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1. Wstęp 
 

Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny do 2030 roku jest formalnym dokumentem, który określa 

strategiczne kierunki rozwoju gminy do 2030 roku. Jest ona komplementarna z innymi regulacjami 

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

nadrzędny względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru gminy Rokiciny, 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 Rokiciny 

do 2030 roku 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 kwietniu 2022 roku, kiedy to Rada Gminy Rokiciny 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 Rokiciny toczyły się z uwzględnieniem następujących zasad: 

− zasada koncentracji na realnych siłach gminy Rokiciny – strategia powinna zmierzać 

do wszechstronnego wykorzystania unikalnych zasobów lokalnych, w szczególności 

historycznych, przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego oraz cennych odmienności. Dlatego 

zawartość celów strategicznych to przede wszystkim pomysły na wykorzystanie atutów 
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lokalnych, na które zarówno Urząd Gminy w Rokicinach, 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 Rokiciny do 2030 roku będzie 

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

społeczno-gospodarczego. Ta swojego rodzaju wybiórczość zapobiega stworzeniu dokumentu, 

który będzie obejmować wszystkie cele, a faktyczna realizacja następuje tylko w niewielu 

przypadkach. 

 

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej. 

Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych rozpoczętych w latach 2018 – 2027 

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

 

2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru 
 

2.1.1. Położenie 
 

Gmina Rokiciny jest jedną z dziesięciu gmin wiejskich powiatu tomaszowskiego, położona jest 

we wschodniej części województwa łódzkiego. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Rokiciny-

Kolonia.  

Mapa 1 Mapa administracyjna województwa łódzkiego, powiat tomaszowski, gmina Rokiciny 

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

Gmina graniczy:  

− od północy z gminą Koluszki (powiat łódzki wschodni); 

− od wschodu z gminą Ujazd (powiat tomaszowski); 

− od południa z gminą Będków (powiat tomaszowski); 

− od zachodu z gmina Brójce (powiat łódzki wschodni); 

− od południowego – wschodu z Łódzkim Obszarem Metropolitalnym.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_łódzkie
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Kierując się położeniem gminy, w analizach porównawczych w kolejnych rozdziałach strategii 

uwzględniono ww. gminy ościenne oraz pozostałe gminy powiatu tomaszowskiego. Tam, gdzie było 

to zasadne – w celu ukazania skali zjawiska - dane statystyczne dotyczące gminy Rokiciny porównano 

również do danych na poziomie powiatów tomaszowskiego i łódzkiego wschodniego oraz województwa 

łódzkiego. Gminy wybrane do analiz porównawczych zostały wytypowane zarówno ze względu 

na podobieństwo do gminy Rokiciny (podobne uwarunkowania rozwoju), jak i ze względu na bliskie 

położenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Mapa 2 Położenie gminy Rokiciny na mapie województwa łódzkiego w przybliżeniu 

 

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

Rozbudowany i pozostający w dobrym stanie układ komunikacyjny ma kluczowe znaczenie 

dla rozwoju każdej jednostki terytorialnej łącząc ją z ościennymi miejscowościami i pobliskimi miastami. 

Sprawna komunikacja ma podstawowe znaczenie dla ludności – zarówno dojeżdżającej do pracy 

czy np. korzystającej z infrastruktury społecznej i oferty kulturalnej większych ośrodków, ale również 

dla podmiotów pragnących dotrzeć do gminy np. z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_łódzkie
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Ponadto baza komunikacyjna wpływa bezpośrednio na stopień ruchu turystycznego obszaru – sprawna 

komunikacja sprzyja jego rozwojowi. 

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. 

Na system dróg na obszarze gminy składają się dwie drogi wojewódzkie1: 

− 713 – łącząca drogę krajową nr 14 w Łodzi z drogą krajową nr 12 w Januszewicach obok 

Opoczna. Jej łączna długość to 76 km. Na terenie gminy droga przebiega z północnego 

zachodu na południowy wschód, stanowiąc dojazd do stolicy województwa oraz do miasta 

powiatowego; 

− 716 – o łącznej długości około 38,5 km, łącząca Koluszki z Piotrkowem Trybunalskim. DW 716 

na terenie gminy biegnie z północy (stanowiąc dojazd do Koluszek i Brzezin) na południe 

(w stronę Piotrkowa Trybunalskiego). 

Drogi wojewódzkie krzyżują się na rondzie w Rokicinach.  

Fotografia 1 Skrzyżowanie dróg 713 i 716 

 
Źródło: Fotografia własna 

Przez teren gminy przebiegają również drogi o charakterze powiatowym i gminnym oraz drogi 

wewnętrzne.  

Przez teren gminy Rokiciny prowadzi linia kolejowa relacji Częstochowa – Piotrków Trybunalski 

– Koluszki, stanowiąca fragment magistrali łączącej Warszawę z Katowicami, stacje kolejowe znajdują 

się w: Rokicinach-Kolonii, Nowych Chrustach i Łaznowie. 

Ponadto gmina Rokiciny leży w pobliżu dwóch międzynarodowych lotnisk – warszawskiego 

Okęcia oraz łódzkiego Lublinka. 

 

1 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny na lata 2017 – 2020 z perspektywa do 2024 roku 
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Mapa 3 Położenie gminy Rokiciny na mapie drogowej 

 
Źródło: https://www.google.com/maps/pl 
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Gmina Rokiciny położona jest w bliskiej odległości od ośrodków przemysłowych i usługowych 

o znaczeniu regionalnym i subregionalnym w granicach województwa łódzkiego. Odległości wynoszą: 

− Łódź – około 24 km; 

− Tomaszów Mazowiecki - około 22 km; 

− Piotrków Trybunalski – około 31 km; 

Mapa 4 Położenie gminy Rokiciny na tle innych ośrodków miejskich 

 
Źródło: https://www.google.com/maps/pl 

Gmina Rokiciny znajduje się w sferze oddziaływania miast: Tomaszów Mazowiecki, Łódź, 

Piotrków Trybunalski. 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 biz-

nesu, 
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o nabywcy nieruchomości mieszkalnych na tym terenie, 

o zewnętrzni usługodawcy na rzecz mieszkańców i podmiotów lokalnych. 

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

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

koniunkturę lokalną w gminie wiejskiej Rokiciny.  

 

 

 

2.1.2. Powierzchnia 
 

Gmina Rokiciny obejmuje obszar 90,6 km2, czyli 8,8% powierzchni powiatu tomaszowskiego. 

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 68 osób na km2. W skład gminy Rokiciny wchodzą 

24 miejscowości i 22 sołectwa: Rokiciny-Kolonia, Łaznów, Popielawy, Łaznowska Wola I, 

Łaznowska Wola II, Nowe Chrusty, Stare Chrusty, Pogorzałe Ługi, Mikołajów, Stefanów, Albertów, 

Wilkucice Duże, Wilkucice Małe, Eminów, Maksymilianów, Janówek, Janków, Łaznówek, Rokiciny, 

Kolonia Łaznów, Michałów i Cisów.  

Rysunek 1 Podział gminy Rokiciny na sołectwa 

 
Źródło: Raport o stanie Gminy Rokiciny za 2020 rok 
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Całkowita powierzchnia gminy Rokiciny wynosi 9 058 ha. Gmina jest gminą wiejską 

o charakterze rolniczym, co potwierdza struktura użytkowania gruntów. W powierzchni gminy dominują 

użytki rolne zajmując 7423 ha, czyli 81,95% całkowitej powierzchni. Znaczny udział mają również grunty 

leśne, stanowiąc 14,74% powierzchni. Grunty zabudowane i zurbanizowane to 3,21% powierzchni, 

niewielki odsetek (poniżej 1%) zajmują kolejno: nieużytki (0,55%), grunty pod wodami (0,07%) oraz 

tereny różne (0,07%). 

Warto zauważyć, iż większość użytków rolnych, a jednocześnie 70,98% powierzchni gminy zajmują 

grunty orne, za nimi plasują się zaś lasy obejmujące 14,74% powierzchni, następnie: pastwiska trwałe 

(2,78%), łąki trwałe (2,38%), grunty rolne zabudowane (3,02%), drogi (1,88%), sady (1,80%). Tereny 

mieszkaniowe zajmują zaledwie 0,42%, inne tereny zabudowane (0,12%), zaś tereny przemysłowe 

jedynie 0,08% całkowitej powierzchni gminy Rokiciny. 

Tabela 1 Zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów, stan na dzień 1 stycznia 2020 roku 
(powierzchnia geodezyjna) 

Rodzaj gruntów 
Gmina ogółem 

[ha] 
udział % w powierzchni gminy 

ogółem 

Użytki rolne 7423 81,95% 

grunty orne 6429 70,98% 

sady 163 1,80% 

łąki trwałe 216 2,38% 

pastwiska trwałe 252 2,78% 

grunty rolne zabudowane 274 3,02% 

grunty pod stawami 3 0,03% 

grunty pod rowami 34 0,38% 

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 2 0,02% 

Nieużytki 50 0,55% 

Grunty leśne  1335 14,74% 

Lasy 1335 14,74% 

grunty zadrzewione i zakrzewione 0 0,00% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 291 3,21% 

tereny mieszkaniowe 38 0,42% 

tereny przemysłowe 7 0,08% 

inne tereny zabudowane 11 0,12% 

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie za-
budowy 

3 0,03% 

tereny rekreacji i wypoczynku 1 0,01% 

użytki kopalne 0 0,00% 

drogi 170 1,88% 

tereny kolejowe 50 0,55% 

inne tereny komunikacyjne 0 0,00% 

grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub 
linii kolejowych 

11 0,12% 

Grunty pod wodami 6 0,07% 

morskimi wewnętrznymi 0 0,00% 

powierzchniowymi płynącymi 6 0,07% 

powierzchniowymi stojącymi 0 0,00% 

Użytki ekologiczne 0 0,00% 

Tereny różne 3 0,03% 

Razem 9058 100,00% 

Źródło: geoportal województwa łódzkiego, https://mapy.lodzkie.pl/mapa/struktura-wladania-gruntow-w-
wojewodztwie-lodzkim/ 
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2.1.3. Ludność 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gminę Rokiciny zamieszkiwały 6 153 osoby. Zarejestrowano 

więcej mężczyzn niż kobiet, różnica wyniosła 185 osób. Liczba osób zamieszkujących gminę 

w porównaniu z rokiem 2010 zwiększyła się o 19 osób, ale w porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła 

się o 40. W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 58,2% społeczeństwa, 

niekorzystnym zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost udziału osób 

w wieku poprodukcyjnym osiągający 23,1% społeczeństwa. Pozytywnym zjawiskiem od 2015 roku jest 

stopniowy wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym do 18,7% w roku 2020, w którym to wskaźnik 

ten osiągnął najwyższą wartość.  

 

 

 

2.1.4. Środowisko przyrodnicze 
 

UWARUNKOWANIA GEOFIZYCZNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU2 

Gmina Rokiciny położona jest w obszarze platformy paleozoicznej. Zalegają na niej utwory 

mezozoiczne, które w północnej części gminy stanowione są przez starsze utwory jurajskie, 

w południowej części gminy - młodsze utwory dolnej kredy, a na południowo zachodnim krańcu gminy 

w Łaznowie – górno kredowy alb górny i cenoman. Miąższość utworów jurajskich przekracza 200 m, 

kredy dolnej dochodzi do 140 m. Alb górny zawiera utwory o miąższości 60 m, cenoman około 100 m. 

Obecna rzeźba terenu została ukształtowana w okresie zlodowacenia środkowopolskiego – 

stadiał mazowiecko – podlaski, stadiał Warty – najmłodsze ze zlodowaceń sięgające 215 -125 tys. lat 

temu. Podłoże to cechuje się słabą wodoprzepuszczalnością. Późniejsze procesy erozyjno – 

denudacyjne znacznie przeobraziły tę rzeźbę, lecz nie zatarły jej pierwotnego charakteru. 

Na dominującym obszarze gminy przeważają gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski żwiry 

lodowcowe – jako osady lodowcowe morenowe – o słabej wodoprzepuszczalności. Zachodnie 

i północne krańce gminy tworzą piaski i żwiry sandrów polodowcowych, fluwioglacjalne – o bardzo 

dobrej wodoprzepuszczalności. Zawierają one pojedyncze wychodnie piasków i żwirów w postaci 

pagórków ozów lub wydmy eoliczne. W Chrustach Nowych i Łaznówku dwie większe enklawy piasków 

i żwirów wodnolodowcowych górnych na glebach zwałowych stadiału maksymalnego. Doliny rzeczne 

budowane są przez mułki, piaski terasów zalewowych – średnia wodoprzepuszczalność. Gliny, piaski, 

żwiry są gruntami nośnymi. Trudności posadowienia mogą nieść za sobą grunty rzeczne.  

Pod względem morfologicznym, według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne 

(Kondracki J., 1968), teren gminy Rokiciny leży w Megaregionie – Pozaalpejskiej Europy Środkowej, 

Prowincja – Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincja – Nizin Środkowopolskich, Makroregion 

Wzniesień Południowomazowieckich. Północna część gminy należy do Mezoregionu Wzniesienia 

Łódzkie – kod 318.82. Jest to falista wysoczyzna. 

 

2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 
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W obszarze gminy wysokości sięgają ok. 205 m n.p.m. do ok. 220 m n.p.m. w rejonie Starych Chrustów 

(przy granicy gminy). Część południowa – Mezoregion Równina Piotrkowska kod 318.84. Jest to kraina 

w przeważającej części płaska z lokalnymi obszarami falistymi. Wysokości terenu są tu niższe 

niż w części północnej gminy i opadają w kierunku południowo – wschodnim do ok. 182 m n.p.m. 

Główną rolę w formowaniu rzeźby terenu odegrały procesy związane z zanikiem lądolodu oraz erozyjne 

pogłębianie dolin rzecznych. Udział swój miały także procesy eoliczne. 

Dominującymi elementami rzeźby terenu są doliny rzeczne. Na północnym wschodzie dolina 

rz. Piasecznicy, na południowym wschodzie rz. Czarna Bielina (zwana Pankówką) i wcinająca się 

w obszar gminy od południowego zachodu rz. Łaznowianka. 

Obszar gminy nie jest narażony na naturalne geozagrożenia. Nie występują tu obszary osuwiskowe ani 

zagrożone ruchami masowymi ziemi. Nie występują zjawiska krasowe, tektoniczne ani sufozja. Nie 

występują zmiany poziomów terenów powodowane czynnikami naturalnymi. 

 

SUROWCE MINERALNE3 

Obszar gminy Rokiciny jest ubogi w surowce mineralne. Występują jedynie pospolite surowce 

skalne spotykane na całym terytorium województwa łódzkiego, tj.: piaski, piaski z domieszką żwiru 

i gliny zwałowe. W większości są one eksploatowane lokalnie w budownictwie i przy budowie dróg. 

Na terenie gminy rozpoznane i udokumentowane złoża piasków o charakterze przemysłowym 

występują w: Łaznowskiej Woli, Rokicinach i okolicach Cisowa. Ponadto w Łaznowskiej Woli 

eksploatowane są zasoby glin zwałowych, służących do produkcji cegły budowlanej. 

 

GLEBY4 

Pokrywę glebową reprezentują gleby wykształcone z utworów plejstoceńskich. Największy 

udział w obszarze gminy mają gleby budowane z glin średnich, piasków gliniastych o typie gleb 

bielicowych i pseudobielicowych, z niewielkim udziałem gleb brunatnych i brunatnych kwaśnych. Drugi 

powierzchniowo obszar zajmują gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne budowane przez piaski 

gliniaste mocne i gliny lekkie. Na zachodzie gminy, na obrzeżach północnych i w dużym kompleksie 

w części północno – wschodniej występują gleby bielicowe i pseudobielicowe tworzone przez piaski 

gliniaste lekkie – bonitacja IVa i IVb. Sąsiadują one z glebami brunatnymi wyługowanymi i brunatnymi 

kwaśnymi piasków słabo gliniastych oraz piasków luźnych. Oprócz gleb mineralnych zajmujących 

ponad 95% powierzchni, występują tu także gleby pochodzenia organicznego. Najwięcej gleb 

organicznych występuje w dolinie rz. Piasecznicy przy północno – wschodniej granicy gminy (Wilkucice 

Małe, Eminów, Maksymilianów Letnisko). Są to torfy niskie mechanicznie złożone z piasków luźnych 

w kompleksach leśnych. Otoczone są przez gleby murszowo – mineralne i murszowate złożone 

z piasków słabogliniastych, które występują też w północno - centralnej części gminy (Stefanów, 

Smolarnia). W dolinie rzeki Łaznowianki (Łaznów) spotyka się także gleby mułowo torfowe. 

