest 

predysponowany do intensyfikacji rolniczej produkcji towarowej. Zakłada się dalszy rozwój 

konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego  

i utworzenie rynków hurtowych produktów rolnych. Ponadto, zintegrowane działania na rzecz 

zwiększenia retencji wód, rozwoju i modernizacji systemów melioracji wodnych oraz zwiększania 

powierzchni zadrzewień i zakrzewień, szczególnie na terenach o niskiej lesistości, w rejonach 

występowania gleb najwyższych klas bonitacyjnych (w tym związanych z intensywną produkcją rolną  

i dużym zagrożeniem procesami erozji gleb) przyczynią się do minimalizacji problemów związanych  

z występowaniem obszaru suszy i stepowienia.  

(…) 

Poza tym, uwzględniając specyficzne uwarunkowania obszarów wiejskich, zakłada się wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich i rozwój rolnictwa ekologicznego pozostałych obszarów wiejskich w regionie. 

Przyjmuje się, że realizacja planowanych założeń w rolnictwie przyczyni się do ochrony najlepszych 

gleb i zachowania ich możliwości produkcyjnych oraz wpływać będzie na racjonalne wykorzystanie 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nastąpi poprawa struktury agrarnej wsi, tj. wzrost średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego, spadek ogólnej liczby gospodarstw oraz podniesienie standardów 

jakościowych, sanitarnych i ochrony środowiska, jak również wzmocnienie ekologicznych funkcji 

obszarów wiejskich. Zakłada się także wykorzystanie potencjału środowiska przyrodniczego  

i dziedzictwa kulturowego, a także walorów krajobrazowych obszarów wiejskich dla rozwoju funkcji 

turystycznych, w tym uzdrowiskowej, i rekreacji. 

(…) Do najważniejszych i priorytetowych wyzwań w tym zakresie w perspektywie krótkookresowej 

należy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, związany m.in. z racjonalizacją gospodarki odpadami  

i racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi, oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń 
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powietrza. Zakłada się, że podjęte działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej 

mieszkańców regionu, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w gospodarce 

ograniczających wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ograniczenia powstawania i składowania 

odpadów. Priorytetem jest również podjęcie działań zmierzających do poprawy efektywności 

oczyszczania województwa z azbestu. Proekologiczne rozwiązania transportowe, rozwój publicznego 

transportu zbiorowego, rozwój OZE oraz działania rewitalizacyjne w miastach ukierunkowane na 

wprowadzanie rozwiązań niskoemisyjnych i energooszczędnych znacząco poprawią jakość powietrza. 

Poza tym, zakłada się, że w perspektywie długookresowej wzrośnie lesistość regionu, zmniejszy się 

powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, nastąpi poprawa jakości wód,  

w szczególności powierzchniowych, oraz zwiększą się ich zasoby, poprawie ulegnie gospodarka 

wodno-ściekowa. 

(…) W tym celu zakłada się m.in. kształtowanie sieci unikatowych ośrodków historycznych oraz objęcie 

ochroną najcenniejszych obiektów i obszarów województwa w formie pomników historii i parków 

kulturowych. Zakłada się także, że wybitne dzieła i dorobek współcześnie żyjących pokoleń zostaną 

objęte formą ochrony poprzez uznanie za dobra kultury współczesnej. Działania te, w powiązaniu  

z rozwojem różnych form turystyki i stworzeniem systemu szlaków turystycznych, wpłyną bezpośrednio 

na wzrost atrakcyjności turystycznej województwa oraz przyczynią się do kształtowania rozpoznawalnej 

marki turystycznej regionu. (…)” 

 

W planie zapisano, iż „Dla pozostałych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym 

przyjmuje się cele strategiczne oraz strategiczne kierunki działań wskazane w „Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2020”. 

Określono CEL SZCZEGÓŁOWY IX dla obszarów funkcjonalnych: 

REGION EFEKTYWNIE WYKORZYSTUJĄCY ENDOGENICZNY POTENCJAŁ ROZWOJOWY NA 

RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 

Zakłada się, że w celu równoważenia rozwoju i kształtowania harmonijnych struktur funkcjonalno-

przestrzennych, działania prorozwojowe we wszystkich obszarach funkcjonalnych będą prowadzone 

zgodnie ze wskazanymi zasadami zagospodarowania i kształtowania przestrzeni wpływającymi na ład 

przestrzenny oraz wzmocnienie atutów rozwojowych: 

1. zachowanie czytelnych granic między obszarami zabudowy a terenami otwartymi, 

2. unikanie pasmowego rozwoju zabudowy wzdłuż tranzytowych ciągów komunikacyjnych, 

3. ograniczanie urbanizacji na terenach, które nie znajdują się w zasięgu obsługi publicznym 

transportem zbiorowym, 

4. ograniczanie urbanizacji na terenach, które nie mają możliwości do objęcia zbiorczymi 

systemami infrastruktury technicznej, 

5. ograniczanie urbanizacji na terenach pełniących funkcje korytarzy przewietrzających, 

6. ograniczanie urbanizacji na terenach o ryzyku wystąpienia naturalnych i antropogenicznych 

zagrożeń środowiska m.in. szczególnego zagrożenia powodzią w miastach, wystąpienia poważnych 

awarii oraz ryzyka związanego z ustanowionymi obszarami ograniczonego użytkowania itd., oraz zakaz 

urbanizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią poza obszarami miejskimi, 
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7. ograniczanie negatywnej ingerencji w tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo, 

8. kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych z poszanowaniem atutów lokalizacyjnych 

wynikających z ukształtowania terenu i walorów krajobrazowych, 

9. ochrona i kształtowanie osi widokowych, dominant przestrzennych, sylwet, panoram wraz  

z przedpolami ekspozycji, 

10. ograniczanie lokalizacji i eliminacja przestrzennych elementów dysharmonijnych  

z krajobrazem (m.in. reklam, obiektów obcych kulturowo), 

11. kształtowanie struktur obszarów zabytkowych z poszanowaniem autentyzmu i integralności,  

12. kształtowanie struktur mieszkaniowych wraz z zapleczem podstawowych usług publicznych, 

13. lokalizacja terenów zieleni urządzonej jako integralnej części struktur funkcjonalno-

przestrzennych, 

14. powiązanie systemów zieleni miejskiej z ponadlokalnym systemem przyrodniczym, 

15. lokalizacja elementów retencjonujących wodę jako integralnych części struktur 

funkcjonalnoprzestrzennych, 

16. ograniczanie negatywnego oddziaływania elementów infrastrukturalnych na struktury 

funkcjonalnoprzestrzenne, 

17. sytuowanie elementów infrastrukturalnych we wspólnych korytarzach, 

18. rozwój rozdzielczych i dystrybucyjnych sieci infrastrukturalnych: gazowych, ciepłowniczych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w zasięgu strefy racjonalnego rozwoju sieci.  

 

CELE STRATEGICZNE I STRATEGICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ13 

IX. 3 Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 

 - obszar rozwoju konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa rolno -

spożywczego, opartego na tradycjach przedsiębiorczych oraz strukturach sieciowych powiązanych  

z sektorem naukowo-badawczym , kształtowany poprzez wspieranie działań na rzecz: 

IX.3.1. rozwoju szkolnictwa wyższego o zasięgu ponadregionalnym oraz specjalistycznego 

szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim o profilu rolniczym; 

IX.3.2. wspierania powstawania i działalności organizacji producentów rolnych; 

IX.3.3. rozwoju sieci współpracy między sferą naukowo-badawczą a samorządem rolniczym  

i producentami rolnymi oraz przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-spożywczego i innymi; 

IX.3.4. utworzenia rynków hurtowych produktów rolnych; 

IX.3.5. agrobiznesu międzynarodowego; 

IX.3.6. produkcji biogazu i biopaliw na bazie produktów rolnych i pochodzących z gospodarki 

leśnej oraz odpadów pochodzących z produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolnospożywczego; 

IX.3.7. zwiększenia retencji wód oraz rozwoju i modernizacji systemów melioracji wodnej; 

IX.3.8. inicjowania i wspierania procesów scalania gruntów rolnych i leśnych; 

IX.3.9. zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej; 

IX.3.10. rozwoju ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z zakresu 

przetwórstwa rolno-spożywczego.” 

 
13 Podkreślono szczególnie istotne z perspektywy rozwoju gminy Domaniewice 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Domaniewice podaje co następuje: 

Mając na względzie zrównoważony rozwój gminy (rozumiany przez to taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych  

i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 

pokoleń) ustalono podstawowe zasady obsługi inżynieryjnej w skład, której wchodzą systemy:  

− zaopatrzenia w energię elektryczną, 

− zaopatrzenia w gaz, 

− zaopatrzenia w ciepło, 

− telekomunikacyjny, 

− zaopatrzenia w wodę, 

− odprowadzenia i oczyszczania ścieków, 

− odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, 

− utylizacji odpadów. 

Ustala się następujące zasady i kierunki rozwoju systemów: 

1) rozwój systemów infrastruktury technicznej polegać będzie na: 

− utrzymaniu, modernizacji i usprawnianiu istniejących sieci i urządzeń, 

− dogęszczeniu sieci doprowadzających i odbierających, według zapotrzebowania, w obrębie 

terenów zabudowy, 

− rozbudowie systemów na terenach proponowanych do zabudowy; 

2) w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych przewiduje się: 

− zachowanie korytarzy ochronnych linii elektroenergetycznych wysokich (110 kV, 400 kV); 

− dogęszczenie sieci transformatorów z liniami zasilającymi 15kV w miarę występowania 

deficytu mocy w terenach projektowanej zabudowy, 

− dopuszczenie przeznaczenia terenu ustaleniami planu miejscowego pod realizację obiektów 

produkcji energii elektrycznej opartych na energii słonecznej o wydajności powyżej 100 kW 

w obszarach o symbolach R2, R3 i P, za wyjątkiem obszarów położonych w granicach 

obszaru NATURA 2000, pod warunkiem nie wykraczania oddziaływaniem na tereny 

sąsiednie skutkującym koniecznością wyznaczania stref ochronnych, związanych  

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, oraz 

zachowania warunków wynikających z przepisów odrębnych, 

− dopuszczenie ustaleniami planu miejscowego, realizacji turbin wiatrowych o wydajności 

powyżej 100 kW na terenie wsi Domaniewice, pod warunkiem nie wykraczania 

oddziaływaniem na tereny położone poza granicami stref ochronnych oraz zachowania 

warunków wynikających z przepisów odrębnych; 

3) zaopatrzenie w gaz zapewnią docelowo: 

− sieć przesyłowa średniego ciśnienia wyprowadzona z Łowicza, 
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− sieć średniego ciśnienia spinająca sieci miasta Głowna i miasta Łowicza z rozprowadzeniem 

po miejscowościach gminy Domaniewice; 

4) kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło obejmą: 

− modernizację istniejących kotłowni w obiektach użyteczności publicznej i zakładach 

produkcyjnych z wprowadzaniem urządzeń grzewczych o niskiej emisji spalin a docelowo 

opalanych gazem, 

− preferowanie w realizowanych obiektach przechodzenia na czynnik grzewczy – niewęglowy 

lub urządzenia niskoemisyjne; 

5) w zakresie telekomunikacji i informatyzacji rozwój systemu obejmować będzie: 

− lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych zarówno  

w tradycyjnych jak i nowych technologiach, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury światłowodowej, 

− włączenie obszaru gminy do zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego połączonego  

z systemami internetowej sieci wojewódzkiej i krajowej, 

− dostosowanie systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych  

i bezprzewodowych) do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  

i teleinformatyczne na terenie gminy, 

− rozbudowę sieci konwencjonalnej w miarę zapotrzebowania, 

− dogęszczanie sieci do abonentów,  

− dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych w obszarach zabudowy  

i w terenach rolnych przy zachowaniu przepisów chroniących środowisko zamieszkania, 

− budowę i rozbudowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych szerokopasmowych i innej 

infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych w celu 

upowszechnienia dostępu do Internetu; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodę zakłada się:  

− oparcie systemu zaopatrzenia w wodę o zasilanie z ujęć w: Domaniewicach (2 studnie), 

Rogóźnie (1 studnia), Reczycach (1 studnia), Skaratkach (2 studnie), z zasobów kategorii B, 

o łącznej wydajności ca 171,5 m3/h, 

− zakładowych ujęć: kopalnia „Czatolin” w Reczycach i OSM Łowicz w Reczycach, 

− zasilanie pojedynczych siedlisk zabudowy rozproszonej w oparciu o własne studnie, 

− utrzymanie istniejących sieci grupowych, 

− wykonywanie zapasowych odwiertów na ujęciach wody, 

− zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu ochronę przed skażeniami  

i zapewnienia niezawodności ich funkcjonowania; 

7) w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków kierunki rozwoju systemu obejmą budowę 

podstawowego układu sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w tym: 

− dla wsi Domaniewice, Krępa, Stroniewice i Strzebieszew-Kapkas z istniejącą oczyszczalnią 

w Domaniewicach (zrzut wód oczyszczonych do rz. Kalinówki), 

− dla wsi Reczyce i Rogóźno Drugie z oczyszczalnią w Reczycach (zrzut wód oczyszczonych 

do rz. Bobrówki), 
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− sieci dla wsi Skaratki, Strzebieszew, Sapy, Rogóźno Pierwsze z oczyszczalnią w Skaratkach 

(zrzut wód oczyszczonych do rz. Kalinówki), 

− dla wsi Lisiewice z oczyszczalnią w Lisiewicach (zrzut wód oczyszczonych do rz. Zimna 

Woda) lub odprowadzeniem do oczyszczalni w Skaratkach. 

− promowanie budowy oczyszczalni przydomowych w obrębie gospodarstw rolnych, 

− rozwój sieci kanalizacyjnych w pozostałych miejscowościach (fragmentach miejscowości) 

nastąpi z uwzględnieniem następujących uwarunkowań: 

o stanu rozproszenia zabudowy, 

o występowania obiektów podlegających szczególnej ochronie, 

o kosztów przesyłu ścieków i ich koncentracji, 

o projektowania w obszarach dostatecznej liczby siedlisk nierolniczych, lub siedlisk 

rolniczych pozbawionych odpowiedniego zaplecza gruntów rolnych, w których może 

odbywać się utylizacja ścieków (rozsączkowanie) przy zachowaniu przepisów 

szczególnych, 

o ukształtowania się relacji cen sieci i urządzeń lokalnych na korzyść sieci i urządzeń 

komunalnych; 

8) rozwój systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych ukierunkowany będzie na 

wykonywanie separatorów w rejonie źródeł powstawania zanieczyszczeń lub na wylotach 

projektowanych kanałów deszczowych; 

9) system usuwania odpadów oparty będzie na: 

− na zasadach obowiązujących przepisów porządkowych i w oparciu o niezbędne urządzenia 

służące zbieraniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania, 

− selektywnym gromadzeniu i postępowaniu zgodnym z przepisami szczególnymi w sytuacji 

powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych, 

− umowach z firmami specjalistycznymi obsługującymi obszar gminy. 