 

 

3 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku 
4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 
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WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE 

Wody powierzchniowe5 

Wody płynące 

Gmina Rokiciny znajduje się w obrębie zlewni Wolbórki, lewobrzeżnego dopływu Pilicy. 

Podstawową sieć hydrologiczną tworzą 3 rzeki: Piasecznica, Pańkówka (Czarna Bielina) oraz 

Łaznowianka (wypływająca spod Będzelina). Praktycznie w całości te rzeki są uregulowane. Są to rzeki 

nizinne z małymi spadkami, o krętych korytach z zabagnionymi dolinami. 

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy Rokiciny tworzą przede wszystkim trzy rzeki 

stanowiące dopływy Wolbórki i należące do zlewni Pilicy: 

− Piasecznica – biorąca początek na terenie gminy Koluszki, znajduje się w północnej części 

Rokicin przepływając przez Wilkucice i Eminów, jej długość na terenie gminy Rokiciny wynosi 

2 200 m; 

− Pańkówka (Czarna Bielina) – przepływa przez Maksymilianów i Janków, stanowi południowo-

wschodnią granicę Gminy oddzielającą Rokiciny od Gminy Ujazd. Jej długość na terenie Gminy 

wynosi 3 300 m; 

− Łaznowianka – wypływa z Będzielina w gminie Koluszki i przepływa przez znaczny obszar 

Gminy Rokiciny z północy na południe (do gminy Będków): przepływa przez Rokiciny, Łaznów 

i wpada do Wolbórki; jej prawe dopływy są dłuższe i jest ich zdecydowanie więcej, zbiera wody 

z większości terenu Gminy, jej długość na terenie Gminy Rokiciny to 11 650 m. 

Wody stojące 

Na terenie gminy Rokiciny brak jest większych zbiorników wodnych – zalewów czy jezior. 

W 2015 roku powstał powierzchniowy zbiornik małej retencji na rzece Łaznowiance w leśnictwie 

Rokiciny. Teren inwestycji to ok. 0,8 ha, w tym powierzchnia lustra wody 0,42 ha. 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowane są badania elementów 

biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych w poszczególnych jednolitych częściach wód (JCW). 

Na terenie gminy Rokiciny biegną wyłącznie niewielkie cieki wodne, które nie są objęte pomiarami 

dokonywanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.  

Wody podziemne6 

Teren gminy Rokiciny położony jest w obrębie dwóch poziomów wodonośnych: 

− jurajskiego – znajduje się na poziomie ok. 80 m ppt, związany jest z obszarami występowania 

margli, wapieni oraz miejscowo piasków; 

− czwartorzędowego – znajdującego się na poziomie ok. 10 – 16 m ppt i związanego z obszarami 

występowania piasków i żwirów polodowcowych. 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających 

szczególnej ochrony, teren gminy w większości znajduje się w obszarze występowania GZWP nr 404 – 

Zbiornik „Koluszki-Tomaszów”, w części południowej GZWP nr 401 – „Niecka Łódzka”, a krańce 

północne GZWP nr 403 – Zbiornik międzymorenowy „Brzeziny-Lipce Reymontowskie”. 

 

5 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny 
6 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku 
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Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną przedmiotem badań monitoringowych jakości wód 

podziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWDP). Na obszarze gminy nie został 

zlokalizowany żaden punkt należący do sieci regionalnej monitoringu wód podziemnych.  

 

KLIMAT7 

Klimat gminy Rokiciny określany jest jako ciepły umiarkowany przejściowy, co wiąże się 

z przenikaniem się wpływów mas powietrza strefy kontynentalnej (przeważającej latem) oraz strefy 

oceanicznej (przeważającej zimą). Jednocześnie nizinny i równinny charakter ukształtowania terenu 

pozwala na swobodny przepływ mas powietrza, co powoduje, że na klimat gminy, podobnie jak całego 

obszaru Wzniesień Łódzkich wpływ wywierają również masy powietrza docierające nad centralną 

Polskę znad Morza Bałtyckiego, a także wyżyn i gór na południu kraju. Zdecydowaną przewagę 

zdobywają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, choć zaznaczają się także ruchy mas powietrza 

ze wschodu i północnego wschodu. 

Biorąc pod uwagę ilość dopływającej do powierzchni ziemi energii słonecznej, gmina Rokiciny 

charakteryzuje się średnimi wielkościami nasłonecznienia, które są typowe dla znacznej większości 

obszaru kraju. Najwięcej promieniowania słonecznego dociera w czerwcu, natomiast najmniej 

w grudniu. 

Najzimniejszymi miesiącami w roku są styczeń oraz luty ze średnią temperaturą oscylującą w granicach 

-2/-3ºC, najcieplejszy jest lipiec ze średnią wieloletnią +18ºC. Miesiące zimowe znacznie różnią się 

w poszczególnych latach średnią temperatur – np. w 2012 roku w lutym zanotowano średnią 

na poziomie -6ºC, natomiast w 2014 roku było to +2,5ºC. Średnie temperatury notowane w miesiącach 

letnich wykazują mniejsze wahania – np. w lipcu 2015 roku (20,5ºC), a w 2011 roku (17,5ºC). Średnia 

roczna temperatura powietrza dla obszaru gminy Rokiciny wynosi +8,5ºC i w ostatnich latach, podobnie 

jak dla obszaru całego kraju, obserwowany jest jej stopniowy wzrost. Z uwagi na ukształtowanie terenu 

i ruchy mas powietrza, zimy w gminie Rokiciny są łagodne, okresy silniejszych mrozów są krótkotrwałe 

i występują rzadko, następują częste odwilże. Pokrywa śnieżna występuje od końca listopada do marca, 

a długość jej utrzymywania wynosi około 60 dni, lecz w ostatnich latach staje się krótsza. Mający 

kluczowe znaczenie dla rolnictwa okres wegetacyjny, podobnie jak na przeważającym obszarze 

centralnej Polski, wynosi w gminie Rokiciny od 210 do 220 dni. 

Suma rocznych opadów oscyluje w granicach od 500 do 600 mm. Najmniej opadów odnotowywanych 

jest w miesiącach zimowych – głównie w styczniu i lutym. Jednocześnie w okresie tym rokrocznie 

notowane są sumy opadów na zbliżonym poziomie. Najwięcej deszczu rejestruje się w miesiącach 

letnich – czerwcu i lipcu – jednak pomiędzy poszczególnymi latami obserwowane są duże różnice. 

W latach o stosunkowo niewielkich opadach atmosferycznych na terenie gminy Rokiciny parowanie 

przewyższa sumę opadów, co w połączeniu z dużą przepuszczalnością ziem zbudowanych z piasków 

i glin zwałowych i ich skłonnością do wahania poziomu wód, prowadzi do suszy gruntowej oraz rodzi 

zwiększone niebezpieczeństwo pożarów. W ostatnich latach wraz ze wzrostem temperatur, cykliczne 

susze stają się coraz poważniejszym problemem. 

 

7 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny 
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OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE NA TERENIE GMINY 

Obszary na terenie gminy objęte szczególnymi formami ochrony to: 

Rezerwat przyrody 

W granicach gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody „Łaznów” utworzony na mocy Zarządzenia 

Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 r. (Monitor Polski z 1979 r. Nr 13, 

poz. 77.). Rezerwat zlokalizowany jest w Leśnictwie Łaznów (Nadleśnictwo Brzeziny), obejmuje 

oddziały leśne: 209 d, f, 210, 211 b, d, 220 b, c, d oraz 221 a, b, c. Ochroną objęto tu 60,83 ha 

powierzchni leśnej w celu zachowania fragmentu lasu jodłowego naturalnego pochodzenia, 

występującego na granicy zasięgu gatunku. Jodła stanowi 68,5% w strukturze gatunkowej lasu, 

29,4% - sosna, 2,1% - modrzew. Wiek najstarszych drzew jodłowych sięga ponad 100 lat. 

Pomnik przyrody 

Ochroną prawną jako pomnik przyrody objęta została grupa drzew w zabytkowym parku przykościelnym 

z XVIII wieku w Łaznowie, obejmująca: 3 wiązy pospolite (obwód pnia 250-255 cm), 1 wiąz szypułkowy 

(obwód pnia 290 cm) i 1 klon pospolity (obwód pnia 285 cm). Aktem ustanawiającym ochronę jest 

Zarządzenie Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1987 r. 

Nr 17, poz. 177). 

Użytek ekologiczny 

Na terenie gminy Rokiciny ustanowiony został użytek ekologiczny „Mokradło Łaznowska Wola”, 

utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 5/96 Wojewody piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r. 

(Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z 8 listopada 1996 r. Nr 21, poz. 76). Ochroną objęto tu obszar zarośli 

i szuwarów, stanowiący śródleśne mokradło ze zróżnicowaną roślinnością zaroślową i szuwarowo-

bagienną o powierzchni 0,4 ha. Celem ochrony jest zachowanie wyróżniających się walorów 

przyrodniczych śródleśnego mokradła ważnego dla zachowania bioróżnorodności. 

Mapa 5 Obszary chronione w gminie Rokiciny 
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Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

LASY 

Lasy i grunty leśne w gminie Rokiciny zajmują wg. danych z 2020 r. powierzchnię ok. 1335 ha, 

co stanowi ok. 14,7% powierzchni ogólnej gminy. Wskaźnik lesistości powiatu tomaszowskiego 

to 31,5%, województwa łódzkiego 21,4%. W powiecie tomaszowskim niższe wskaźniki lesistości mają 

tylko gminy: Będków, Budziszewice i Żelechlinek. Lasy są administrowane przez Nadleśnictwo 

Brzeziny. W strukturze własnościowej, lasy państwowe zajmują największe powierzchnie i stanowią 

ok. 74%. Drugie pod względem udziałów według kategorii własności są lasy prywatne, wykazujące 

jednak znaczne rozdrobnienie. Największe kompleksy leśne znajdują się w obrębach Chrusty Nowe 

ok. 650 ha, Cisów ok. 223 ha. Do gminy Rokiciny od strony północno – wschodniej przylegają większe 

kompleksy lasów gminy Ujazd i Koluszki. W składzie lasów Chrustów Nowych dominują drzewostany 

o dominującej sośnie, sosnowe w wieku od ok. 30 lat do ok. 100 lat, wiek rębności. Najstarszy 

drzewostan posiadają lasy wschodniej części kompleksu w rejonie Stefanowa i Pogorzałych Ługów  

(84-94 lata). Duży udział jodły, w tym drzewostany odnawiane. W kompleksie lasów Cisowa dominująca 
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sosna z jodłą z drzewostanami odnawianymi. Lasy w gminie pełnią funkcję produkcyjną, ekologiczną 

i rekreacyjną. Rozdrobnienie lasów prywatnych obniża ich produktywność. Funkcja produkcyjna lasów 

prywatnych nie ma szans szerszego rozwoju i praktycznie związana jest wyłącznie z pozyskiwaniem 

drewna tartacznego na potrzeby lokalne. O wiele szersze znaczenie ma funkcja ekologiczna lasów, 

polegająca na polepszaniu parametrów klimatycznych8. 

Tabela 2 Lesistość gmin w % – analiza porównawcza 

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

Powiat łódzki wschodni 24,1 24,1 24,0 24,2 24,2 24,2 24,4 24,3 24,3 24,3 

Brójce  6,8 6,8 6,2 6,2 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 40,8 40,8 40,8 40,9 40,9 40,9 40,9 40,5 41,0 41,0 

Powiat tomaszowski 31,0 31,0 31,1 31,2 31,2 31,2 31,2 31,3 31,3 31,5 

Tomaszów Mazowiecki (gm. miejska) 11,7 11,8 12,1 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Będków 8,0 8,0 8,2 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 

Budziszewice  8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 

Czerniewice  28,8 29,1 29,1 29,1 29,2 29,2 29,3 29,2 29,2 29,3 

Inowłódz  58,1 58,2 58,3 58,3 58,5 58,6 58,5 59,1 59,2 59,6 

Lubochnia  53,4 53,4 53,5 53,5 53,4 53,4 53,5 53,5 53,5 53,6 

Rokiciny  14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,5 14,5 14,5 

Rzeczyca  17,5 17,6 17,7 17,9 17,9 17,9 17,8 17,7 17,7 17,8 

Tomaszów Mazowiecki  43,8 43,7 43,6 43,8 43,9 43,9 43,9 44,0 44,1 44,0 

Ujazd  33,1 33,4 33,4 33,4 33,0 33,1 33,4 33,6 33,6 33,9 

Żelechlinek  12,6 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,3 

województwo łódzkie 21,1 21,2 21,3 21,3 21,3 21,4 21,5 21,5 21,5 21,4 

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

Części lasów porastających teren gminy Rokiciny nadano status lasów ochronnych na mocy decyzji 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. (DL. Lp-0233-JJ-16/03). Za lasy ochronne stanowiące 

własność Skarbu Państwa uznano9: 

− lasy stanowiące drzewostany nasienne położone w odległości do 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców – lasy położone w oddziale 

nr 350; 

− lasy położone w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. 

mieszkańców – lasy położone w oddziałach 328, 336, 337, 338, 339, 349, 350, 351. 

Lasy porastające teren gminy są częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko – 

Rogowskie”, położonego w całości na terenie województwa łódzkiego, powołanego do życia 

Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku 

(zmienione Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 lutego 2005 r.). Leśne kompleksy 

promocyjne są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu edukacyjnym i społecznym, o szczególnym 

jednolitym programie gospodarczo-ochronnym. Tutejszy kompleks obejmuje kilka dużych i kilkadziesiąt 

mniejszych uroczysk leśnych wchodzących w przeszłości w skład dwu rozległych puszcz - Pilickiej 

i Łódzkiej. Łączna powierzchnia LKP wynosi 34,95 tys. ha. 

 

 

8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 
9 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny 
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Rysunek 2 Schemat rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 
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ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

Zanieczyszczenie powietrza 

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy Rokiciny kształtowana jest przez emisję 

pyłów i gazów. Źródłami zanieczyszczeń zlokalizowanymi na terenie gminy są10: 

− emisja niska – pochodząca z indywidualnych domowych systemów grzewczych opalanych 

zazwyczaj paliwami stałymi zwłaszcza węglem kamiennym i miałem, które na terenie gminy Rokiciny 

są głównym nośnikiem energii cieplnej – zarówno w kotłowniach przydomowych, jak i w części 

budynków użyteczności publicznej, gdzie kotłownie nie zostały jeszcze wymienione. Charakterystyczną 

cechą indywidualnych palenisk węglowych jest ich niska sprawność oraz niepełny proces spalania 

powodujący nadmierną i niekontrolowaną emisję zanieczyszczeń. Ponadto niewielka wysokość 

emitorów powoduje koncentrację zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu miejsc przebywania ludzi 

– tj. we wsiach o zwartej zabudowie; 

− emisja niezorganizowana – mająca miejsce w wyniku naturalnych procesów pylenia oraz 

procesów wypalenia traw i ściernisk; 

− emisja komunikacyjna (liniowa) – przebiegające przez obszar gminy trasy komunikacyjne 

stanowią liniowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia 

powietrza tworzą produkty spalania benzyn, olejów napędowych oraz w znacznie mniejszym 

stopniu gazu LPG. Do zanieczyszczeń atmosfery pochodzących z komunikacji samochodowej 

zalicza się również pyły powstające podczas zużywania się nawierzchni jezdni oraz 

podzespołów pojazdów (opony, klocki hamulcowe), które także mają udział w ogólnym bilansie 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu samochodowego. Wpływ na wielkość 

emisji z transportu powierzchniowego mają również stan jezdni i stan techniczny pojazdów, 

rodzaj spalanego paliwa oraz płynność ruchu. W gminie Rokiciny za emisję liniową odpowiadają 

przede wszystkim drogi wojewódzkie (nr 713 i 716), na których notowany jest zdecydowanie 

największy ruch kołowy.  