Nie przewiduje się budowy gminnego składowiska odpadów na terenie gminy Domaniewice. 

 

Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej odbywać się będzie poprzez następujące działania: 

− ochronę wartości produkcyjnych gruntów o wysokiej jakości gleb, 

− utrzymanie istniejących systemów drenarskich, 

− stymulowanie procesów zwiększania wielkości gospodarstw rolnych. 

 

Podstawowymi ustaleniami w zakresie kierunków rozwoju przestrzennego jest przyjęcie założeń: 

a) miejscowość Domaniewice jako centrum wielofunkcyjne gminy, 

b) pozostałe miejscowości to wsie rozwojowe sektora rolniczego, 

c) rozwoju terenów produkcyjno-usługowych położonych w zbliżeniu do drogi krajowej Nr 14 oraz 

drogi powiatowej Nr 2746E prowadzącej do węzła "Łowicz" na autostradzie A2, 

d) utrzymania rolnictwa jako podstawowej funkcji gminy „ziemskiej” z zabudową wielofunkcyjną, 

ograniczoną do istniejących pasm zabudowy historycznie ukształtowanej, 
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e) rozwoju funkcji leśnictwa poprzez ochronę istniejących kompleksów leśnych oraz zalesianie 

gruntów porolnych i rolnych o najniższej bonitacji, 

f) rozwoju górnictwa na bazie udokumentowanych złóż kopalin, 

g) modernizacji sieci dróg, 

h) rozbudowy systemów infrastruktury technicznej w tym: 

− budowa gazociągu średniego ciśnienia z Łowicza lub Głowna, 

− rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji sanitarnej na terenach 

promowanych do zabudowy (Domaniewice), 

i) ochrony środowiska w tym: 

− zasobów środowiska w obszarze chronionego krajobrazu obejmującego dolinę rzeki Bzury  

i Bobrówki, 

− siedlisk i ostoi ptaków w obszarach NATURA 2000, 

− gruntów rolnych wysokich klas poprzez wyłączenie z możliwości zabudowy, 

j) ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego z wprowadzeniem do 

planów miejscowych wymogów i warunków zagospodarowania. 

 

 

 

5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania  
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

 

Należy utrzymać dotychczasowe funkcje obszarów wyróżnionych w ramach działań polityki 

przestrzennej. Obecnie gmina w większości stanowi sferę produkcji rolniczej. Przewiduje się, że zmiany 

struktury przestrzennej wystąpią w miejscowościach położonych bliżej miasta Łowicza, jako naturalna 

konsekwencja trendu osiedlania się mieszkańców miast na pobliskich obszarach wiejskich. Zmiany  

te wynikać będą z ekspansji terenowej w sektorze mieszkalnictwa oraz będą zachodzić w sektorze 

produkcyjno-usługowym na obszarach położonych przy drodze krajowej nr 14 oraz drogi powiatowej  

Nr 2746E prowadzącej do węzła „Łowicz” na autostradzie A2. 

Przewiduje się rozwój funkcji turystycznej, który wynika z atrakcyjnych uwarunkowań 

środowiskowych i historycznych. 

 

Rekomendacje do obszaru objętego strategią to: 

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

rozwiązań wymaga całość gospodarki wodno – ściekowej oraz zapewnienie wszystkim 

mieszkańcom dostępu do podstawowych usług publicznych; 

− na terenach do wykorzystania na potrzeby turystki krajobrazowej oraz wykorzystania 

historycznych obiektów zabytkowych oraz produktów tradycyjnych, należy rozwijać funkcję 

turystyczną. Niezwykle ważnym elementem będzie rozwój turystyki weekendowej  

i jednodniowej dla mieszkańców: Łowicza, ale również Łodzi; 

− kształtowanie zieleni m.in. poprzez powiązanie z usługami sportu i rekreacji; 
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− podporządkowanie nowej zabudowy mieszkalnej historycznej kompozycji przestrzennej 

szczególnie w tradycyjnych miejscowościach wiejskich; 

− zwiększenie udziału zieleni w centrach miejscowości; 

− podnoszenie jakości życia i zamieszkania; 

− dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (przedszkola, szkoły, place zabaw, 

skwery) i możliwie pełnej dostępności infrastruktury technicznej; 

− uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie 

ruchu samochodowego, dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu 

pieszego i rowerowego;  

− dobra organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach; 

− kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie istniejących 

obiektów o ważnych funkcjach lokalnych i ponadlokalnych; 

− rozwój stref inwestycyjnych wykorzystując węzeł „Łowicz”; 

− rozwój wydzielonych dróg i pasów dla rowerów w całej gminie; 

− opracowanie systemu komunikacyjnego wspierającego transport niskoemisyjny (również 

elektromobilność); 

− ochrona i pielęgnacja centrum miejscowości (zachowanie kultury regionu); 

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

− wyznaczenie miejscowości celem stworzenia tzw. wiosek energetycznych.  

 

Wszystkie projekty inwestycyjne zostały zamieszczone i opisane w rozdziale 7. 

 

 

 

6. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym 

 

Strategia to dokument bazowy, który wspiera i wpływa na realizację celów i działań 

sprecyzowanych w innych dokumentach planistycznych i strategicznych gminy, oddziałując  

na ożywienie społeczno-gospodarcze oraz rozwój gminy w sferze społecznej, kulturalnej, przestrzennej 

i turystyczno-rekreacyjnej. Wszystkie te sfery są ze sobą powiązane, dlatego strategia ma charakter 

kompleksowy. 

Na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Domaniewice, uzupełnionej  

o wyniki badania ankietowego oraz dane zebrane na spotkaniach, wyznaczono obszary działalności 

gminy, które wymagają poprawy bądź dodatkowego impulsu rozwojowego. Poniżej przedstawiono 

mapę strategii, ukazującą wyznaczone cele strategiczne i operacyjne. W dalszej części zostały one 

scharakteryzowane, a także przedstawiono działania, których realizacja pomoże w osiągnięciu 

założonych celów.  

Katalog działań jest otwarty i może być aktualizowany w miarę występujących potrzeb, 

dostępnych środków finansowych oraz pojawiających się pomysłów na rozwój gminy. 
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CEL STRATEGICZNY  

1 

CEL STRATEGICZNY  

2 

CEL STRATEGICZNY  

3 

   

Rozwój i wzrost konkurencyjności 

lokalnego rolnictwa i przedsiębiorczości 

Ochrona bogactwa natury, zachowanie 

ładu przestrzennego oraz promocja 

dziedzictwa kulturowego 

Wysoki standard życia lokalnej 

społeczności 

CELE OPERACYJNE 

 

1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury 
technicznej; 

2.1 Tworzenie i promocja działań 

kulturalnych i turystycznych; 

3.1 Wyższy poziom jakości życia 

mieszkańców; 

1.2 Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości; 

2.2 Poprawa i ochrona środowiska 

przyrodniczego; 

3.2 Modernizacja infrastruktury społecznej; 

1.3 Poprawa funkcjonalności budynków na 

obszarze gminy; 

2.3 Rozwój turystyki w oparciu o lokalne 

zasoby; 

3.3 Aktywizacja osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo, starszych; 
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CEL STRATEGICZNY 1 

Rozwój i wzrost konkurencyjności lokalnego rolnictwa i przedsiębiorczości 

 

Rozwój gminy opiera się w głównej mierze na aktywności gospodarczej jej mieszkańców  

i inwestorów. Dochody i wydatki ponoszone przez mieszkańców napędzają lokalną gospodarkę, dlatego 

też niezmiernie ważne jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju rolnictwa  

i przedsiębiorczości. Niezbędna jest do tego odpowiednia, wysokiej jakości infrastruktura techniczna: 

drogowa, wodno-kanalizacyjna, energetyczna. Niezbędna jest dbałość o stworzenie optymalnych 

warunków dla inwestorów zewnętrznych, dbałość o ład i zagospodarowanie przestrzenne. Konieczne 

jest również zadbanie o zwiększenie funkcjonalności istniejących już budynków, tak aby były one 

bezpieczne dla użytkowników oraz środowiska. 

Poniżej przedstawiono przykłady działań dla celu strategicznego 1 i przyporządkowanych  

mu celów operacyjnych: 

 

Cel operacyjny Działania/zadanie/projekt 

1.1 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
technicznej 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach 

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Domaniewice 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Domaniewice 

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Domaniewice 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice 

Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice 

1.2 Intensyfikacja 
działań na rzecz 
rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

Budowa infrastruktury służącej elektromobilności 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Domaniewice 

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 

1.3 Poprawa 
funkcjonalności 
budynków na 
obszarze gminy 

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Skaratkach 

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Domaniewicach 

Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Domaniewice 

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ogrzewania 
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CEL STRATEGICZNY 2 

Ochrona bogactwa natury, zachowanie ładu przestrzennego oraz promocja dziedzictwa 

kulturowego 

 

Cel strategiczny 2 koncentruje się wokół ochrony środowiska, ładu przestrzennego oraz 

wartości kulturowych. Poprawa jakości powietrza i wód to najważniejsze wyzwania, które wpływają nie 

tylko na rozwój i atrakcyjność gminy, ale także na jakość życia mieszkańców (aspekty zdrowotne, 

podwyższenie warunków życia). Należy też zwrócić szczególną uwagę na kwestie rozwoju turystyki,  

z poszanowaniem środowiska naturalnego. Realizacji celu sprzyjają zatem: 

 

Cel operacyjny Działania/zadanie/projekt 

2.1 Tworzenie i promocja 
działań kulturalnych i 
turystycznych 

Budowa infrastruktury służącej elektromobilności 

2.2 Poprawa i ochrona 
środowiska przyrodniczego 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Domaniewicach 

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Domaniewice 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Domaniewice 

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Domaniewice 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice 

Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 
Domaniewice 

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka 
nieruchomościami 

Utylizacja wyrobów zawierających azbest 

2.3 Rozwój turystyki w oparciu o 
lokalne zasoby 

Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy 
Domaniewice 

Budowa infrastruktury służącej elektromobilności 
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CEL STRATEGICZNY 3 

Wysoki standard życia lokalnej społeczności 

 

Cel strategiczny 3 kierunkuje działania ku kapitałowi społecznemu. Wszelkie aktywności 

zapisane w strategii mają sens tylko wtedy, kiedy są użyteczne dla mieszkańców (w sposób pośredni 

jak i bezpośredni). Celowi temu przyświeca idea, mówiąca o tym, że to mieszkańcy tworzą gminę,  

to z myślą o nich tworzona jest strategia, a następnie realizowane są zawarte w niej działania. Z drugiej 

zaś strony, rozwój gminy powinien być napędzany przez aktywną i wykształconą społeczność, która 

angażuje się w podejmowane na obszarze gminy działania, mieszkańców którzy są aktywni  

i zainteresowani tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. W związku z tym wskazano następujące, 

przykładowe cele operacyjne oraz działania. 

Cel operacyjny Działania/zadanie/projekt 

3.1 Wyższy 
poziom jakości 
życia 
mieszkańców 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach 

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Domaniewice 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Domaniewice 

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Skaratkach 

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Domaniewice 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice 

Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice 

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Domaniewicach 

Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Domaniewice 

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ogrzewania 

Budowa infrastruktury służącej elektromobilności 

Utylizacja wyrobów zawierających azbest 

3.2 
Modernizacja  
i budowa 
infrastruktury 
społecznej 

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Skaratkach 

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Domaniewicach 

Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Domaniewice 

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ogrzewania 

3.3  

Aktywizacja 
osób 
bezrobotnych, 
nieaktywnych 
zawodowo, 
starszych 

Rozwój usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb starszych i chorych 
mieszkańców oraz członków ich rodzin, godzących życie zawodowe z opieką 
nad osobą chorą/niesamodzielną 

Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej skierowanej do starszych mieszkańców 

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb wszystkich grup 
społecznych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez 
likwidację barier architektonicznych 

Zapewnienie możliwości realizacji programów profilaktyki zdrowotnej. 
Współpraca z podmiotami opieki zdrowotnej w zakresie zapewniania programów 
profilaktycznych. 

Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, w zakresie 
organizacji życia kulturalnego, sportu, rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia 

Współpraca z samorządami na szczeblu lokalnym, jak i ponadlokalnym, a także 
z samorządami spoza granic Polski 
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7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia 
celów strategicznych  

 

W okresie programowania Gmina Domaniewice zamierza zrealizować następujące projekty 

inwestycyjne. Jest to lista, którą można  

 

Tytuł projektu 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach 

Lata realizacji 

2020 - 2022 

Szacunkowy koszt 

5 400 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 4 590 000,00 PLN 

Środki własne: 810 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Domaniewice 

 
 

Tytuł projektu 

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Domaniewice 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

1 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 850 000,00 PLN 

Środki własne: 150 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 

 

 

Tytuł projektu 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Domaniewice 

Lata realizacji 

2022 - 2030 

Szacunkowy koszt 

2 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 
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Tytuł projektu 

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Skaratkach 

Lata realizacji 

2021 - 2024 

Szacunkowy koszt 

4 500 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 3 825 000,00 PLN 

Środki własne: 675 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Skaratki 

 

Tytuł projektu 

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Domaniewice 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

6 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 5 100 000,00 PLN 

Środki własne: 900 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 

 

Tytuł projektu 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

700 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 595 000,00 PLN 

Środki własne: 105 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 

 

Tytuł projektu 

Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice 

Lata realizacji 

2021 - 2023 

Szacunkowy koszt 

3 400 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 890 000,00 PLN 

Środki własne: 510 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 
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Tytuł projektu 

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Domaniewicach 

Lata realizacji 

2023 - 2030 

Szacunkowy koszt 

8 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 6 800 000,00 PLN 

Środki własne: 1 200 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Domaniewice 

 

Tytuł projektu 

Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Domaniewice 

Lata realizacji 

2026 - 2030 

Szacunkowy koszt 

2 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 

 

Tytuł projektu 

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 

Lata realizacji 

2022 - 2030 

Szacunkowy koszt 

1 000 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 850 000,00 PLN 

Środki własne: 150 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 

 

Tytuł projektu 

Utylizacja wyrobów zawierających azbest 

Lata realizacji 

2022 - 2030 

Szacunkowy koszt 

500 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 425 000,00 PLN 

Środki własne: 75 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 
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Tytuł projektu 

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ogrzewania 

Lata realizacji 

2022 - 2030 

Szacunkowy koszt 

600 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 510 000,00 PLN 

Środki własne: 90 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 

 