Ponadto na jakość powietrza atmosferycznego wpływ mają procesy energetyczne i przemysłowe, 

których źródła znajdują się poza obszarem gminy, ponieważ na jej terenie nie ma zakładów 

przemysłowych, których działalność wiąże się z emisją pyłów i gazów zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne. Stopień zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy związany jest z negatywnym 

wpływem pobliskich terenów aglomeracji miejskich, w tym głównie Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. 

Emitowane do powietrza zanieczyszczenia pochodzą z procesu spalania paliwa, ale także 

ścierania się opon, hamulców, ale również ścierania nawierzchni dróg. Ubytki w jezdni, nierówności 

a także zatory na drogach potęgują ilość emitowanych substancji niebezpiecznych. Samorząd nie ma 

żadnego wpływu na poziom zagęszczenia pojazdów na drogach. Zmniejszenie poziomu 

zanieczyszczeń może próbować osiągnąć jedynie poprzez modernizację dróg (w tym naprawa 

nawierzchni, tworzenie ciągów pieszych oraz tras rowerowych) oraz promowanie transportu 

zbiorowego, w tym np. car pooling’u, ale również ekonomicznego i ekologicznego sposobu prowadzenia 

pojazdów, czyli eco driving’u. 

 

10 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku 
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Hałas11 

Do hałasu zaliczane są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz. Na obszarze gminy 

nie ma punktów pomiarowych dla monitorowania natężenia hałasu. Głównymi źródłami hałasu 

w obszarze gminy są źródła liniowe – hałas komunikacyjny od dróg, w szczególności znaczący jest 

hałas generowany przez drogi o wyższej kategorii – wojewódzkie nr 713 i 716. Znaczące jest także 

oddziaływanie dróg powiatowych oraz linii kolejowej. Hałas jest generowany także przez obiekty 

działalności gospodarczej – produkcyjne, warsztaty, itp., ale i obiekty mieszkaniowe oraz urządzenia 

techniczne. Najważniejsze punktowe źródła hałasu z obszaru gminy to zakłady produkcyjne: zakład 

przetwórstwa owoców, zakłady przetwórstwa mięsnego, obiekty eksploatacji kopalin, większe obiekty 

handlowe, składy materiałów budowlanych, sale bankietowe.  

Na terenie gminy brak jest zakładów, które emitowałyby hałas o poziomie ponadnormatywnym. Nie 

utworzono stref ograniczonego użytkowania. 

W obszarze gminy i w kontekście przebiegających przez nią dróg wojewódzkich, najwięcej terenów 

chronionych akustycznie znajduje się w Rokicinach-Kolonii przy drodze wojewódzkiej nr 713 i Łaznowie 

przy drodze wojewódzkiej nr 716. 

W szczególności – na ponadnormatywny hałas narażone są: 

− szkoła w Łaznowie, dom kultury w Chrustach Nowych – przy drodze 716, 

− szkoła w Popielawach, przychodnia zdrowia i dom kultury w Łaznowskiej Woli – przy drodze 

713,  

− dom kultury w Rokicinach – przy drodze 713 i linii kolejowej. 

 

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. 

Wody powierzchniowe płynące i stojące mają duże znaczenie jako źródła zaopatrzenia 

rolnictwa i ludności w wodę użytkową. Są one również wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Wody 

powierzchniowe są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia antropogeniczne. Może być ono 

powodowane działalnością rolniczą, osadnictwem oraz przez przemysł. Również czynniki 

atmosferyczne jak na przykład gwałtowne roztopy, burze stwarzają zagrożenia dla ich jakości. Dlatego 

istotne jest systematyczne śledzenie zmian jakości wód powierzchniowych w powiązaniu 

ze stwierdzonymi lub potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń. 

 

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 
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W dłuższej perspektywie czasowej takie działania powinny skutkować zapobieganiem ewentualnym 

ujemnym skutkom działalności człowieka. 

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.  

 

Zagrożenie poważnymi awariami 

Zgodnie z opublikowana we wrześniu 2015 r. ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw pod pojęciem zakładu stwarzającego 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej rozumie się zakład o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

Na obszarze gminy Rokiciny nie są zlokalizowane zakłady stwarzające zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii kwalifikowane według 

przepisów w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. W obszarze gminy nie wyznaczono stref ograniczonego użytkowania. Jedyne 

drogi komunikacyjne, którymi może odbywać się transport materiałów niebezpiecznych to transport 

kolejowy i drogowy. Główne ciągi komunikacyjne – drogi wojewódzkie, kolej – w obszarze Rokiciny-

Kolonii przebiegają przez teren zwartej zabudowy, co może rodzić problemy i utrudniać ewentualne 

działania ratownicze. 

 

 

 

2.1.5. Rys historyczny12 
 

Najstarszą miejscowością terenu gminy Rokiciny, o której donoszą pierwsze źródła historyczne 

z 1128 roku był Łaznów. Wieś nosiła wówczas nazwę Łaźnie i należała do kasztelanii wolborskiej. 

Leżała na przecięciu szlaków handlowych łączących Brześć Kujawski z Sandomierzem oraz Kalisz 

z Lublinem. W 1430 roku w miejscowości został wybudowany kościół, a rok później erygowano parafię 

łaznowską. W wyniku akcji kolonizacyjnej podjętej z Łaznowa powstały kolejne miejscowości obecnego 

obszaru gminy: Wilkucice, Łaznowska Wola, Rokiciny oraz Popielawy.  

Pierwsze wzmianki o miejscowości Rokiciny pochodzą z roku 1506. W 1576 roku miejscowość 

posiadała 8 łanów ziemi uprawnej, 30 osadników, 3 komorników, 4 rzemieślników i karczmę 

wraz z domostwem. Swoją dziesięcinę wieś przekazywała scholastykowi kolegiaty łowickiej. 

Administracyjnie ziemie obecnej gminy należały do Księstwa Łęczyckiego. W wyniku II rozbioru 

 

12 https://rokiciny.net/nasza-gmina/historia/ 
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w 1793 roku obszar gminy wszedł w skład państwa pruskiego. Kolejne zmiany nastąpiły po III rozbiorze, 

kiedy województwo łęczyckie zostało podzielone pomiędzy departamenty: kaliski i warszawski. 

W wyniku tego podziału powiat brzeziński, do którego należały gmina i parafia Łaznów oraz powiat 

łęczycki znalazły się w departamencie warszawskim. Czas trwania Królestwa Kongresowego, aż po lata 

siedemdziesiąte XIX wieku to dalszy proces zasiedlania obszaru gminy. W latach 1817 - 1860 

powstawały kolejne miejscowości: Janinów, Maksymilianów, Reginów, Eminów, Albertów, Stefanów, 

Michałów. Gmina posiadała połączenia drogami bitymi z: Brzezinami, Ujazdem, Wolborzem, a z czasem 

również z Tomaszowem i Łodzią. Tereny dzisiejszej gminy nie były bogate przemysłowo – jedynym 

zakładem była fabryka terpentyny i smoły, która znajdowała się na terenie Mikołajowa i Chrustów 

Nowych. Ponadto w Łaznowie znajdowały się dwa młyny, trzy kolejne w Łaznowskiej Woli i aż cztery 

w Rokicinach-Kolonii.  

Szansa na skokowy rozwój gminy pojawiła się w 1846 roku podczas budowy odcinka kolei 

Warszawa – Wiedeń. W tym czasie w Rokicinach powstała stacja kolejowa, a wieś zyskała status 

strategicznego punktu przeładunkowego towarów wiezionych do Łodzi i Tomaszowa. Do czasu 

powstania kolei w Łodzi wyprodukowane towary, surowce oraz węgiel potrzebny w kotłowniach łódzkich 

fabryk transportowane były drogą z Rokicin. Zabytkowy, okazały budynek dworca pamiętający czasy 

Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej zachował się do czasów współczesnych. Wkrótce po stacji kolejowej, 

w 1848 roku powstał również eklektyczny, jednopiętrowy murowany budynek zajazdu poczty konnej 

stanowiący punkt przeładunkowy dla towarów z Łodzi i Tomaszowa. Po poddaniu gruntownej 

konserwacji w końcu lat 80-tych XX wieku, przeszedł on we władanie Gminnego Ośrodka Kultury. 

Dalszy rozwój Rokicin jako przeładunkowej stacji kolejowo – towarowej napotkał opór właściciela 

folwarku w Rokicinach, który nie wyraził zgody na sprzedaż wystarczającej części gruntów potrzebnych 

do budowy węzła kolejowego. Podczas I wojny światowej wielu mieszkańców gminy znalazło się 

w szeregach POW, a później Legionach Józefa Piłsudzkiego. Niektórzy brali udział w wojnie 1920 roku 

z bolszewikami, za co otrzymali nadziały ziemi. W latach międzywojennych na terenie gminy prężnie 

działały koła młodzieży „Wici”. Rozwijał się także ruch ludowy. W czasach okupacji aktywnie walczyły 

z Niemcami oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, co skutkowało aresztowaniami 

i prześladowaniami ze strony okupanta. Podczas II wojny obszar Rokicin był podzielony wzdłuż linii 

kolejowej na obszary włączone bezpośrednio do III Rzeszy (część zachodnia) i tereny należące 

do Generalnej Guberni (część wschodnia). 

W 1953 roku nastąpiła reforma administracji terenowej, w wyniku której zmieniona została nazwa 

gminy i przeniesienie siedziby władz – mocą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany 

nazw niektórych gmin województwa łódzkiego dotychczasową gminę Łaznów zastąpiła gmina Rokiciny 

(Dz. U. z 10.09.1953, nr 42 poz. 199). Ustalony został obszar gminy w dzisiejszych granicach. 
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2.1.6. Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne 
 

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi między innymi Gminny Ośrodek Kultury 

w Rokicinach, który został utworzony w 1991 roku na mocy Uchwały Rady Gminy Rokiciny Nr XI/45/91 

z dnia 19 lipca 1991 roku i został przekształcony w 2006 roku w samorządową instytucję kultury na mocy 

Uchwały Rady Gminy Rokiciny Nr XXXII/168/06 z dnia 28.09.2006 roku. 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności13:  

− edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

− gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; 

− tworzenie warunków da rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką;  

− rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 

− organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań z artystami i innymi ciekawymi 

ludźmi;  

− organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych;  

− prowadzenie zespołów ognisk artystycznych; 

− tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, także rękodzieła artystycznego i ludowego.  

Poza prowadzeniem stałych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych takich jak: zajęcia plastyczne; lekcje 

języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, zajęcia kreatywne, nauka języka angielskiego dla dorosłych, 

fitness, zumba, zajęcia na zdrowy kręgosłup, nauka gry na gitarze, grupa folklorystyczna „Kogutek 

i Spółka”, Strażacka Orkiestra Dęta, działają także dwie grupy teatralne: grupa młodzieży szkolnej oraz 

zespół seniorów „Czerwone Korale”.  

Gminny Ośrodek Kultury organizuje również konkursy, przeglądy, występy teatralne, wystawy 

plastyczne, spotkania, koncerty, imprezy plenerowe takie jak dożynki, rajdy, pikniki czy festyny. 

W okresie ferii i wakacji prowadzi zajęcia dla dzieci z terenu gminy. GOK w Rokicinach współorganizuje 

imprezy sportowe takie jak np.: biegi „Aktywna niedziela”, prowadzi także Kronikę Gminnego Ośrodka 

Kultury, w której zapisywana jest bieżąca działalność placówki oraz wpisy artystów występujących 

w gminie.  

Swoją siedzibę w GOK-u ma Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Udostępniana jest również 

sala na spotkania Gminnego Koła Pszczelarzy i Gminnego Stowarzyszenia Emerytów. GOK wspólnie 

z Kołami Gospodyń Wiejskich zajmuje się promocją lokalnych zwyczajów i tradycji, rękodzieła ludowego 

oraz regionalnej kuchni biorąc udział w imprezach powiatowych. Współpracuje z ośrodkami kultury 

z terenu powiatu jak również województwa, a także instytucjami samorządowymi i oświatowymi. 

W swojej działalności GOK w Rokicinach stara się dostosować do potrzeb i pragnień społeczności 

gminnej zgodnie z założeniami statutu. 

 W budynku GOK mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach. Placówka posiada 

również dwie filie - w Nowych Chrustach oraz Popielawach. Działalność Placówki bibliotecznej służy 

rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego gminy, 

 

13 Raport o stanie Gminy Rokiciny za 2020 rok 
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a także upowszechnianiu kultury i czytelnictwa oraz świadczeniu usług informacyjnych. Biblioteka 

kładzie również nacisk na edukację i przygotowanie małych dzieci do wczesnych kontaktów z książkami 

i biblioteką. Mieszkańcy gminy jak i osoby przejezdne mają możliwość wypożyczenia dostępnych 

woluminów na zewnątrz jak i możliwość skorzystania z czytelni, w której udostępniane są czasopisma 

oraz księgozbiór podręczny. Ponadto placówka wyposażona jest w 6 podłączonych do Internetu 

komputerów dostępnych dla potrzeb czytelników. Pozostałe działania biblioteki polegają na: 

− gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zakupionych nowości książkowych; 

− popularyzacji czytelnictwa w środowisku lokalnym poprzez organizację wystaw, spotkań 

autorskich, konkursów literackich i plastycznych, a także organizowanie czasu wolnego dzieci 

i młodzieży; 

− współdziałaniu z placówkami oświatowo – wychowawczymi; 

− gromadzeniu i dokumentowaniu wiedzy o regionie. 

 

Mieszkańcy mogą również przeczytać o tym, co dzieje się w gminie w dwumiesięczniku 

kulturalno-samorządowym „Nowiny Gminy Rokiciny”. W wydanych numerach znajduje się dużo 

informacji na temat działalności władz, lokalnych instytucji i odbytych wydarzeniach. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami 

podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest 

nastawiona na osiąganie zysku. Do roli organizacji pozarządowych można zaliczyć: budowę kapitału 

społecznego przez tworzenie sieci powiązań międzyludzkich, mobilizacja grup społecznych i jednostek 

do większej aktywności „obywatelskiej, politycznej, kulturalnej, artystycznej czy religijnej”. Oprócz 

wspomnianych, ważną rolą omawianych instytucji jest dostawa usług nieopłacalnych z punktu widzenia 

sektora prywatnego oraz takich, których nie jest w stanie, z racji braku odpowiednich narzędzi, 

dostarczyć państwo. Zadaniem takich grup jest między innymi zapewnienie dóbr i usług w dążeniu 

do poprawy warunków ekologicznych, opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka, 

a także walka z głodem.  

 Na obszarze gminy Rokiciny funkcjonują organizacje pozarządowe, które działają na rzecz 

społeczności lokalnej oraz stanowią ważne zaplecze i potencjał do rozwiązywania problemów 

społecznych. Do organizacji działających na terenie gminy należą m.in.14: 

− Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

− Stowarzyszenie „Kalina”; 

− Stowarzyszenie „Zdrowie jest najważniejsze” z siedzibą w Rokicinach-Kolonii; 

− Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Leśne Skrzaty”; 

− Stowarzyszenie „Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rokiciny”; 

− Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”; 

− Ochotnicze Straże Pożarne: 

 

14 Raport o stanie Gminy Rokiciny za 2020 rok 
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o OSP Rokiciny; 

o OSP Wilkucice; 

o OSP Popielawy; 

o OSP Stare Chrusty; 

o OSP Janków; 

o OSP Łaznowska Wola; 

o OSP Łaznów. 