Tytuł projektu 

Budowa infrastruktury służącej elektromobilności 

Lata realizacji 

2022 - 2027 

Szacunkowy koszt 

500 000,00 PLN, w tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 425 000,00 PLN 

Środki własne: 75 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Domaniewice 

 

 

 

 

8. Wytyczne do sporządzania dokumentów 
wykonawczych 

 

Poniżej odniesiono się do dokumentów gminnych, wskazując w jaki sposób zachodzi zgodność 

ze strategią. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Domaniewice 

Podstawowymi ustaleniami w zakresie kierunków rozwoju przestrzennego jest przyjęcie w Studium 

następujących założeń: 

a) miejscowość Domaniewice jako centrum wielofunkcyjne gminy, 

b) pozostałe miejscowości to wsie rozwojowe sektora rolniczego, 

c) rozwoju terenów produkcyjno-usługowych położonych w zbliżeniu do drogi krajowej Nr 14 

oraz drogi powiatowej Nr 2746E prowadzącej do węzła "Łowicz" na autostradzie A2, 

d) utrzymania rolnictwa jako podstawowej funkcji gminy „ziemskiej” z zabudową wielofunkcyjną, 

ograniczoną do istniejących pasm zabudowy historycznie ukształtowanej, 
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e) rozwoju funkcji leśnictwa poprzez ochronę istniejących kompleksów leśnych oraz zalesianie 

gruntów porolnych i rolnych o najniższej bonitacji, 

f) rozwoju górnictwa na bazie udokumentowanych złóż kopalin, 

g) modernizacji sieci dróg, 

h) rozbudowy systemów infrastruktury technicznej w tym: 

− budowa gazociągu średniego ciśnienia z Łowicza lub Głowna, 

− rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji sanitarnej na terenach 

promowanych do zabudowy (Domaniewice), 

i) ochrony środowiska w tym: 

− zasobów środowiska w obszarze chronionego krajobrazu obejmującego dolinę rzeki 

Bzury i Bobrówki, 

− siedlisk i ostoi ptaków w obszarach NATURA 2000, 

− gruntów rolnych wysokich klas poprzez wyłączenie z możliwości zabudowy, 

j) ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego z wprowadzeniem  

do planów miejscowych wymogów i warunków zagospodarowania. 

 

Zachodzi zatem spójność pomiędzy dokumentami. 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Domaniewice 

W zakresie Planu przewidziano realizację m.in. następujących zadań: 

− Termomodernizacja obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych; 

− Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; 

− Wymiana oświetlenia; 

− Racjonalne korzystanie z transportu. 

 

Zachodzi zatem spójność pomiędzy dokumentami, jednym z celów Strategii jest albowiem dbałość  

o środowisko naturalne gminy, w tym ochrona powietrza. 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaniewice  

na lata 2018 - 2025 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych określa misję, jako: Gmina Domaniewice 

bezpieczna socjalnie dla swoich mieszkańców. Zakłada następujące cele strategiczne: 

1. Wzmocnienie funkcjonowania rodziny. 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców.  

3. Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu wśród klientów pomocy społecznej. 

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 

5. Rozwijanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych wymagających opieki i osób samotnych. 
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6. Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

7.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

8. Pomoc na rzecz osób bezdomnych. 

 

Zachodzi zatem spójność pomiędzy dokumentami. Cele strategii rozwiązywania problemów 

społecznych pokrywają się z celami strategii rozwoju gminy. Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych traktuje szczegółowo zagadnienia związane z rozwojem i polepszeniem warunków życia 

mieszkańców gminy Domaniewice. 

 

 

 

 

9. Oczekiwane rezultaty planowanych działań 

 

W celu sprawnego monitorowania postępów we wdrażaniu Strategii, poniżej zaproponowano 

wskaźniki dzięki którym można śledzić postępy w wykonaniu poszczególnych zadań i celów 

strategicznych. 

 

− Długość wybudowanych dróg [km] 

− Długość zmodernizowanych dróg [km] 

− Długość wybudowanych chodników [km] 

− Długość zmodernizowanych chodników [km] 

− Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 

− Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km] 

− Liczba opracowanych dokumentów koncepcyjnych z zakresu komunikacji publiczne 

− Liczba powstałych miejsc parkingowych [szt.] 

− Powierzchnia dostępnych gminnych terenów inwestycyjnych [ha] 

− Liczba inwestycji z zakresu zagospodarowania turystycznego miejsc np. przy ciekach  

i zbiornikach wodnych [szt.] 

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

− Liczba zamontowanych lamp w przestrzeni publicznej [szt.] 

− Liczba zainstalowanych kamer monitoringowych [szt.]  

− Kwota przeznaczona na dofinansowania [zł] 

− Liczba budynków gminnych z zainstalowaną infrastrukturą do pozyskiwania energii odnawialnej 

lub budynków prywatnych, które otrzymały dofinansowanie [szt.] 

− Liczba budynków gminnych objętych termomodernizacją [szt.] 

− Kwota przeznaczona na dofinansowania do wymiany pieców [zł] 

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

− Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] 
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− Liczba nowych gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej [szt.] 

− Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km] 

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

− Liczba wprowadzonych rozwiązań z zakresu małej retencji [szt.]  

− Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych [szt.]  

− Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych w tematyce zapylaczy [szt.]  

− Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych i przedszkolnych [szt.]  

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

− Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych [szt.] 

− Liczba zmodernizowanych obiektów kulturalnych [szt.] 

 

Poniżej przedstawiono wskaźniki efektów realizacji Strategii: 

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika 
Wartość wskaźnika do 
osiągnięcia na koniec 

realizacji strategii 

Wzrost liczby 
przedsiębiorstw na 
obszarze Gminy  

Dane można zweryfikować na stronach Głównego 
Urzędu Statystycznego. Dodatkowo można uzyskać 
informację, w jakich branżach nastąpił wzrost, a w 
jakich zmniejszenie się liczby przedsiębiorstw. Dane 
należy skorelować z poziomem bezrobocia, 
wykształcenia oraz średnimi dochodami gospodarstw 
domowych. 

+ 2,4% 

Zmniejszenie się liczby 
osób bezrobotnych 

Dane można uzyskać na stronach GUS, również 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Dane z PUP 
pozwolą na bardziej szczegółową analizę 
zarejestrowanych osób bezrobotnych. Wskaźnik 
należy porównać z poziomem wykształcenia 
mieszkańców, liczbą przedsiębiorstw oraz średnimi 
dochodami gospodarstw domowych. 

- 4,1% 

Wzrost średnich 
dochodów gospodarstw 
domowych 

Jest to wskaźnik o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju obszaru Gminy. Dochody determinują jakość 
życia, ich wzrost w większości przypadków świadczy 
zatem o podniesieniu pewnych standardów. Należy 
zauważyć, że możliwość nabywania dóbr i usług 
napędza gospodarkę, a zatem większe zarobki 
znajdują odzwierciedlenie we wzroście 
gospodarczym. Dane można uzyskać w GUS. 

+ 3,5% 

Wzrost ceny działek na 
obszarze Gminy 

Wzrost wskaźnika świadczyć będzie o zwiększeniu 
się atrakcyjności i potencjału regionu, co ma ogromny 
wpływ na jego rozwój społeczno- gospodarczy. 