− Koła Gospodyń Wiejskich: 

Członkinie aktywnie uczestniczą w wydarzeniach związanych z kulturą, odbywających się na terenie 

gminy oraz powiatu. Program działalności KGW skupia się głównie na zwiększaniu uczestnictwa 

mieszkańców wsi w kulturze oraz kultywowaniu folkloru i sztuki ludowej. Koła Gospodyń Wiejskich 

współpracują z ochotniczymi strażami pożarnymi, organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami 

obsługującymi wieś i rolnictwo. 

o KGW Łaznów; 

o KGW Nowe Chrusty; 

o KGW Popielawy; 

o KGW Michałów; 

o KGW Stare Chrusty; 

o KGW Rokiciny; 

o KGW Wilkucice; 

o KGW Maksymilianów. 

oraz kluby sportowe: 

− Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Junior”; 

− Ludowy Klub Sportowy „Polonia” w Rokicinach; 

− LZS „Tęcza” Janków z siedzibą w Jankowie; 

− Dynamika „Popielawy” z siedzibą w Popielawach. 

 

Obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadań i współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi określone zostały, w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami na rok 2022, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Rokiciny 

z dnia 25 listopada 2021 roku. 

 

Orkiestra Dęta OSP Łaznów, stanowi integralną część Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie 

powstała w 1916 roku. Orkiestra od wieku działa dzięki zaangażowanym w jej rozwój mieszkańcom 

gminy – występując na uroczystościach gminnych i kościelnych zarówno na terenie Rokicin, jak i poza 

gminą. Orkiestra w ostatnich latach brała udział w różnych przeglądach na szczeblu powiatowym 

a także wojewódzkim.  
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POWIĄZANIA FUNKCJONALNE ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

Gmina Rokiciny w ramach współpracy z organizacjami zrzeszającymi samorządy w regionie należy do: 

Lokalnej Grupy Działania STER, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza 

oraz Związku Gmin Wiejskich RP. 

 

Gmina Rokiciny należy od 2008 roku do Lokalnej Grupy Działania STER, 

stowarzyszenia, którego celem według zapisów statutu jest m.in.: 

−  opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju; 

−  promocja obszarów wiejskich położonych w gminach; 

−  mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, 

− upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich położonych w gminach; 

− podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR; 

− propagowanie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju w obszarze działania LGD, 

pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania lokalnej strategii rozwoju, w tym z programów 

pomocowych; 

− udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju w zakresie 

przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; 

− podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, 

przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę 

estetyki miejscowości na obszarze działania lokalnej strategii rozwoju i bezpieczeństwa mieszkańców, 

edukację estetyczno-artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie 

zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD; 

− kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury 

turystycznej; 

− promocję i organizację wolontariatu. 

Członkowie to Gminy: Rokiciny, Andrespol, Brójce, Nowosolna. 

 

 

Gmina Rokiciny od 1999 roku należy do Stowarzyszenia Gmin Regionu 

Południowo-Zachodniego Mazowsza, którego celem są: działania na rzecz 

samorządności lokalnej i inicjatyw społecznych, wspieranie i inicjowanie 

współpracy międzynarodowej, organizacja konferencji międzynarodowych 

„Regionalizm wobec integracji europejskiej”, wystawy, współpraca z gminami 

z woj. świętokrzyskiego, członkostwo w Federacji Związku Gmin i Powiatów RP. 

Członkowie to Gminy: Rokiciny, Ujazd, Budziszewice, Koluszki, Brzeziny, Rogów, Sadowie, Obrazów. 
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Od 2001 roku gmina Rokiciny należy do Związku Gmin Wiejskich RP, którego 

celem są działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, stworzenie warunków 

lokalnego rozwoju gospodarczego oraz integracji gmin i rozwoju samorządności 

lokalnej.  

Na dzień 28.04.2022 członkami Związku Gmin Wiejskich RP jest 638 gmin15.  

 

Na podstawie Uchwały nr XXX/236/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 28 września 2021 roku 

Gmina Rokiciny wyraziła zgodę na przestąpienie Gminy Rokiciny do Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. Porozumienie zostało podpisane w środę, 26 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta 

w Tomaszowie Mazowieckim. Zawarli je prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin 

wchodzących w skład MOF, w sumie 14 samorządów: Tomaszów i Opoczno (liderzy) oraz: Białaczów, 

Drzewica, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Rokiciny, Rzeczyca, Sławno, 

Tomaszów Mazowiecki (gmina), Ujazd. Podpisanie porozumienia to pierwszy etap, kolejny 

to - przygotowanie strategii rozwoju dla tego obszaru, czyli diagnoza problemów i wskazanie potrzeb. 

Wszystko po to, by jak najbardziej efektywnie skorzystać z funduszy, a co za tym idzie, aby wszyscy 

mieszkańcy regionu mieli takie same perspektywy i możliwości zaspokajania własnych potrzeb16.  

Fotografia 2 Rokiciny-Kolonia – droga na Tomaszów Mazowiecki 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

 

 

15 http://www.zgwrp.pl/lista-gmin-czlonkowskich 
16 https://www.lodzkie.pl/ 
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2.2. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

 Gmina Rokiciny obejmuje obszar 90,6 km2,, co stanowi 8,8% ogólnej powierzchni powiatu 

tomaszowskiego. 

STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO17 

W obszarze gminy wskazać można tereny o utrzymanym ładzie przestrzennym. Za takie można uznać 

zabudowę zagrodową obszarów wiejskich z dominacją otwartych terenów rolnych lub lasów. 

W zabudowę tę nie ingeruje nadmiernie zabudowa jednorodzinna, zabudowa „trzyma się” pasów 

przydrożnych. Nie zauważa się większych tendencji do rozpraszania zabudowy. Pojedyncze przypadki 

podziałów gruntów rolnych na małe działki widać w rejonach najbardziej atrakcyjnych - Cisowie 

i Michałowie, Eminowie. 

Tereny o zaburzonym ładzie przestrzennym, wymagające porządkowania, to głównie tereny 

eksponowane z racji usługowego charakteru, czyli np. centrum usługowe w Rokicinach-Kolonii, 

wymagające bardziej prestiżowego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ekspozycji estetycznej 

wymaga też sąsiedztwo dworca kolejowego – ciąg do drogi wojewódzkiej i pasmo usługowe wzdłuż tej 

drogi, w stronę urzędu gminy. Są to tereny stanowiące wizytówkę gminy i muszą być traktowane 

priorytetowo. Porządkowania przestrzennego wymagają także tereny nowej urbanizacji w Nowych 

Chrustach i Pogorzałych Ługach, wymagające organizacji przestrzeni publiczno-społecznych. 

 

POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE I FUNKCJONALNE 

Studium i plany miejscowe – stopień pokrycia obszaru gminy i struktura przeznaczenia 

terenów 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem 

określającym politykę przestrzenną gminy, koordynującym działania samorządu lokalnego 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 

Nadrzędne dokumenty określające politykę przestrzenną gminy Rokiciny to Studium uwarunkowań 

i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny przyjęte uchwałą Rady Gminy Rokiciny 

Nr IX/100/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku oraz cztery plany zagospodarowania przestrzennego, tj.18:  

1. Miejscowy, ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rokiciny – zmiany zatwierdzone 

Uchwałą Rady Gminy Rokiciny Nr XXVI/152/97 z 30 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego 

Nr 26 z 1997 r. poz. 78), obowiązujący na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293). 

2. Miejscowy, ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rokiciny – zmiany zatwierdzone 

Uchwałą Rady Gminy Rokiciny Nr XXXIV/208/98 z 18 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 10, 

poz. 123), obowiązujący na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).  

 

17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 

uwarunkowania 
18 Raport o stanie Gminy Rokiciny za rok 2020 
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3. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Popielawy i Łaznów w gminie 

Rokiciny – Obszar B – Popielawy, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Rokiciny Nr XXIX/200/13 z dnia 

26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3095).  

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Stefanów w gminie 

Rokiciny, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Rokiciny Nr X/103/19 z dnia 10 października 2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 5950).  

W dniu 6 lutego 2020 r. Rada Gminy Rokiciny podjęła Uchwałę Nr XIV/131/20 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obrębu Łaznowska Wola w gminie Rokiciny – obszar A”. Celem nowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego zachodnią część miejscowości Łaznowska Wola jest stworzenie 

warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w oparciu o zasady ładu 

przestrzennego poprzez ochronę wartości krajobrazowych i przyrodniczych oraz znalezienie 

kompromisu dla wyważenia różnych interesów społecznych, publicznych i prywatnych. Sporządzenie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łaznowska Wola w gminie 

Rokiciny – obszar A” ma na celu w szczególności określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania 

terenu, zasad i parametrów kształtowania zabudowy, zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także określenia 

precyzyjnych ustaleń i rysunku planu. Ponadto przyjęcie niniejszego planu przyczyni się również 

do uzupełnienia struktury funkcjonalno-przestrzennej, która nie objęta jest obecnie ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego. Realizując uchwałę, o której mowa powyżej oraz podjętą w dniu 

30 grudnia 2019 roku przez Radę Gminy Rokiciny Uchwałę Nr XIII/127/19 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chrusty 

Nowe” w roku 2020 rozpoczęto procedurę planistyczną określoną min.in. przepisami ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

741) pozwalającą na przyjęcie sporządzanych dokumentów planistycznych 

 

Struktura funkcjonalno-osadnicza19 

Gmina Rokiciny jest gminą wiejską i od dawna utrzymuje swój niezmieniony charakter. Centrum gminy 

ulokowało się w Rokicinach-Kolonii przy węźle komunikacyjnym linii kolejowej Koluszki – Piotrków 

Trybunalski (Warszawa Zachodnia – Katowice), z dworcem kolejowym przy skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej 713 Łódź – Opoczno. 

 

 

 

 

 

 

 

19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny,  

cz.1 - uwarunkowania 
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Fotografia 3 Miejscowość Rokiciny-Kolonia 

 
Źródło: Fotografia własna 

Rozwój centrum zainicjowany został budową kolei warszawsko – wiedeńskiej, budową stacji 

przesiadkowej, stacji poczty konnej. Jest to rejon ulokowania różnorodnej wielofunkcyjnej zabudowy – 

jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej.  

Struktura osadnicza podporządkowana jest drogom. Wsie mają głównie układy rzędowe, łańcuchowe.  

Fotografia 4 Miejscowość Rokiciny 

 
Źródło: Fotografia własna 

Na obszarach o dominujących funkcjach rolniczych często spotykana jest zabudowa rozproszona 

i gniazdowo lokalizowana w terenach otwartych. Strefy zurbanizowane są równomiernie rozrzucone 
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w obszarze całej gminy. Otaczają je rozległe obszary rolne. Nieznaczny jest udział lasów. Tworzą one 

duży kompleks w Chrustach Nowych, mniejszy zespół w Cisowie (Uroczysko Cisów). Rozdrobnione 

struktury zlokalizowane są przy zachodniej i północno – wschodniej granicy. W północno – wschodniej 

części gminy zauważalny jest większy udział gruntów łąk i pastwisk, terenów często podmokłych 

i zabagnionych ukształtowanych przez dolinę rz. Piasecznicy. 

 

Na strukturę przestrzenną gminy składają się obecnie tereny o przeznaczeniu dominującym: 

1. Wyróżniony „ośrodek centrotwórczy”. 

2. Tereny zabudowy istniejącej o przeznaczeniu dominującym: 

1) przeważająca w obszarze gminy „zabudowa zagrodowa + jednorodzinna” - z udziałem produkcji 

rolniczej hodowlanej, usług; 

2) „zabudowa jednorodzinna + usługowa” – zlokalizowane głównie w Nowych Chrustach i Rokiciny-

Kolonii; 

3) „zabudowa wielorodzinna” – punktowo w Rokicinach-Kolonii i Łaznowie; 

4) „zabudowa rekreacji indywidualnej” (zabudowy letniskowej) - o strukturze przestrzennej z dominującą 

rekreacją indywidualną – ewoluująca często w zabudowę jednorodzinną całoroczną – niewielkie 

obszary w: Eminowie, Maksymilianowie, Nowych Chrustach; 

5) „zabudowa usługowa” (usługi komercyjne) – w tym inne formy działalności gospodarczej – 

zlokalizowana głównie w Rokicinach-Kolonii i stanowiąca enklawy w pozostałych wsiach; 

6) „zabudowa usług publicznych” – skupiona w Rokicinach-Kolonii, ale też rozrzucona punktowo 

w innych wsiach (szkoły, placówki OSP, domy kultury); 

7) „zabudowa produkcyjna” – w tym inne formy działalności gospodarczej ze składami i magazynami, 

usługami – zlokalizowana głównie w Rokicinach-Kolonii, Wilkucicach Dużych i Łaznowskiej Woli 

(przetwórstwo mięsne); 

8) „eksploatacja powierzchniowa” – w Łaznowskiej Woli; 

9) „zabudowa produkcji rolniczej” – wyróżnione z zabudowy zagrodowej większe gospodarstwa rolno-

hodowlane. 

 

Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

Pojęcie rehabilitacji dotyczy głównie obszarów wymagających przekształceń, odnowy oraz 

modernizacji obszarów zabudowanych, na których występują niekorzystne zjawiska w tkance 

architektonicznej. Dotyczy to zarówno poszczególnych budynków, zespołu budynków jak i obudowy 

poszczególnych dróg. W obszarze gminy Rokiciny nie występują obszary wymagające przekształceń, 

rehabilitacji lub remediacji. Studium uwarunkowań wskazuje obszary wymagające rekultywacji dla 

istniejących złóż i obszarów górniczych (po zakończeniu eksploatacji) oraz preferowane kierunki 

rekultywacji. 

 

Obszary zdegradowane 

   W obszarze gminy Rokiciny nie zidentyfikowano obszarów zdegradowanych. 
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Obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

W studium określa się obszary, na których zlokalizowane są obecnie i mogą być rozmieszczane 

inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym). Katalog inwestycji celu publicznego 

określają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Znaczenie lokalne należy przypisać wszelkim 

inwestycjom ważnym dla gminy.  

− W zakresie wydzielania gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu 

publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji – Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (SUiKZAP / studium) wskazuje tereny dróg istniejących 

stanowiących własność gminy, Skarbu Państwa, grunty komunalizowane i przyległe do nich 

tereny w przypadku np. planowanej rozbudowy czy poszerzenia dróg. dopuszczając także 

lokalizację na obszarze całej gminy odpowiednio do uwarunkowań, przepisów prawa 

i rozwiązań technicznych; w tym w zakresie łączności publicznej – zgodnie z ustaleniami 

w zakresie telekomunikacji.  

− W zakresie wydzielenia gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowy i utrzymania – studium nie 

uznaje tych inwestycji jako posiadających znaczenie lokalne przypisując im znaczenie 

ponadlokalne. Określa się granice terenów kolejowych zamkniętych kolejowych.  

− W zakresie budowy i utrzymywania ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów 

i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń – wskazuje się tereny 

dróg, innych ciągów komunikacyjnych, dopuszczając także lokalizację na obszarze całej gminy 

odpowiednio do uwarunkowań, przepisów prawa i rozwiązań technicznych.  

− W zakresie budowy i utrzymywania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności 

w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania – wskazuje się tereny dróg, innych ciągów 

komunikacyjnych, dopuszczając także lokalizację na obszarze całej gminy odpowiednio 

do uwarunkowań, przepisów prawa i rozwiązań technicznych. Nie przewiduje się składowania 

odpadów 

− W zakresie budowy oraz utrzymywania obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów 

i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji 

wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – 

wskazuje się obszary zajęte obecnie przez obiekty objęte ochroną przyrody, a dla planowanego 

zbiornika retencyjnego wskazuje się obszar określony w studium.  

− W zakresie opieki nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – wskazuje się obiekty objęte ochroną zabytków 

oraz określa zasady ochrony.  

− W zakresie budowy i utrzymywania pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 

sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub 

samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu 
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działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów 

opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych – określa się 

możliwość ich lokalizowania odpowiednio do przyjętych kierunków zamian w strukturze 

przestrzennej i wyznaczonych terenów, w szczególności w terenach U.  

− W zakresie budowy i utrzymywania obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 

obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

w rozumieniu przepisów Prawa pocztowego także innych obiektów i pomieszczeń związanych 

ze świadczeniem tych usług - określa się możliwość ich lokalizowania odpowiednio 

do przyjętych kierunków zmian w strukturze przestrzennej i wyznaczonych w Studium terenów.  

− W zakresie budowy i utrzymywania obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby 

obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz 

zakładów dla nieletnich - określa się możliwość ich lokalizowania odpowiednio do przyjętych 

kierunków zamian w strukturze przestrzennej i wyznaczonych w Studium terenów.  