+5,5% 

Wzrost liczby nowych 
mieszkańców Gminy 

Wskaźnik ten pokaże, czy podjęte działania stworzyły 
bezpieczny i atrakcyjny dla życia obraz Gminy 
Domaniewice. Dane dostępne są w GUS. Można je 
skorelować ze średnimi dochodami gospodarstw 
domowych, poziomem wykształcenia oraz bezrobocia 
mieszkańców. 

+ 1,2% 
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10. Źródła finansowania 

 

W związku z możliwościami finansowania poszczególnych projektów, planuje się pozyskanie 

dofinansowania na ich realizację m.in. ze środków: RPO WŁ, Europejskiego Funduszu Odbudowy, 

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Elektromobilności. Dodatkowo wkład własny wniosą 

mieszkańcy gminy biorący udział w projekcie, polegającym na budowie instalacji OZE, wymiany źródeł 

ogrzewania oraz budowy przyłączy w ramach projektów dotyczących sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej.. Oczywiście będą brane pod uwagę wszystkie dostępne i akceptowalne dla Gminy 

źródła finansowania. 

Koszty poszczególnych inwestycji oszacowano w rozdziale 7. 

Tabela 39 Przewidywane źródła finansowania inwestycji 

Tytuł projektu 

Przewidywane źródła finansowania 

środki własne 
Gminy 

Domaniewice 

środki 
UE 

środki 
inne 

mieszkańcy 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Domaniewicach 

X X   

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy 
Domaniewice 

X X  X 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
Domaniewice 

X X  X 

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły 
podstawowej w Skaratkach 

X X   

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy 
Domaniewice 

X X X  

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Domaniewice 

X X   

Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie 
gminy Domaniewice 

X X  X 

Budowa budynku przedszkola i żłobka w 
Domaniewicach 

X X   

Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na 
terenie gminy Domaniewice 

X X   

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka 
nieruchomościami 

X X X  

Utylizacja wyrobów zawierających azbest X  X  

Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł 
ogrzewania 

X X  X 

Budowa infrastruktury służącej elektromobilności X X   
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11. System wdrażania Strategii 

 

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

lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jej jakości. Proces jej wdrażania jest złożonym 

przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji  

z otoczeniem. Wdrożeniu Strategii towarzyszyć będzie jej ewaluacja, która będzie się opierać  

na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jej przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. Strategia gminy 

jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki terytorialnej. Sam dokument nie jest jednak receptą 

na sukces. Aby mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jego wdrażanie, 

czuwanie nad jego realizacją i kontrolowanie przebiegu.  

Właściwy proces wdrażania Strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji 

i osób. Przedkładana Strategia jest "własnością" społeczności lokalnej - dla niej przede wszystkim była 

budowana. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy 

implementacyjne. Niezwykle istotne jest partnerstwo ponadgminne. Wdrażanie wytyczonych planów 

zakłada potrzebę animacji od podstaw, która wiąże się z głębszymi kwestiami, takimi jak: zmiana 

mentalności, stosunki społeczne oraz kultura lokalna, których ewolucja jest procesem rozłożonym  

na wiele lat.  

Realizacja Strategii uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych  

jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań  

w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, 

możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów Jednostka zabezpieczy  

15 – 50% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.  

Za wdrażanie Strategii odpowiedzialny będzie Urząd Gminy w Domaniewicach. 

1. Zarządzanie  

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Strategii będzie pełnił specjalnie powołany 

zespół pracowników. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.:  

− zapewnienia zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, 

ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów 

publicznych; 

− zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Strategii; 

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

− przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Strategii; 

− zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach; 

− dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Strategii.  

  

2. Instytucja wdrażająca Strategię Gminy. 

Urząd Gminy w Domaniewicach, jako instytucja wdrażająca Strategię, odpowiedzialna będzie za:  
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− opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne; 

− bezpośrednią realizację działań przewidzianych w Strategii w zakresie przygotowania 

przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem 

terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania; 

− zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.  

  

W przypadku Strategii, kluczową postacią w procesie jej realizacji i monitoringu jest Wójt. Kierując 

bieżącą działalnością, ma największy wpływ zarówno na sam proces opracowywania Strategii,  

jej wdrażania, jak również oceny jej realizacji. Do najważniejszych zadań Wójta w zakresie zarządzania 

i monitoringu należałby bezpośredni nadzór nad wdrażaniem strategii oraz wyznaczenie koordynatora 

jej realizacji.  

Ważną rolę w procesach wdrożeniowych Strategii odgrywać powinien koordynator strategii jako osoba 

zaangażowana bezpośrednio w realizację zadań wyznaczonych w Dokumencie i dobrze zorientowana  

w istniejących realiach, mająca jednocześnie bezpośredni wpływ na procesy gospodarcze i społeczne 

zachodzące w gminie.  

Główne zadania koordynatora polegałyby na:  

− bieżącej analizie stanu realizacji Strategii; 

− obserwacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć  

na realizację strategii; 

− prowadzeniu bazy informacji; 

− wypracowaniu kryteriów oceny stanu realizacji Strategii; 

− aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania.  

Wdrażanie na każdym etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno się ono  

na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu. Pozwala  

to na koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego efektywność.  

 

 

 

12. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji 
społecznej Strategii  

 

 

12.1. System monitorowania 

 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu,  

czy strategii i jej zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków  

z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, 

aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie 
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technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały 

efektywność prowadzonych działań.  

Monitorowania wdrażania Strategii oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie 

Komitet Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Strategii i jej realizacji, w skład 

Komitetu Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie 

Strategii. 

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na dwa lata. Istnieje możliwość 

częstszych spotkań po uprzednim zawiadomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu. 

Funkcję Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie sekretariat Urzędu. Obowiązkiem 

Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu o terminach posiedzeń oraz przygotowywanie 

na w/w posiedzenia szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji Strategii w formie 

standardowego raportu monitorującego. Obowiązkiem Sekretariatu będzie także przygotowywanie 

protokołów z posiedzeń Komitetu Monitorującego, zawierających ustalenia w/w posiedzeń  

i przesyłanie ich do członków Komitetu. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe  

i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i całej Strategii w aspekcie finansowym  

i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Strategii  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną 

problemy związane z wdrażaniem Strategii, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na 

celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych.  

Na koniec każdego podokresu planowania Komitet Monitorujący sporządzi raport końcowy, 

obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń Strategii. Wszelkie rozbieżności 

pomiędzy ustaleniami Strategii, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo 

wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w Sekretariacie Urzędu. 

 

 

 

12.2. Sposób oceny 

 

W procesie monitorowania Strategii przewidziano następujące fazy:  

 

OCENA WSTĘPNA 

Rozpoczęcie strategii i wchodzących w jej skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem 

wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań). 

Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin 

rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji 

strategii i projektów.  

  

MONITORING STERUJĄCY  

Dotyczy całego okresu wdrażania strategii. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie 

wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji strategii.  



Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 - 2030 

131 
 

KONTROLA KOŃCOWA - EWALUACJA EFEKTÓW 

Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć,  

że planowanie ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest 

to bardzo ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki strategii/projektu. 

Logika strategii/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią, 

celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną 

spójność strategii/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu przekształcane są w produkty, 

jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc i zaspokojenia potrzeb grup 

docelowych.  

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia 

rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem jest, 

zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane nie 

tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz 

także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.  

  

Główne zastosowania ewaluacji:  

− identyfikacja słabych i mocnych stron, 

− oszacowanie możliwości i ograniczeń, 

− usprawnienie zarządzania, 

− wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego, 

− poprawianie błędów dla celów odpowiedzialności, 

− wsparcie alokacji zasobów finansowych, 

− ulepszenie procesu decyzyjnego. 

  

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen stanu 

wdrożenia programów w zakresie:  

− działania strategii; 

− wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów; 

− wpływu na problemy, do których odnoszą się projekty; 

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

− identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.  

 

Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków 

publicznych poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu 

przedsięwzięć finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny. 

Uczy bowiem rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.  

Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Strategii cele zostały osiągnięte oraz ustalić 

przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia,  

czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie również 
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dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane  

w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości.  

 

 

 

 

13. Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 

 

Poniższy rozdział przygotowano w oparciu o Strategię rozwoju województwa łódzkiego  

2030 - Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.. 

Podkreślono aspekty szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszej Strategii Rozwoju Gminy 

Domaniewice na lata 2021 – 2030. 

Cytując dokument: „Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem 

samorządu województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, 

społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Strategia Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 jest odpowiedzią władz województwa na zmieniające się uwarunkowania 

i wyzwania, przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej 

dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której efektem będzie podniesienie jakości 

życia mieszkańców województwa łódzkiego. (…) 

Strategia 2030 jest odpowiedzią na wyzwania wewnętrzne i globalne, jakie stoją przed województwem 

łódzkim. Podejmowane w ramach strategii działania będą służyły ograniczaniu negatywnych skutków 

procesów demograficznych związanych z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa, podnoszeniu 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. 

Niezbędnym warunkiem tych przemian będzie rozwój cyfryzacji i całego sektora e-usług.  

Dla zapewnienia spójności społecznej podejmowane będą działania zmierzające do zwiększenia 

dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji, kultury, 

sportu i turystyki. Kompleksowa poprawa dostępności województwa sprzyjać będzie budowaniu 

spójności terytorialnej. Niezmiernie istotne będą również działania związane z adaptacją do zmian 

klimatu oraz poprawą jakości powietrza. Województwo łódzkie dostrzega potencjał sektora 

energetycznego, jak również potrzebę jego transformacji. Sprawiedliwa i włączająca transformacja ma 

kreować nowy model rozwoju dla obszaru górniczego przy jednoczesnym zapobieganiu regresowi 

gospodarczemu i społecznemu. 

Rok 2020 przyniósł całkowicie nowe wyzwanie związane z ograniczaniem skutków kryzysu wywołanego 

przez pandemię COVID-19. Zarząd Województwa podjął zdecydowane działania mające na celu 

odbudowę gospodarki oraz przeciwdziałanie zwiększaniu się bezrobocia. W celu zapobiegania  

i ograniczania wpływu kolejnych zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości, niezwykle istotna jest 

kontynuacja podjętych działań, również w obszarze ochrony zdrowia i rozwoju cyfryzacji,  

w tym rozwijania kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych.  
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Zaproponowane w Strategii 2030 działania koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom, 

jak również na wzmacnianiu wewnętrznych potencjałów. Wymiar terytorialny interwencji będzie 

kontynuowany, dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych poszczególnych terytoriów,  

w tym Obszarów Strategicznej Interwencji wskazanych z poziomu krajowego i regionalnego. 

Koncentracja interwencji na tych obszarach będzie służyła wyrównywaniu szans rozwojowych 

poszczególnych obszarów województwa i budowaniu jego spójności terytorialnej. 

Osią działań będzie jak najlepsze wykorzystanie wszelkich dostępnych zasobów. W kręgu 

szczególnego zainteresowania samorządu województwa będzie rodzina i stworzenie godnych 

warunków życia dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.”14 

 

 Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021 – 2030 wpisuje się w wizję oraz 

w cele określone w SRWŁ 2030. WIZJA ROZWOJU zawarta w SRWŁ 2030 brzmi: 

„Wizja regionu odzwierciedla pożądany stan województwa w pespektywie 2030 roku, w trzech 

strategicznych wymiarach rozwoju tj. gospodarczym, społecznym i przestrzennym, który jest 

odpowiedzią na sformułowane wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany  

i globalne megatrendy, które będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. 

HARMONIJNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ WOJEWÓDZTWO W CENTRUM POLSKI, PRZYJAZNE 

RODZINOM, MIESZKAŃCOM MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH. REGION, W KTÓRYM 

NOWOCZESNA GOSPODARKA IDZIE W PARZE Z OCHRONĄ WALORÓW KULTUROWYCH  

I PRZYRODNICZYCH. 

(…) W Strategii wskazano trzy cele strategiczne w ramach trzech sfer gospodarczej, społecznej 

 i przestrzennej: 

1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka 

2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans 

3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

(…) Dodatkowo wskazano jeden cel horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region.  

Skuteczne działania podejmowane w sferze zarządczej pozytywnie oddziałują na realizację 

wskazanych powyżej celów strategicznych oraz pozwolą na skuteczną realizację Strategii  

i optymalizację procesów rozwojowych. W ramach tego celu działania będą skoncentrowane na 

poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych poziomach 

zarządzania, szczególnie współpracy samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych.  

Istotą tego celu będzie prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju, zgodnie z ideą zrównoważonego 

rozwoju poprzez wzmacnianie potencjału endogenicznego miast i obszarów wiejskich, podniesienie ich 

atrakcyjności osadniczej, niwelowanie barier rozwojowych, zapobieganie peryferyzacji. Kluczowe 

znaczenie będzie przy tym miało poszanowanie zasad ochrony środowiska, w tym najwartościowszych 

elementów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. Polityka 

zrównoważonego rozwoju pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnych mieszkańców regionu łódzkiego 

i zachowanie najcenniejszych elementów środowiska dla przyszłych pokoleń. Osiąganie efektu synergii 

 
14 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 
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w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego będzie odbywało się z poszanowaniem walorów 

przestrzeni.” 

 

TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII 

Obszary Strategicznej Interwencji 

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obszar strategicznej interwencji to określony 

w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych  

lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących  

o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania potencjałów rozwojowych,  

do którego kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, 

infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne.  

W Strategii wskazano OSI dwojakiego rodzaju: krajowe oraz regionalne.” 

 

W ramach OSI regionalnych gmina Domaniewice została zakwalifikowana jako: 

− Obszar walorów turystyczno-środowiskowo-rolnych, który w wyniku strategicznej interwencji 

przekształci się w Obszar Zielonej Gospodarki. 

Poniżej przedstawiono opisy zaczerpnięte z SRWŁ 2030: 

 

„OBSZAR ZIELONEJ GOSPODARKI 

Rysunek 6 Obszar Zielonej Gospodarki 

 
Źródło: SRWŁ 2030 [za:] dane BPPWŁ 
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„W gminach, w których potencjał rolnictwa jest wysoki, grunty rolne powinny być chronione, a wiodąca 

funkcja rozwijana. Istotne będą działania związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej,  

w tym m.in. właściwym doborem upraw dostosowanych do warunków środowiskowych, wykorzystaniem 

potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych dla produkcji zwierzęcej, racjonalnym 

stosowaniem nawożenia i środków ochrony roślin. W zakresie zwiększania opłacalności produkcji rolnej 

istotne będzie polepszanie struktury gospodarstw rolnych, wprowadzanie nowych technologii  

i innowacji, inwestycje we wzrost produktywności, rozwijanie współpracy rolników między sobą i branżą 

przetwórstwa, rozwój rynków lokalnych i targowisk. Ważnym kierunkiem działań będzie wspieranie 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Na obszarze gmin położonych w sąsiedztwie obszarów chronionych 

i cennych przyrodniczo wskazaniem dla gospodarowania będzie system rolnictwa zrównoważonego, 

produkcja żywności wysokiej jakości, w tym rozwój produkcji ekologicznej. 