− W zakresie zakładania i utrzymywania cmentarzy – wskazuje się tereny czynnych cmentarzy 

i planowanych. 

− W zakresie ustanawiania miejsc pamięci narodowej – wskazuje się obszar całej gminy, 

odpowiednio do potrzeb społeczności lokalnej.  

− W zakresie ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody 

- wskazuje się istniejące obszary objęte ochroną przyrody oraz obszar całej gminy, odpowiednio 

do stwierdzonego lub mogącego się ujawnić występowania zagrożonych wyginięciem gatunków 

roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.  

− W zakresie wydzielania gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, 

parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa – 

wskazuje się obszar gminy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji parków.  

 

Obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

 Na obszarze gminy Rokiciny planowane są następujące inwestycje celu publicznego 

o ponadlokalnym znaczeniu20: 

− rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716; 

− rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713; 

− dostosowanie systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych do wymogów 

dyrektywy Rady 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji 

Rokiciny. 

 

 

 

 

20 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 

uwarunkowania 
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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 terytorium21. Stan i poziom nowoczesności infrastruktury warunkują zatem możliwości 

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

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

związaną z gospodarką odpadami oraz infrastrukturę łączności. 

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU 

Drogi 

Transport drogowy stanowi podstawowy rodzaj komunikacji w gminie Rokiciny. Na system dróg 

na obszarze gminy składają się: 

dwie drogi wojewódzkie: 

− 713 – łącząca drogę krajową nr 14 w Łodzi z drogą krajową nr 12 w Januszewicach obok 

Opoczna. Jej łączna długość to 76 km. Na terenie gminy droga przebiega z północnego 

zachodu na południowy wschód stanowiąc dojazd do stolicy województwa oraz do miasta 

powiatowego; 

Fotografia 5 Droga wojewódzka nr 713, Rokiciny 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

21 „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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− 716 – o łącznej długości około 38,5 km, łącząca Koluszki z Piotrkowem Trybunalskim. DW716 

na terenie gminy biegnie z północy (stanowiąc dojazd do Koluszek i Brzezin) na południe 

(w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. 

Drogi powiatowe – na terenie gminy znajduje się 5 dróg tej kategorii: 

− droga nr 4318E relacji Rokiciny –Stefanów – Łaznówek; 

− droga nr 4319E relacji Rokiciny – Janków –Ujazd; 

− droga nr 4321E relacji Łaznowska Wola – Prażki; 

− droga nr 4322E relacji Rokiciny-Kolonia – Kolonia Łaznów; 

− droga nr 4303E relacji Tomaszów Mazowiecki- Popielawy –Łaznów – Łaznowska Wola – Wola 

Kutowa. 

Na terenie gminy znajduje się 143,6 km dróg stanowiących własność gminy Rokiciny. Drogi te obsługują 

ruch pomiędzy poszczególnymi jednostkami osadniczymi gminy oraz pozwalają na komunikację kołową 

z miejscowościami sąsiadującymi z gminą, w całości są one utwardzone.  

Tabela 3 Zestawienie dróg gminnych na terenie gminy Rokiciny 
Numer drogi Numeracja Urzędu Marsz. Nazwa drogi (ulicy) 

G000001 106258E (Borowa) - gr. gm. Koluszki - Łaznowska Wola 

G000002 106268E (Kaletnik) - gr. gm. Koluszki - Chrusty Stare 

G000003 106270E (Borowa) - gr. gm. Koluszki - Chrusty Nowe 

G000004 106271E (Będzelin) - gr. gm. Koluszki - Mikołajów (Pogorzałe Ługi) 

G000005 116272E (Będzelin) - gr. gm. Koluszki - Mikołajów 

G000006 116001E (Prażki) - gr. gm. Będków - Łaznów 

G000007 116003E (Brzustów) - gr. gm. Będków - Popielawy 

G000008 116053E (Zagórze - st. kol. Wykno) - gr. gm. Ujazd - Eminów - Wilkocice 

G000009 116301E Chrusty Nowe – Rokiciny-Kolonia 

G000010 116302E (Regny) - gr. gm. Koluszki - Mikołajów - Stefanów 

G000011 116303E Kol. Łaznów - Kol. Rokiciny - - Rokiciny (3 odcinki) 

G000013 116305E Janków - gr. gm. Ujazd - (Młynek) 

G000014 116306E Rokiciny-Kolonia, ul. Zawadzkiego 

G000015 116307E Rokiciny-Kolonia, ul. Świerkowa 

G000016 1160308E Rokiciny-Kolonia, ul. Wodna 

G000017 116309E Rokiciny-Kolonia, ul. Świerczewskiego 

G000018 116310E Nowe Chrusty, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa 

G000019 1126311E Nowe Chrusty, ul. Letniskowa 

G000020 116312E Łaznów Kolonia, od dr. gm. nr 116303E do dr. pow. nr 4322E 

G000021 116313E Wilkucice Duże. od dr. gm. nr 116053E do dr. wewnętrznej 

G000022 116314E Janinów, od dr. pow. nr 4318E do granicy gm. Ujazd 

G000023 116315E Janków Trzeci, od dr. pow. nr 4319E do granicy gm. Ujazd 

G000024 116316E Jankówek, od granicy wsi Rokiciny do granicy wsi Janków 

G000025 116317E Łaznowska Wola I, od dr. woj nr 713 do dr. gm. nr 106258 

G000026 116318E Mikołajów - Wilkucice Małe 

G000027 116319E Michałów - Łaznów Kolonia 

G000028 116320E Wilkucice Małe, od dr. pow. nr 4318E do dr. gm. nr 116318E 

G000029 116321E Michałów - Cisów 

G000030 116322E Łaznów, od dr. Pow. Nr 4303E do dr. Woj. Nr 716 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 

Układ komunikacyjny uzupełniają drogi ogólnodostępne – bez kategorii publicznej, 

zapewniające obsługę wielu miejscowości oraz drogi ogólnodostępne gospodarcze – dojazdowe 

do gruntów rolnych i leśnych. 

Parametry techniczne układu drogowego są zróżnicowane. Drogi wojewódzkie i powiatowe, 

mimo iż często nie posiadają szerokości w liniach rozgraniczających wymaganych przepisami o drogach 



38 Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny do 2030 roku 
 

publicznych odpowiednich do klasy technicznej, zapewniają generalnie prawidłowe warunki 

prowadzenia ruchu drogowego i bezpieczeństwa poruszających się tymi drogami. Natomiast 

wzrastające nasilenie ruchu drogowego, głównie drogą DW 713 rodzi już problemy z uwagi na niskie 

parametry techniczne drogi (wąska, mała przepustowość, dwa pasy ruchu – jedna jezdnia). Drogi 

gminne często nie posiadają wystarczających parametrów technicznych i szerokości pasów drogowych, 

gwarantujących prawidłowe prowadzenie ruchu drogowego. Szczególne niedomagania w tym zakresie 

mają drogi nieklasyfikowane jako publiczne, o charakterze dróg wewnętrznych, ale ogólnodostępne, 

które muszą zapewnić skomunikowanie z układem dróg publicznych. Szerokości tych dróg 

niejednokrotnie sięgają minimalnych szerokości przejezdności 4-5m. 

Przez teren gminy nie przebiegają drogi krajowe. 

Fotografia 6 Przejście dla pieszych w Rokicinach-Kolonii 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

Kolej 

Przez teren gminy Rokiciny przebiega linia kolejowa relacji Częstochowa – Piotrków Trybunalski – 

Koluszki, stanowiąca fragment magistrali łączącej Warszawę z Katowicami. Długość torów kolejowych 

na terenie gminy wynosi ponad 9 km, a stacje kolejowe znajdują się w: 

− Rokicinach-Kolonii; 

− Nowych Chrustach; 

− Łaznowie. 
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Fotografia 7 Rokiciny-Kolonia – stacja kolejowa 

 
Źródło: Fotografia własna 

W miejscu tym należy wspomnieć o Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – jest to system kolei aglomeracyjnej 

w aglomeracji łódzkiej obejmującej linie kolejowe w województwie łódzkim należące do sieci PKP. 

Operatorem systemu jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Działalność ŁKA skupia się na liniach 

łączących miasta satelickie z Łodzią.  

Przez gminę Rokiciny przebiega trasa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Łódź – Piotrków Trybunalski - 

Radomsko, z przystankiem w Chrusty Nowe, Rokiciny i Łaznów. Poniżej zaprezentowano trasy 

połączeń ŁKA. 
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Rysunek 3 Aktualna mapa połączeń ŁKA (maj 2022 r.) – przystanki: Chrusty Nowe, Rokiciny i Łaznów 

 
Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

Podstawowym zadaniem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest ułatwienie mieszkańcom województwa 

poruszanie się po obszarze aglomeracji, dlatego też integracja biletowa pełni dużą rolę w działalności 

ŁKA. Podstawą oferty są standardowe odcinkowe bilety kolejowe (od stacji do stacji), wzajemnie 

honorowane w pociągach marki PolRegio. Można również zakupić okresowe bilety odcinkowe. 

Oferowane są też bilety łączone w ramach Wspólnego Biletu Samorządowego oraz Pakietu Podróżnika 

pozwalające na podróżowanie pociągami wielu przewoźników na jednym bilecie. 

Ofertę uzupełniają bilety strefowe jednorazowe i okresowe ważne na obszarze Łodzi, Zgierza i Pabianic.  

W ramach Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego, w 2022 r. zostało 

utworzonych 40 autobusowych linii komunikacyjnych, w tym m.in.22:  

− Tomaszów Mazowiecki – Chociw – Rawa Mazowiecka; 

− Tomaszów Mazowiecki – Głuchów – Brzeziny; 

− Tomaszów Mazowiecki – Będków – Czarnocin. 

W ramach nowych połączeń autobusowych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna przedstawiła ofertę 

podniesienia atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, która poprzez integrację taryfową 

spowoduje zwiększenie efektywności całego systemu transportu zbiorowego w województwie łódzkim. 

Oferta skierowana jest do osób wykluczonych komunikacyjnie, nieposiadających własnego środka 

transportu. Ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej czy instytucji publicznych, poprzez 

 

22 https://www.lodzkie.pl/organizacja-ruchu-komunikacji/przewozy-autobusowe%2010780 
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zintegrowanie rozkładów jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych oraz wprowadzenie jednego 

zintegrowanego biletu na przejazd. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłata za przejazd jest o około 20% 

tańsza od opłaty za bilety zakupione oddzielnie u każdego z przewoźników.23 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała siatkę połączeń uwzględniającą tunel średnicowy 

w Łodzi, który ma powstać w 2024 roku. Trzy trasy kolejowe w regionie zostaną wydłużone. 

Wybudowanie tunelu średnicowego w Łodzi zmieni układ połączeń kolejowych w Łodzi, regionie 

i w kraju. Składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogły kursować „łódzkim metrem” z większą 

częstotliwością, nawet co 4 minuty. 

Tunel średnicowy połączy nowy Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska na południu, 

a od północy ze stacją Łódź Żabieniec. Pozwoli to na trasowanie pociągów przez ścisłe centrum miasta 

Łódź, ale wpłynie też na układ połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Połączenia te są niezwykle 

ważne dla mieszkańców gminy Rokiciny. Ułatwi to komunikację i upowszechni ten środek transportu. 

Rysunek 4 Nowa mapa połączeń ŁKA z uwzględnieniem tunelu średnicowego - projekt 

 
Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

 

Ścieżki rowerowe 

W 2020 roku w gminie Rokiciny znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych.24. 

 

 

 

23 Lka.lodzkie.pl 
24 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Rokiciny 
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Komunikacja zbiorowa 

Komunikacja zbiorowa odbywa się poprzez: 

− połączenia busami prywatnych firm na trasie Łódź – Tomaszów (droga wojewódzka nr 713) – 

codziennie, z częstotliwością ok 30 – 40 minut. Zapewnia ona dogodne połączenie ze stolicą 

województwa i miastem powiatowym; 

− połączenia kolejowe do Koluszek oraz Piotrkowa Trybunalskiego – pociągi osobowe jeżdżą 

z częstotliwością 1 – 2 h, co z punktu widzenia mieszkańców gminy, jest ilością 

niewystarczającą; 

 

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA 

Energia elektryczna25 

Przez gminę przebiegają sieci przesyłowe wysokich napięć - dwutorowa linia 

elektroenergetyczna WN 400 kV relacji Rogowiec - Płock, Rogowiec - Ołtarzew. Linia przebiega 

w Starych Chrustach, przy północno-zachodniej granicy gminy. 

Gmina jest zasilana ze stacji 220/110 kV Janów z Łodzi. Ze stacji Janów linie 110 kV dochodzą do stacji 

110/15 kV „Łaznów”. Stacja ta jest połączona z systemem elektroenergetycznym 110 kV 

napowietrznymi liniami „Łaznów - Niewiadów” i „Łaznów- Brójce. Linie 110 kV przebiegają w południowo 

– zachodniej i południowej części gminy. Stacja „Łaznów” przetwarza napięcie 110 kV na 15 kV sieci 

dystrybucyjno – rozdzielczej. 

Energia elektryczna dostarczana jest dla odbiorców za pośrednictwem linii magistralnych 15 kV: 

„Łaznów – Łaznów”, „Łaznów – Będków”, „Łaznów - Łaznowska Wola”, „Łaznów Zamość”, 

wyprowadzonych ze stacji 110/15 kV „Łaznów” oraz „Koluszki”. 

Na terenie gminy Rokiciny znajduje się ok. 80 km linii napowietrznych 15 kV, ok. 5 km linii 

kablowych 15 kV, ponad 80 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 

Średnie zapotrzebowanie na moc elektryczną gminy Rokiciny wynosi 2,4 MW. System zasilania gminy 

zaspokaja obecne i przyszłe potrzeby elektroenergetyczne, przy założeniu umiarkowanego tempa 

rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. 

 

Oświetlenie uliczne 

Na terenie gminy Rokiciny znajduje się 1339 punktów świetlnych, w tym: 986 z oprawami 

sodowymi głównie o mocy 70 W i 353 z oprawami ledowymi o różnej mocy.  

Zwiększenie ilości lamp ledowych w stosunku do ilości  lamp sodowych nastąpiło poprzez budowę przez 

gminę na przestrzeni ostatnich lat nowych odcinków oświetlenia ulicznego w oparciu o lampy ledowe, 

wymianę lamp z oprawami sodowymi na oprawy ledowe w związku z przebudową na terenie gminy dróg 

wojewódzkich Nr 716 i 713 oraz dzięki podejmowanym działaniom gminy związanym z modernizacją 

oświetlenia ulicznego.  

 

25 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
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Na przestrzeni lat 2016 i 2017 w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego wymieniono wszystkie 

pozostałe z lat poprzednich energochłonne oprawy rtęciowe w liczbie 37 sztuk na oprawy sodowe 70 W 

oraz dokonano wymiany 22 sztuk lamp sodowych 70 W na oprawy ledowe 40 W.   

W roku 2021 w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego wymienionych zostało łącznie 143 sztuk 

lamp sodowych na ledowe, w tym 34 sztuki przy drodze wojewódzkiej Nr 713 – dostosowane do modelu 

oprawy wymienionej przez wykonawcę przebudowy drogi wojewódzkiej nr 713 i 109 sztuk: 

w Łaznowskiej Woli przy ulicy Północnej i Południowej, w Michałowie, w Rokicinach-Kolonii przy ulicach: 

Kolejowej, Słonecznej, Południowej i Radosnej.  

Na rok 2022 zaplanowano również kolejną modernizację oświetlenia ulicznego zmierzającą 

do sukcesywnej wymiany lamp sodowych na lampy ledowe, co ma ograniczyć zużycie energii.  

 Oprócz powyższych punktów świetlnych pod tzw. kabel, przy drogach gminnych, ulicach oraz 

w miejscach gminnych, tam, gdzie nie ma słupów z linią elektroenergetyczną lub nie ma linii 

oświetleniowej, gmina montuje od 2016 roku lampy solarne, wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

W ramach projektu pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Rokiciny”, 

w 2021 roku zamontowano w gminie kolejne lampy solarne w ilości 24 sztuki w miejscowościach26:  

− Rokiciny-Kolonia przy ulicy Północnej – 9 sztuk, przy ulicy Cichej - 8 sztuk; 

− Łaznowska Wola przy ulicy Słonecznej – 2 sztuki; 

− Nowe Chrusty przy ulicy Lipowej - 3 sztuki, a przy ulicy Letniskowej – 1 sztuka; 

− Pogorzałe Ługi – 1 sztuka.  

Łącznie od 2016 roku zamontowano na terenie gminy 76 sztuk lamp solarnych, pozyskując na ten cel 

dotacje z WFOŚiGW w Łodzi.  

 

Ciepłownictwo27 

Na obszarze gminy Rokiciny nie istnieje scentralizowany system zaopatrzenia w energię 

cieplną. Istnieje kilka większych kotłowni, usytuowanych głównie w budynkach użyteczności publicznej 

czy przedsiębiorstwach. Obszar zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowa jednorodzinna rozproszona, 

zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych źródeł, opalanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, miał), 

olejem opałowym, gazem ziemnym, względnie energią elektryczną. Instalacje indywidulane są jednym 

z większych emiterów zanieczyszczeń do atmosfery, gdyż lokalne źródła ciepła zazwyczaj 

charakteryzują się niską sprawnością i brakiem jakichkolwiek urządzeń ochrony atmosfery. 

Powszechne stosowanie węgla kamiennego wynika z jego dość atrakcyjnej ceny w stosunku 

do innych paliw oferowanych na rynku oraz wysokiej dostępności na rynku. W większości mieszkańcy 

posiadają piece CO na paliwa stałe – węgiel i koks. Z uwagi na ochronę środowiska, taka sytuacja nie 

jest korzystna. Biorąc pod uwagę względy środowiskowe istotne jest, aby w miarę możliwości 

dokonywano modernizacji kotłowni i przechodzić na paliwa płynne (olej opałowy, gaz). Ze względu 

na typowo rolniczy charakter obszaru Gminy, znaczne rozproszenie zabudowy oraz stosunkowo 

niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem 

 

26 Nowiny Gminy Rokiciny 4/5/2021 
27 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rokiciny 
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przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców, byłaby bardzo kosztowna 

i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona. 

 

Zaopatrzenie w gaz 

Rozpowszechniona jest forma zaopatrzenia w gaz w butlach (propan-butan) służący 

do zaopatrywania kuchenek gazowych oraz ogrzewania. Dystrybucję zapewnia rozbudowana sieć 

punktów wymiany butli – minimum jeden punkt na miejscowość. 

W gminie podejmowane są działania w celu budowy sieci gazowej na jej terenie. Obecnie został 

wybudowany odcinek sieci gazowej z miejscowości Kurowice do Rokicin-Kolonii ul. Tomaszowska. PSG 

oddział w Łodzi podejmuje działania w celu zaprojektowania sieci gazowej w miejscowości Rokiciny-

Kolonia. 

 

Odnawialne źródła energii 

Na terenie gminy Rokiciny istnieją instalacje wykorzystujące energię odnawialną28: 

− mikroinstalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii (OZE): Gmina Rokiciny w 2021 roku 

zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Rokicinach wraz 

z wymianą źródła ciepła”, który dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w trybie zaprojektuj – wybuduj, wykonano głęboką 

termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach. Prace obejmowały również: 

montaż nowego źródła ciepła – montaż kaskadowej kotłowni składającej się z 5 powietrznych 

gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o łącznej mocy 130 kW i 4 kotłów gazowych o łącznej 

mocy 136 kW, wymianę całej kompletnej instalacji c.o., modernizację c.w.u., ocieplenie ścian 

zewnętrznych szkoły i sali, ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, wymię 

stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne części 

szkolnej budynku o mocy 9,9 kWp, wymianę starych energochłonnych żarowych 

i świetlówkowych opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED. 

− kilka indywidualnych biogazowni towarzyszących dużym zakładom chowu i hodowli zwierząt 

gospodarskich; 

− świetlica Wiejska przy ul. Południowej 132 w Łaznowskiej Woli - kocioł na biomasę o mocy 

grzewczej 50 kW, paliwo stałe pellet. Ponadto instalacja ma dodatkowe rozwiązania 

wykorzystujące OZE: podgrzewacz c.w.u. wspomagany instalacją solarną, w zestawie 

solarnym wykorzystywane są również panele fotowoltaiczne, 

− świetlica wiejska przy ul. Głównej 19 w Nowych Chrustach - kaskada pomp ciepła z pionowym 

kolektorem gruntowym o mocy grzewczej 24,2 kW. Ponadto instalacja wykorzystuje inne 

rozwiązania OZE: podgrzewacz c.w.u. wspomagany instalacją solarną, wykorzystywane są 

panele fotowoltaiczne do zasilania grupy pompowej w zestawie solarnym. 

 

28 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 
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Biogaz: produkt beztlenowej fermentacji odpadów organicznych. Gmina ma duże możliwości 

wykorzystania rolniczych biogazowni. Aktualnie w dużych gospodarstwach hodowlanych funkcjonują 

3 kompaktowe kontenerowe mikrobiogazownie rolnicze o mocach 22 kW (Łaznowska Wola), 22 kW 

(Michałów) i 33 kW (Kolonia Łaznów). 

W lutym 2022 roku gmina Rokiciny otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację pięciu projektów związanych z budową 

instalacji fotowoltaicznych. Instalacje takie powstały już na budynku Urzędu Gminy w Rokicinach, 

budynku gminnego w Popielawach 118, na budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie, budynku 

OSP w Łaznowie oraz Gminnego Przedszkola im. „Leśnych Skrzatów” w Rokicinach.29. 

Gmina Rokiciny planuje w najbliższych latach inwestycje mające na celu wyposażenie części 

domów prywatnych w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się wykorzystanie ogniw 

fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. 

 

INFRASTRUKTURA WODNOKANALIZACYJNA 

Sieć wodociągowa 

Zgodnie z Raportem o stanie gminy Rokiciny za rok 2020, gmina Rokiciny jest w całości 

wyposażona w sieć wodociągową. Długość sieci wodociągowej wynosi 124,31 km, a ilość przyłączy 

2 358 sztuk (dane na koniec 2020 roku). W 2020 roku wybudowano jeden odcinek sieci wodociągowej 

o długości 0,19 km w miejscowości Łaznów. W gminie Rokiciny istnieją dwa ujęcia wody zaopatrujące 

sieć: 

− w Rokicinach - zmodernizowane w 2010 roku; 

− w Nowych Chrustach - planowane do modernizacji. 

Produkcja wody nie zaspakaja potrzeb gminy. Brakująca woda jest zakupywana od ZWIK Łódź. 

W latach 2018 - 2020 gmina Rokiciny zakupiła i wyprodukowała wodę w ilościach przedstawionych 

w poniższej tabeli w [m3]. 

Tabela 4 Gospodarka wodna w gminie Rokiciny w latach 2018 – 2020 [m3] 
Rok Woda zakupiona Ujęcie Nowe Chrusty Ujęcie Rokiciny Razem  

2018 261 930 178 447 61 792 502 169 

2019 285 734 152 870 71 160 509 764 

2020 272 202 162 189 56 159 490 550 

Źródło: Raport o stanie Gminy Rokiciny za 2020 rok 

Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjna obejmuje część obszaru gminy Rokiciny. Jej długość wynosi 34,98 km. 

Według stanu na koniec 2020 roku, w gminie istniało ogółem 696 przyłączy prowadzących do budynków 

użyteczności publicznej, mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Ścieki bytowo - gospodarcze 

z terenu gminy Rokiciny trafiają do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ulicy 

Tymienieckiego 3 w Rokicinach. Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2001 r 

i zmodernizowana oraz rozbudowana w 2020 roku. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków. W latach 2018 - 2020 oczyszczono następujące ilości ścieków: 

 

29 Nowiny Gminy Rokiciny 1/2/2022 
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Tabela 5 Gospodarka ściekowa w gminie Rokiciny w latach 2018 - 2020 
Rok Ścieki oczyszczone [m3] 

2018 86 554 

2019 79 770 

2020 118 223 

Źródło: Raport o stanie Gminy Rokiciny za 2020 rok 

Pod koniec maja 2020 roku zakończona została jedna z największych inwestycji w gminie 

Rokiciny, czyli rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rokicinach, której wartość to prawie 10 mln. 

złotych. Urząd Gminy pozyskał na realizację tego zadania ok. 80% dofinansowania. Środki zewnętrzne 

pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji oraz pożyczki. Projekt składał się z następujących 

zadań30:  

− Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Rokicinach–Kolonii 

zakończona w 2018 roku; 

− Budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wodnej w Rokicinach–Kolonii zakończona w 2018 roku; 

− Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rokicinach - zakończona w maju 

2020 roku;  

− Monitoring bezobsługowej automatycznej pracy pompowni - zakończony w maju 2020 roku. 

Fotografia 8 Gminna oczyszczalnia ścieków w Rokicinach 

 
Źródło: Nowiny Gminy Rokiciny nr. 3/2020 

Oczyszczalnie ścieków posiadają też: 

− Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „MOTYL” w Rokicinach-Kolonii - oczyszczalnia 

mechaniczno-biologiczna – przepływ 3 395 m3/rok, 9 m3/dobę. Odbiornik ścieków – rów 

melioracyjny R-D zlewnia rz. Łaznowianki; 

 

30 Nowiny Gminy Rokiciny nr. 3/2020 
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− Stacja Uzdatniania Wody w Rokicinach należąca do ZWiK - oczyszczalnia mechaniczno- 

biologiczna – przepływ 74 342 m3/rok, 204 m3/dobę. Odbiornik ścieków – rów melioracyjny 

zlewnia rz. Wolbórki; 

− Dom Opieki „Zacisze” w Łaznowskiej Woli - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna – przepływ 

2 533 m3/rok, 7 m3/dobę. Odbiornik ścieków – rów melioracyjny / ziemia; 

− kolejną oczyszczalnię posiada też budynek gminny w Popielawach nr 118. 

Ścieki z trzech oczyszczalni trafiają więc do zlewni 2000172546329 Wolbórka od źródeł do dopływu 

spod Będzelina. 

Gospodarka ściekami gospodarczo – bytowymi, komunalnymi i przemysłowymi oparta jest w znaczącej 

części na indywidualnych odbiornikach ścieków stosowanych w gospodarstwach domowych – 

na zbiornikach bezodpływowych, a ostatnio także z coraz większym udziałem przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2020 roku w gminie Rokiciny funkcjonowało: 

− 1 220 sztuk zbiorników bezodpływowych; 

− 129 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

W dniu 30 czerwca 2021 roku w Łodzi pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, 

a Gminą Rokiciny została podpisana umowa o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Budowa 

i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Rokiciny”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Kwota dofinansowania to jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa 

złote. Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Rokiciny 

poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy oraz budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Eminów31. 

 

INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), gminy dokonują corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W gminie Rokiciny jest zorganizowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK), który znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Rokicinach 

ul. Tymienieckiego 3. Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać odpady takie jak: metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, papier i tektura, drobne odpady budowlane, zużyte 

opony. W punktach aptecznych oraz przychodniach zdrowia znajdują się pojemniki na przeterminowane 

leki, a w budynku Urzędu Gminy oraz placówkach oświatowych pojemniki na zużyte baterie. 

 

31 Nowiny Gminy Rokiciny nr. 3/2021 
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Odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz zużyte opony 

poza możliwością dostarczania ich do PSZOK, odbierane są dodatkowo w ramach objazdowej zbiórki 

z posesji dwa razy w roku.  

W 2021 roku ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Rokiciny wynosiła 

2 200 517 Mg, co stanowi ponad 150 Mg więcej w stosunku do roku 2020. W roku 2021 zebrano 

1 140 280 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co stanowi 51,8% ogółu 

zebranych odpadów komunalnych. 

W roku 2021 gmina Rokiciny osiągnęła następujące poziomy recyklingu:32 

− Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 

23,16% 

− Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – 32,47% 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rokiciny za 2021 rok 

podaje, iż w stosunku do lat poprzednich wzrosła ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz 

zbieranych selektywnie.  

 

INFRASTRUKTURA ŁĄCZNOŚCI 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną. Wraz z rozwojem technologicznym, sieć 

telefonii stacjonarnej traci na znaczeniu na rzecz łączności bezprzewodowej oraz Internetu. Zakłada 

się, że w najbliższych latach proces ten będzie ulegał pogłębieniu. Na obszarze gminy budowana jest 

sieć światłowodowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rokiciny za 2021 rok 
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Rysunek 5 Schemat infrastruktury technicznej w gminie Rokiciny 

 

 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania  
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2.2.2. Własność nieruchomości 
 

Gmina Rokiciny jest właścicielem wszystkich obiektów użyteczności publicznej, gdzie prowadzi 

działalność publiczną. Na koniec roku 2020 powierzchnia gruntów komunalnych zwiększyła się 

o 0,7163 ha i wynosiła 131,3976 ha, z czego grunty o powierzchni 126,6719 ha to grunty tworzące 

zasób nieruchomości, a 4,7257 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste. 

Zdecydowana większość gruntów w gminie stanowi własność prywatną. Własność komunalna 

to zaledwie około 131 ha, czyli 1,45% powierzchni wszystkich gruntów. Wśród terenów leśnych 

dominują grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. 

 

 

 

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).”33 

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków (księga A) - stan na 31 grudnia 2021 roku, na obszarze gminy Rokiciny wyróżniono 

następujące zabytki nieruchome: 

Łaznów 

− kościół par. pw. MB Różańcowej, drewn., poł. XVIII, nr rej.: 334 z 30.05.1967 

− dzwonnica, drewn., nr rej.: 380 z 30.05.1967  

− zieleń wokół kościoła, nr rej.: 381 z 22.01.1987 

Popielawy 

− park, nr rej.: 369 z 3.07.1986 i z 23.05.1995 

Zabytkowy kościół w Łaznowie z XVIII w. 

Malowniczo położony na lekkim wzniesieniu drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej 

Różańcowej w Łaznowie powstał w latach 1755 - 56 z fundacji bpa włocławskiego Antoniego Sebastiana 

Dembowskiego. Wybudowano go na miejscu strawionej przez pożar wcześniejszej świątyni z 1430 roku, 

po której zostały jedynie murowana zakrystia i skarbiec.  Te XV-wieczne, zabytkowe elementy zostały 

umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie nowego prezbiterium, gdzie znajduje się ołtarz główny 

z obrazem Matki Boskiej Różańcowej z XVII w. oraz rzeźby św. Papieża i św. Biskupa. W kościele 

znajdują się dwa przepiękne ołtarze boczne z cennymi obrazami i niezwykłymi rzeźbami aniołów. 

Po lewej stronie usytuowany jest ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a na nim kopia ikony Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, natomiast po prawej ołtarz Boczny p.w. Św. Rocha II poł XVIII w. oraz obraz 

 

33 Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl 
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Jezusa Miłosiernego.  Przed samym ołtarzem znajduje się zachwycająca rokokowa ambona z figurą 

Jezusa Chrystusa „Gorejące Serce” oraz barokowa chrzcielnica z XVIII w. Prezbiterium od głównej nawy 

kościoła oddziela drewniana, poprzeczna belka tęczowa z grupą rzeźb ukrzyżowania, natomiast sufit 

zdobi piękne malowidło przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus na rękach oraz kryształowy 

żyrandol z II poł. XIX w. 

Fotografia 9 Kościół w Łaznowie 

  
Źródło: https://rokiciny.net/nasza-gmina/ciekawe-miejsca/ 

Modrzewiowa świątynia ma konstrukcję zrębową i jest orientowana, co w architekturze sakralnej 

oznacza zwrócenie części prezbiterialnej, mieszczącej ołtarz główny, ku wschodowi – w stronę, z której 

ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia – paruzji. Plac wokół kościoła może również 

zachwycić bogactwem elementów i piękną, wiekową zielenią.  Do najcenniejszych przykościelnych 

zabytków należy czworoboczna, drewniana, kryta dachem namiotowym dzwonnica z XVIII w. W jej 

pobliżu znajduje się monumentalny kamienny nagrobek z krzyżem, gdzie pochowani są członkowie 

rodziny Michała Bończy Brujewicza – XIX wiecznego właściciela ziemskiego.  Przy południowej ścianie 

ogrodzenia stoi figurka Matki Boskiej Różańcowej z 1966 roku ufundowana przez parafian na tysięczną 

rocznicę chrztu Polski, a naprzeciwko znajduje się pomnik św. Jana Pawła II. Na placu można znaleźć 

jeszcze krzyż misyjny oraz niezwykła kapliczkę wbudowaną w pień drzewa. 