Istotne będzie również wspieranie działań umożliwiających dywersyfikację gospodarczą tych obszarów 

związanych m.in. z rozwojem turystyki aktywnej, wspieraniem bazy turystycznej (w tym ekoturystyki  

i agroturystyki), rozbudową szlaków turystycznych i infrastruktury rowerowej, kreowaniem marki i popytu 

na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, budowaniem zintegrowanych produktów 

turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych oraz kultywowaniu 

tradycji, wykreowaniem wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie, które będą sprzyjać 

budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa. 

Zarówno dla rozwoju funkcji rolniczej, jak i turystycznej ważne będą działania związane z ochroną  

i poprawą jakości środowiska oraz wzmocnieniem odporności OSI na zmiany klimatu i zagrożenia 

naturalne. Wymagać to będzie interwencji z zakresu m.in. zwiększania zdolności retencyjnych zlewni 

(m.in. wprowadzania zalesień, zakrzewień, zadrzewień, budowy i modernizacji zbiorników wodnych, 

rozwoju systemów melioracyjnych, odtwarzania oczek wodnych i mokradeł) oraz rozwiązań 

ukierunkowanych na ochronę środowiska (m.in. poprawę czystości wód, w tym tworzenie 

wysokoefektywnych stref ekotonowych, renaturalizację siedlisk i cieków wodnych, zwiększanie 

powierzchni obszarów objętych ochroną prawną), a także inwestycji w infrastrukturę 

przeciwzagrożeniową (m.in. przeciwpowodziową, przeciwpożarową). Ważną rolę w Obszarze Zielonej 

Gospodarki odgrywać będą miasta – ośrodki wsparcia dla funkcji rozwijanych na terenach wiejskich.” 

 

 

 

CELE SRWŁ 2030 W UKŁADZIE MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Gmina Domaniewice jest obszarem wiejskim. Z tego powodu poniżej przedstawiono zapisy 

odnoszące się do tych terenów: 

„Obszary wiejskie województwa łódzkiego prezentują bogate spektrum typów funkcjonalnych 

począwszy od rolniczych gmin wiejskich skończywszy na gminach o przemysłowym, usługowym bądź 

wielofunkcyjnym charakterze. Istnieje też znaczna liczba gmin, położonych głównie w sąsiedztwie 

średnich i dużych miast, mająca funkcje typowo mieszkaniowe. Pomimo tak dużej różnorodności 

posiadają one wspólny mianownik barier i problemów rozwojowych: są to różnego rodzaju problemy 

transportowe, począwszy od braków w infrastrukturze komunikacyjnej na wykluczeniu z transportu 
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publicznego skończywszy. Słabą stroną większości gmin wiejskich jest niski potencjał gospodarczy, 

którego wzmocnienie będzie wymagało wsparcia i modernizacji rolnictwa, rozwoju funkcji 

pozarolniczych, inwestycji w kapitał ludzki i społeczny. Kolejnym problemem gmin wiejskich jest stan 

środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie niskiej jakości wód i powietrza  

oraz niewystarczającej ochrony obszarów cennych pod wzglądem walorów przyrodniczo-

krajobrazowych. Negatywnym zjawiskiem, zwłaszcza w gminach położonych w otoczeniu średnich  

i dużych miast, jest presja urbanizacyjna, której efektem jest chaos przestrzenny, rosnące koszty 

społeczne i niewystarczający rozwój infrastruktury technicznej w stosunku do potrzeb rosnącej 

populacji. 

Wdrażanie modelu wielofunkcyjnego wsi będzie wiązało się z rozwijaniem branż komplementarnych  

dla rolnictwa bazujących na lokalnych zasobach. Ponadto zróżnicowanie działalności gospodarczej  

i wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych oferujących profesjonalne usługi naukowe  

i techniczne będą skorelowane ze wzrostem innowacyjności w rolnictwie oraz rozwojem nowych 

sektorów gospodarki specyficznych dla takich obszarów jak: biogospodarka, zielona gospodarka, OZE. 

W perspektywie najbliższych lat w związku z ekologizacją sektorów i branż w krajowej gospodarce oraz 

społeczną świadomością w zakresie ochrony środowiska wzrośnie zapotrzebowanie na produkty  

i usługi w sektorze zielonej gospodarki.  

Na obszarach wiejskich wzrośnie również zapotrzebowanie na świadczenie usług społecznych 

(opiekuńczych, terapeutycznych, integracyjnych) w efekcie starzejącego się społeczeństwa, co pozwoli 

na urzeczywistnienie w praktyce idei rolnictwa społecznego oraz zwiększenie i dywersyfikację 

dochodów gospodarstw. Włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwojowe będzie następowało  

za sprawą wykorzystania środowiskowego i turystycznego potencjału obszarów wiejskich; dynamicznie 

będzie rozwijał się również sektor usług czasu wolnego (m.in. turystyka 3E)15. 

Niski poziom przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich wskazuje  

na konieczność wsparcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwienia zdobywania kwalifikacji 

rynkowych oraz szkoleń w kierunku reorientacji zawodowej i tworzenia warunków do rozwoju edukacji, 

a także wyrównywania szans w dostępie do usług edukacyjnych. Dużą rolę w realizacji tych celów 

odgrywać będzie zwiększenie dostępności transportowej obszarów wiejskich oraz likwidowanie 

deficytów w infrastrukturze telekomunikacyjnej i dostępie do Internetu. 

Ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz konieczność poprawy jakości życia na wsi 

istotne będzie wdrażanie koncepcji Inteligentnych wsi (Smart Villages) – tj. nowej koncepcji w zakresie 

kształtowania polityki UE. Idea Smart Villages dotyczy różnych obszarów życia wsi i stwarza nowe 

możliwości, np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

ochrony środowiska, korzystania z szans, jakie daje biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym 

(w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0), zapewnienia wysokiej 

jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 

Zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich sprzyjać będzie działalność Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (KSOW) oraz Lokalnych Grup Działania.  

 
15 Turystyka 3E (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja), inaczej 
zwana turystyką kreatywną. 
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Dla poprawy jakości życia mieszkańców Łódzkiego kluczowe będzie zapewnienie jak najlepszej jakości 

środowiska przyrodniczego. Jednym z głównych jego elementów są tereny zielone, stanowiące miejsca 

rodzinnego wypoczynku, rekreacji i indywidualnej aktywności fizycznej. Dla zapewnienia ochrony 

terenów o największych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i zachowania różnorodności 

biologicznej konieczne będzie prowadzenie racjonalnej polityki zarówno na szczeblu regionalnym,  

jak i lokalnym. Wyrazem tej polityki mogą być preferencje dla gmin. Na obszarach objętych ochroną 

prawną (w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) lub na terenach gmin  

z największym udziałem obszarów chronionych mogą być dodatkowo premiowane działania i kierunki 

działań określone w strategii związane z ochroną środowiska, wykorzystaniem potencjału cennych 

walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, poprawy jakości i zagospodarowania wód 

powierzchniowych, sportem, turystyką, polityką społeczną, zdrowiem, edukacją, rozwojem gospodarstw 

ekologicznych, produkcją żywności ekologicznej i tradycyjnej.” 

 

 