Do najcenniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Rokiciny, wpisanych 

do rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych województwa łódzkiego zaliczyć należy:34 

Tabela 6 Zabytki wpisane do rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków  

GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR 
NAZWA 

OBIEKTU 
DATACJA 

NR 
REJ
EST
RU 

DATA 
WPISU DO 
REJESTRU 

Rokiciny Albertów 
droga 
Albertów - 
Mikołajów 

  
Cmentarz 
ewangelicki 

pocz. XX w.     

Rokiciny Łaznowska Wola     
Cmentarz 
ewangelicki 

2 poł. XIX w.     

Rokiciny Łaznów   57 

Cmentarz 
rzymsko-katolicki 
przykościelny, 
kościoła p.w. MB 
Różańcowej 

poł. XVIII w.     

 

34 www.nid.pl stan na dzień 31.12.2021 r. 

http://www.nid.pl/
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GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR 
NAZWA 

OBIEKTU 
DATACJA 

NR 
REJ
EST
RU 

DATA 
WPISU DO 
REJESTRU 

Rokiciny Łaznów   57 
Dzwonnica 
kościoła par. p.w. 
MB Różańcowej 

XVIII/XIX 380 30.05.1967 

Rokiciny Łaznów   57 

Kościół parafialny 
rzymsko-katolicki 
p.w. MB 
Różańcowej 

1755-1756 334 30.05.1967 

Rokiciny Łaznów   57 

Park 
przykościelny, 
kościoła p.w. MB 
Różańcowej 

XVIII w. 381 22.01.1987 

Rokiciny Łaznów     
Cmentarz 
rzymsko-katolicki 
z I i II wojny 

XIX w.     

Rokiciny Łaznów Kolonia     Dwór XVIII w.     

Rokiciny Maksymilianów     
Cmentarz 
ewangelicki 

pocz. XX w.     

Rokiciny Mikołajów     
Cmentarz 
ewangelicki 

pocz. XX w.     

Rokiciny Popielawy   105 
Cmentarz 
ewangelicki 

2 poł. XIX w.     

Rokiciny Popielawy   160/171 
Czworak w 
zespole dworsko-
parkowym 

kon. XIX w.     

Rokiciny Popielawy   160/171 Dwór kon. XIX w.     

Rokiciny Popielawy   160/171 Park dworski XIX w. 369 03.07.1986 

Rokiciny Popielawy   160/171 
Spichlerz w 
zespole dworsko-
parkowym 

kon. XIX w.     

Rokiciny Popielawy   160/171 Zespół dworski 
kon. XVIII - XIX 
w. 

    

Rokiciny Popielawy     
Kapliczka 
przydrożna 

2 poł. XVIII w.     

Rokiciny Rokiciny-Kolonia Sienkiewicza 1 
Zajazd poczty 
konnej 

1848 r.     

Rokiciny Rokiciny-Kolonia Sienkiewicza 3 Dworzec PKP poł. XIX w.     

Rokiciny Rokiciny-Kolonia     
Cmentarz 
rzymsko-katolicki 

pocz. XX w.     

Źródło: https://www.wuoz-lodz.pl/Rejestr_i_ewidencja_zabytkow,19 (odsłona z dnia 26.04.2022 rok) 

 

Dworzec kolei warszawsko – wiedeńskiej 

Przez gminę Rokiciny przebiega 9,5 km historycznej kolei warszawsko-wiedeńska liczącej 

327 km. W Rokicinach-Kolonii przy ul. Tomaszowskiej znajduje się zabytkowy dworzec z 1846 roku, 

który służył jako strategiczny punkt przeładunkowy towarów do Łodzi i Tomaszowa. Planowano 

tu stworzyć węzeł kolejowy, jednak właściciel folwarku w Rokicinach – Michał Brujewicz, nie wyraził 

zgody na sprzedaż znacznych połaci gruntu pod tę inwestycję. 

 

Zajazd poczty konnej w Rokicinach-Kolonii 

Zajazd Poczty Konnej w Rokicinach-Kolonii został wzniesiony w 1848 r. To najbardziej 

rozpoznawalny zabytek w gminie oraz jeden z nielicznych zachowanych w Polsce obiektów 

budownictwa pocztowego z początku XIX wieku. 

 

https://www.wuoz-lodz.pl/Rejestr_i_ewidencja_zabytkow,19
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Obszar gminy jest rozpoznany archeologicznie. Przeprowadzono do tej pory badania 

powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Ich spis zawiera Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokiciny 35. 

Według zapisów w studium uwarunkowań na chwilę obecną, poza rejestrem zabytków, ochroną 

objęte są obiekty z gminnej ewidencji zabytków na podstawie ustaleń obowiązującego planu 

miejscowego: 

− układ ruralistyczny - rzędówka wsi Popielawy; 

− otoczenie z parkiem dworskim w Popielawach; 

− wiatrak „koźlak”, drewniany, z początku XIX w.; 

− cmentarz ewangelicki w miejscowości Popielawy, z II połowy XIX w.; 

− dom mieszkalny z końca XIX w., Popielawy 22, dz. nr ewid. 342; 

− dom mieszkalny z końca XIX w., Popielawy 97, dz. nr ewid. 451; 

− czworak z końca XIX w., stanowiący część zespołu dworsko-parkowego i folwarku z XIX w, 

Popielawy dz. nr ewid. 863/1; 

− dwór z końca XVIII w., stanowiący część zespołu dworsko-parkowego i folwarku z XIX w, 

Popielawy 171, dz. nr ewid. 867; 

− spichlerz z końca XIX w., stanowiący część zespołu dworsko-parkowego i folwarku z XIX w, 

Popielawy dz. nr ewid. 868; 

− kapliczka przydrożna z II połowy XVIII w., Popielawy, dz. nr ewid. 1041; 

− stanowiska archeologiczne i strefy ochronne stanowisk obrębu Popielawy – na podstawie 

ustaleń planu miejscowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny,  
cz.1 - uwarunkowania 
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Rysunek 6 Schemat uwarunkowań kulturowych i osadnictwa w gminie Rokiciny 

 

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 
uwarunkowania 
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2.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska 
 

Ochrona środowiska prowadzona jest w gminie Rokiciny w oparciu o zasady i działania 

zapisane w poniższych dokumentach: 

− Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny na lata 2017 – 2020 z perspektywą 

do 2024 roku; 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokiciny; 

− Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rokiciny;  

− Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny na lata 2015 – 2032. 

Prowadzone są również działania, m.in. w ramach Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest 

poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 

ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

 

 

2.3. Sfera społeczna 
 

2.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze 
 

LICZBA LUDNOŚCI 

Gmina Rokiciny należy do województwa łódzkiego, powiatu tomaszowskiego, zamieszkuje ją 

5,2% ludności powiatu. Pod względem liczby mieszkańców gmina jest jedną z średnich gmin wiejskich 

powiatu tomaszowskiego. 

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

na obszarze gminy wyniosła 6153 osoby. Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 

185 osób. Na przestrzeni badanych lat liczba osób zamieszkujących gminę zwiększyła się o 19 osób. 

Wśród kobiet odnotowujemy spadek o 6 osób, natomiast wśród mężczyzn nastąpił wzrost o 25 osób. 

W roku 2020 kobiety stanowiły 51,50% ogółu ludności. 

Tabela 7 Ludność faktycznie zamieszkała na obszarze gminy Rokiciny w latach 2011 – 2020 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 6134 6193 6186 6180 6167 6157 6173 6159 6160 6153 

kobiety 3175 3202 3191 3186 3175 3166 3170 3168 3166 3169 

mężczyźni 2959 2991 2995 2994 2992 2991 3003 2991 2994 2984 

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

W analizowanych latach zauważalne są wahania w liczbie mieszkańców gminy. W roku 2011 liczba 

mieszkańców była najniższa i wynosiła 6 134 osoby. W 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011, nastąpił 

znaczący wzrost liczby mieszkańców do poziomu 6 193 osób, osiągając najwyższy poziom 

na przestrzeni badanych lat. Po roku 2012 liczba mieszkańców ulega wahaniom, a trend jest malejący.  
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Wykres 1 Liczba mieszkańców w gminie Rokiciny w latach 2011 – 2020 

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

Gmina Rokiciny pod względem ilości mieszkańców klasyfikuje się pośrodku wśród analizowanych JST, 

najmniej mieszkańców jest w gminie Budziszewice (2 161 osób) oraz w gminie Będków (3 252 osoby) 

w powiecie tomaszowskim. Najwięcej mieszkańców wśród gmin wiejskich liczy gmina Tomaszów 

Mazowiecki (11 251 osób). 

Tabela 8 Dynamika liczby ludności w latach 2011 - 2020 - analiza porównawcza 

Jednostka 

terytorialna 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat łódzki 

wschodni 
68 671 69 300 69 759 70 132 70 430 70 796 71 182 71 705 72 179 72 565 

Brójce  6 081 6 171 6 217 6 321 6 390 6 467 6 517 6 548 6 672 6 761 

Koluszki (gm. 

miejsko-wiejska) 
23 632 23 696 23 639 23 656 23 636 23 609 23 639 23 662 23 368 23 293 

Powiat 

tomaszowski 
120 907 120 383 119 759 119 273 118 671 118 234 117 852 117 259 116 519 115 735 

Tomaszów 

Mazowiecki (gm. 

miejska) 

65 834 65 454 64 893 64 513 63 960 63 601 63 238 62 649 61 960 61 338 

Będków 3 410 3 374 3 339 3 344 3 323 3 321 3 331 3 313 3 274 3 253 

Budziszewice  2 254 2 256 2 253 2 219 2 201 2 193 2 181 2 183 2 149 2 161 

Czerniewice  5 191 5 179 5 172 5 166 5 138 5 146 5 118 5 083 5 048 5 020 

Inowłódz  3 924 3 921 3 900 3 872 3 861 3 828 3 819 3 829 3 825 3 819 

Lubochnia  7 451 7 260 7 190 7 199 7 211 7 198 7 162 7 161 7 197 7 123 

Rokiciny  6 134 6 193 6 186 6 180 6 167 6 157 6 173 6 159 6 160 6 153 

Rzeczyca  4 848 4 811 4 761 4 728 4 717 4 674 4 648 4 641 4 643 4 609 

Tomaszów 

Mazowiecki  
10 562 10 651 10 772 10 773 10 845 10 945 11 068 11 182 11 224 11 251 

Ujazd  7 907 7 917 7 928 7 906 7 874 7 810 7 783 7 738 7 723 7 706 

Żelechlinek  3 392 3 367 3 365 3 373 3 374 3 361 3 331 3 321 3 316 3 302 

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 tomaszowskim odnotowano 

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

gminach wynosi: 

− Gmina miejska Tomaszów Mazowiecki: 4 496 osób (zmniejszenie o 6,83%); 

6134

6193

6186
6180

6167

6157

6173

6159 6160

6153

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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− Gmina Będków: 157 osób (zmniejszenie o 4,60%); 

− Gmina Budziszewice: 93 osoby (zmniejszenie o 4,13%); 

− Gmina Czerniewice: 171 osób (zmniejszenie o 3,29%); 

− Gmina Inowłódz: 105 osób (zmniejszenie o 2,68%); 

− Gmina Lubochnia: 328 osób (zmniejszenie o 4,40%); 

− Gmina Rzeczyca: 239 osób (zmniejszenie o 4,93%); 

− Gmina Ujazd: 201 osób (zmniejszenie o 2,54%). 

− Gmina Żechlinek: 90 osób (zmniejszenie o 2,65%). 

Gminami w powiecie tomaszowskim, które odnotowały wzrost liczby mieszkańców są: 

− Gmina Rokiciny (plus) 19 osób (wzrost 0,31%); 

− Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki (plus) 689 osób (wzrost 6,52%). 

Sytuacja gmin z powiatu łódzkiego wschodniego jest pod tym względem podobna, analizowane gminy 

odnotowały: 

− Gmina Brójce (plus) – 680 (zwiększenie o 11,18%); 

− Gmina Koluszki (minus) – 339 (zmniejszenie o 1,43%). 

W tym samym czasie w powiecie tomaszowskim liczba mieszkańców ogółem zmniejszyła się 

o 5 172 osoby (-4,28%), a w województwie łódzkim o 95 711 osób (-3,78%). W powiecie łódzkim 

wschodnim liczba mieszkańców zwiększyła się o 3 894 osoby (+5,67%). 

 

PRZYROST NATURALNY 

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 rokiem 2011 i 2018), przyrost naturalny 

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

Najniższą wartość ujemną odnotowano w roku 2013 (-35).  

Tabela 9 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na terenie gminy Rokiciny (stan w dniu 31XII) 

Ruch naturalny (osoba) 
Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia żywe ogółem 48 95 44 58 61 59 61 63 56 57 

Urodzenia żywe mężczyźni 23 50 24 27 34 35 30 34 28 25 

Urodzenia żywe kobiety 25 45 20 31 27 24 31 29 28 32 

Zgony ogółem 61 78 79 81 73 85 81 60 75 91 

Zgony mężczyźni 41 44 43 50 33 43 37 33 42 45 

Zgony kobiety 20 34 36 31 40 42 44 27 33 46 

Przyrost naturalny ogółem -13 17 -35 -23 -12 -26 -20 3 -19 -34 

Przyrost naturalny mężczyźni -18 6 -19 -23 1 -8 -7 1 -14 -20 

Przyrost naturalny kobiety 5 11 -16 0 -13 -18 -13 2 -5 -14 

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

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

Rokiciny w 2020 roku odnotowano 57 żywych urodzeń, w tym 25 mężczyzn i 32 kobiety. Na terenie 

gminy w roku 2020 odnotowano więcej zgonów niż żywych urodzeń (91 osób), zatem przyrost naturalny 

jest ujemny (-34 osoby). W poprzednich latach również odnotowano (poza rokiem 2012 oraz 2018) 

ujemny przyrost naturalny. W analizowanych latach przyrost naturalny ogółem wynosi (-162 osoby), 
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w tym (-101 mężczyzn) oraz (-61 kobiet). Najniższa wartość wskaźnika na 1000 ludności w gminie 

została odnotowana w roku 2013 (-5,67). 

Tabela 10 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na 1000 ludności na terenie gminy Rokiciny  
(stan w dniu 31 XII) w latach 2011 – 2020 

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

urodzenia żywe 7,85 15,41 7,13 9,35 9,86 9,59 9,90 10,18 9,12 9,26 

zgony 9,98 12,66 12,79 13,06 11,80 13,81 13,14 9,69 12,22 14,78 

przyrost naturalny -2,13 2,76 -5,67 -3,71 -1,94 -4,22 -3,25 0,48 -3,10 -5,52 

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

Wykres 2 Przyrost naturalny ludności w gminie Rokiciny 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 wyraźnie wyróżniają się trzy gminy, które w ciągu badanych lat 

w większości odnotowały dodatni przyrost naturalny, są to gminy wiejskie: Brójce, Lubochnia 

i Tomaszów Mazowiecki. 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 Brójce, Lubochnia i Tomaszów Mazowiecki, są 

to sporadyczne przypadki. Ujemny przyrost naturalny w gminie Rokiciny nie jest zatem cechą wyjątkową 

gminy i dotyczy całego powiatu tomaszowskiego oraz łódzkiego wschodniego, jest również 

charakterystyczny dla całego województwa łódzkiego.  

Tabela 11 Przyrost naturalny w gminach ościennych, powiecie tomaszowskim, łódzkim wschodnim 
oraz województwie łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza 

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

Powiat łódzki wschodni -0,47 -0,71 -1,97 -0,93 0,00 -1,05 -1,27 -1,71 -1,60 -3,85 

Brójce  2,33 -1,47 -0,48 3,19 2,05 2,50 0,15 3,65 2,72 -1,49 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) -0,68 -0,13 -3,55 -1,48 -0,80 -1,74 -2,08 -3,76 -3,42 -5,92 

Powiat tomaszowski -2,37 -2,00 -3,59 -2,57 -3,01 -2,66 -2,65 -3,57 -4,27 -6,91 

Tomaszów Mazowiecki (gm. miejska) -3,13 -2,85 -4,23 -3,54 -3,66 -3,45 -3,14 -4,86 -5,60 -9,07 

Będków -11,39 -0,29 -5,07 -3,31 -4,21 -3,62 0,00 -4,22 -5,16 -8,29 

Budziszewice  -0,89 -3,56 -2,66 -6,71 -9,03 -2,71 0,00 -6,01 -9,25 -2,78 

Czerniewice  0,19 -2,90 -3,68 -1,36 -2,14 -0,19 -4,09 -4,33 -3,57 -4,37 

Inowłódz  -3,55 -7,91 -9,50 -8,48 -4,66 -5,98 -8,10 -3,67 -3,65 -8,65 

Lubochnia  2,52 -0,54 0,14 2,79 -1,67 1,39 0,14 -3,36 1,95 -0,69 

Rokiciny  -2,13 2,76 -5,67 -3,71 -1,94 -4,22 -3,25 0,48 -3,10 -5,52 

Rzeczyca  -3,09 -4,97 -2,30 -1,26 -4,89 0,85 -6,67 -4,31 -3,02 -8,21 
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Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tomaszów Mazowiecki  0,38 1,79 -2,15 -0,46 0,18 0,64 3,19 0,72 -1,52 -1,96 

Ujazd  -0,25 0,00 0,88 0,38 -1,65 -4,84 -3,72 -2,19 -5,57 -4,54 

Żelechlinek  -5,89 -2,06 -4,46 -0,30 -0,59 -2,97 -5,38 0,00 -0,60 -6,37 

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) 

 

MIGRACJE 

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

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

emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową. 

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

danego regionu. „Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przemieszczeń 

prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się 

za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności”.36  

Tabela 12 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminie Rokiciny w latach 2011 – 2020 

Migracje na pobyt stały 
Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zameldowania w ruchu wew. ogółem 76 91 91 78 71 57 67 71 61 49 

Zameldowania z zagranicy ogółem 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 

Zameldowania ogółem 77 91 92 78 0 57 70 73 62 49 

Wymeldowania w ruchu wew. 51 42 65 40 56 54 43 60 53 50 

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

Wymeldowania ogółem 51 42 65 40 0 54 43 60 53 50 

Saldo migracji ogółem 26 49 27 38 bd* 3 27 13 9 -1 

Saldo migracji wewnętrznych 25 49 26 38 15 3 24 11 8 -1 

Saldo migracji zagranicznych 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 

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

W gminie Rokiciny w 2020 roku saldo migracji (ogółem) odnotowujemy na poziomie (-1) osoba. Liczba 

osób zameldowanych w roku 2020 ogółem to 49 osób, natomiast wymeldowanych to 50 osób. Zmiany 

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

z terenu gminy w roku 2018: 60 osób. 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 (+3). W gminie ani jedna osoba w analizowanych latach nie zdecydowała się na wymeldowanie 

za granicę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej 
UŁ” www.demografia.uni.lodz.pl  
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Wykres 3 Saldo migracji w gminie Rokiciny w latach 2011 – 2020 

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

Saldo migracji wewnętrznych w analizowanych latach przyjmowało wartości dodatnie (poza 

rokiem 2020, kiedy to odnotowano ujemne saldo na poziome -1). Największy wzrost salda odnotowano 

w roku 2012 (+49). Bilans salda migracji wewnętrznych na przestrzeni analizowanych lat jest dodatni 

i wynosi (+198) mieszkańców. Wartość salda migracji zagranicznych w analizowanym okresie jest 

dodatnia i wynosi (+8). Wskazane powyżej wartości opisujące ruch migracyjny pokazują, że w ciągu 

ostatnich lat więcej ludzi zdecydowało się na zamieszkanie w gminy Rokiciny, niż na jej opuszczenie. 

Tabela 13 Saldo migracji ogółem w gminach ościennych, powiecie tomaszowski, łódzkim wschodnim 
oraz województwie łódzkim w latach 2011 – 2020 – analiza porównawcza 

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

Powiat łódzki wschodni 716 727 573 510 bd* 486 373 650 650 617 

Brójce  83 103 78 84 bd* 48 43 28 101 92 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 95 69 35 84 bd* 32 49 129 69 17 

Powiat tomaszowski -240 -191 -303 -204 bd* -129 -157 -180 -290 -142 

Tomaszów Mazowiecki (gm. 
miejska) 

-133 -163 -357 -164 bd* -123 -189 -232 -349 -170 

Będków 0 -19 -19 -2 bd* -7 4 -11 -10 -8 

Budziszewice  -4 3 8 -10 bd* 2 -7 -7 -12 4 

Czerniewice  -14 13 -17 -7 bd* -2 -10 -24 -15 -17 

Inowłódz  9 20 -2 10 bd* -11 18 15 8 15 

Lubochnia  -198 -159 -66 -65 bd* -43 -47 24 18 7 

Rokiciny  26 49 27 38 bd* 3 27 13 9 -1 

Rzeczyca  -13 -17 -19 -13 bd* -38 -12 -4 7 -1 

Tomaszów Mazowiecki  73 98 141 21 bd* 89 63 90 50 29 

Ujazd  13 -11 0 -13 bd* 2 -4 -35 15 -2 

Żelechlinek  1 -5 1 1 bd* -1 0 -9 -11 2 

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), bd* – brak danych 

Wskaźnik salda migracji dla powiatu tomaszowskiego oraz województwa, a także gminy 

miejskiej Tomaszów Mazowiecki nie napawa optymizmem, gdyż w latach poddanych analizie przyjmuje 

wyłącznie wartości ujemne. Powiat łódzki wschodni i analizowane gminy tego powiatu co roku 

odnotowują dodatnie saldo migracji, co może być spowodowane bliskim położenie miasta Łodzi. Wśród 
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analizowanych gmin wiejskich wskaźnik salda migracji kształtuje się różnie, przyjmując wartości od  

(-198) do (+141). Gminami, w których wskaźnik w latach poddanych analizie jest co roku dodatni są 

gminy wiejskie: Brójce w powiecie łódzkim wschodnim oraz Tomaszów Mazowiecki w powiecie 

tomaszowskim co oznacza, iż stale zwiększa się liczba mieszkańców osiedlających się w tych gminach. 

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

następująco:  

Wykres 4 Saldo migracji ogółem w 2020 roku – analiza porównawcza 

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

Saldo migracji dla gminy Rokiciny w roku 2020 wyniosło (-1). Na przestrzeni badanych lat był to 

jedyny rok, w którym saldo było ujemne. Dodatnie saldo migracji odnotowały gminy: Brójce (+92), 

Koluszki (+17), Budziszewice (+4), Inowłódz (+15), Lubochnia (+7), Tomaszów Mazowiecki (+29) oraz 

Żelechlinek (+2). Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki, gdzie od lat 

wskaźnik przyjmuje wartości ujemne, w roku 2020 (-170) osób, w ciągu analizowanych lat z gminy 

wyemigrowało 1 880 osób, które zapewne wybierają inne ościenne gminy do zamieszkania.  

Istnieje kilka czynników determinujących ruch migracyjny społeczeństwa, zalicza się do nich:37 

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

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

 

STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI 

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, 

 

37 „Materiały dydaktyczne Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ” 
ww.demografia.uni.lodz.pl 
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− 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. 

W gminie Rokiciny osoby w wieku produkcyjnym mobilnym w 2020 roku stanowiły 61,02% ogółu osób 

w wieku produkcyjnym. 

Tabela 14 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Rokiciny 

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) 1121 1158 1121 1108 1090 1097 1127 1140 1145 1151 

Produkcyjnym ogółem 3719 3724 3760 3766 3759 3726 3696 3636 3610 3581 

Produkcyjnym mobilnym 2349 2362 2378 2384 2370 2338 2300 2235 2219 2185 

Produkcyjnym niemobilnym 1370 1362 1382 1382 1389 1388 1396 1401 1391 1396 

Poprodukcyjnym ogółem 1294 1311 1305 1306 1318 1334 1350 1383 1405 1421 

W % ogółem ludność w wieku: 

przedprodukcyjnym 18,3 18,7 18,1 17,9 17,7 17,8 18,3 18,5 18,6 18,7 

produkcyjnym 60,6 60,1 60,8 60,9 61,0 60,5 59,9 59,0 58,6 58,2 

poprodukcyjnym 21,1 21,2 21,1 21,1 21,4 21,7 21,9 22,5 22,8 23,1 

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

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

− wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 30 osób; 

− spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym o 138 osób, 

− wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 127 osób. 

W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 58,2% społeczeństwa, niekorzystnym 

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

poprodukcyjnym osiągając 23,1% społeczeństwa. Pozytywnym zjawiskiem od 2015 roku jest stopniowy 

wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym do 18,7% w roku 2020, w którym to wskaźnik ten 

osiągnął najwyższą wartość. 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 tomaszowskim i łódzkim wschodnim oraz województwie kształtują się następująco: 

Tabela 15 Ludność w podziale na lata produkcyjne w 2020 roku – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna ogółem 

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 

liczba udział % liczba 
udział 

% 
Liczba udział % 

Powiat łódzki wschodni 72 565 13 712 18,9 43 269 59,6 15 584 21,5 

Brójce  6 761 1 427 21,1 4 172 61,7 1 162 17,2 

Koluszki (gm. miejsko-
wiejska) 

23 293 4 130 17,7 13 672 58,7 5 491 23,6 

Powiat tomaszowski 115 735 20 661 17,9 67 371 58,2 27 703 23,9 
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Jednostka terytorialna ogółem 

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 

liczba udział % liczba 
udział 

% 
Liczba udział % 

Tomaszów Mazowiecki 
(gm. miejska) 

61 338 10 247 16,7 34 830 56,8 16 261 26,5 

Będków 3 253 546 16,8 1 969 60,5 738 22,7 

Budziszewice  2 161 440 20,4 1 302 60,2 419 19,4 

Czerniewice  5 020 987 19,7 3 044 60,6 989 19,7 

Inowłódz  3 819 590 15,4 2 266 59,3 963 25,2 

Lubochnia  7 123 1 525 21,4 4 248 59,6 1 350 19,0 

Rokiciny  6 153 1 151 18,7 3 581 58,2 1 421 23,1 

Rzeczyca  4 609 805 17,5 2 784 60,4 1 020 22,1 

Tomaszów Mazowiecki  11 251 2 242 19,9 6 899 61,3 2 110 18,8 

Ujazd  7 706 1 448 18,8 4 569 59,3 1 689 21,9 

Żelechlinek  3 302 680 20,6 1 879 56,9 743 22,5 

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 najniższych, zaś kolorem 

niebieskim o najwyższych wartościach udziału % ludności w danej grupie wieku. 

Najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w gminie wiejskiej Lubochnia 

tj. 21,4%, natomiast najniższy w gminie Inowłódz 15,4%.  

Najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym przypada na gminę wiejską Brójce, tj. 61,7% ogółu 

ludności w gminie, natomiast najniższy wśród badanych gmin przypada na gminę miejską Tomaszów 

Mazowiecki tj. 56,8% ogółu ludności. 

Największy udział % osób w wieku poprodukcyjnym wśród jednostek samorządu terytorialnego 

zaobserwowano w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki 26,5%, natomiast najniższy w gminie Brójce 

17,2%.  

W gminie Rokiciny udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2020 roku przestawiał się 

następująco: 

− ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 18,70% ogółu ludności w gminie, 

− ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 58,20% ogółu ludności w gminie, 

− ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 23,10% ogółu ludności w gminie. 

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

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Wskaźniki w gminie były wyższe od średniej dla powiatu tomaszowskiego w grupie osób w wieku 

przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym wskaźnik w gminie był niższy, natomiast w grupie osób 

w wieku produkcyjnym wskaźnik był na takim samym poziomie.  

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 

Rokiciny wskaźnik ten wynosi 39,7 osób i jest niższy niż ten sam wskaźnik dla powiatu (41,1 osób) 

i niższy niż wskaźnik obciążenia ekonomicznego ludności dla województwa (42,3 osób). 

Im przedmiotowy wskaźnik jest wyższy, tym sytuacja demograficzna obszaru, z punktu widzenia 

ekonomicznego jest gorsza 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 Rokiciny są podobne do sytuacji, jaka panuje 

w obrębie województwa łódzkiego. Liczba mieszkańców gminy po 2012 roku ma tendencję 

do zmniejsza się, podobnie jak w większości analizowanych JST. Chociaż porównując dane z roku 2011 

z rokiem 2020 nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 19 osób. Również przyrost naturalny w gminie 

Rokiciny w analizowanych latach (poza latami 2012 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 (+191) mieszkańców. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie 

osób ogółem był niższy od liczby osób w wieku poprodukcyjnym. W powiatach tomaszowskim, łódzkim 

wschodnim oraz w całym województwie łódzkim udział osób w wieku przedprodukcyjnym był niższy 

od udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Kolejne lata nie przedstawiają się zatem optymistycznie, jest 

to związane z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. W roku 2020 zanotowano dużą 

umieralność ludzi z powodu wirusa SARS - Covid 19, przy jednoczesnym spadku ilości porodów. 

Ujemny przyrost naturalny jest zatem jednym z głównych problemów gminy w wymiarze społecznym 

i gospodarczym. Problem dotyczy ogólnie całej Polski. 

 

PROGNOZY LICZBY LUDNOŚCI 

Prognozy GUS38 wykonane w 2017 roku (na podstawie danych z lat 2013 – 2014) wskazują, 

iż liczba ludności zamieszkującej gminę Rokiciny do roku 2030 będzie stopniowo rosnąć. Są to jednak 

pewne przypuszczenia, które nie muszą się sprawdzić, tym bardziej, iż w 2020 roku liczba mieszkańców 

wynosiła 6 153, a w prognozie założono dla tego roku liczbę 6 172 mieszkańców, prognoza była więc 

przeszacowana o 19 osób.  

Należy 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 

 

38 „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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urodzeń. Poniżej zaprezentowano prognozę na lata 2020 – 2030, czyli w czasie obejmującym ostatnie 

dane dostępne statystyczne oraz czas obowiązywania przedmiotowej strategii. 

Tabela 16 Prognoza liczby ludności w gminie Rokiciny 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ogółem 6 172 6 176 6 176 6 181 6 187 6 189 6 193 6 199 6 202 6 210 6 214 

mężczyźni 3 005 3 008 3 009 3 007 3 005 3 002 2 998 2 998 2 999 3 003 3 005 

kobiety 3 167 3 168 3 167 3 174 3 182 3 187 3 195 3 201 3 203 3 207 3 209 

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

Wykres 6 Liczba mieszkańców w gminie Rokiciny 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 10 z 13 analizowanych JST według prognoz zmaleje 

liczba ludności. Największy spadek spodziewany jest w gminie wiejskiej Lubochnia (-11,11%), 

następnie w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki (-7,89%) oraz kolejno w gminach: Rzeczyca  

(-6,68%), Będków (-5,02%), Ujazd (-3,56%), Czerniewice (-3,32%), Koluszki (-2,69), Żelechlinek  

(-2,29%), Inowłódz (-1,41%) oraz Budziszewice (-0,36%). Wzrost liczby mieszkańców spodziewany jest 

w gminie wiejskiej Tomaszów Mazowiecki (+6,20%), gminie wiejskiej Brójce (+10,84) oraz w gminie 

Rokiciny (+0,68%). 

Tabela 17 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 łódzki wschodni 

Brójce  6 800 6 881 6 963 7 040 7 118 7 192 7 266 7 332 7 402 7 469 7 537 

Koluszki (gm. miejsko-wiej-
ska) 

23 503 23 463 23 419 23 370 23 317 23 255 23 188 23 115 23 035 22 954 22 870 

powiat tomaszowski 

Tomaszów Mazowiecki 
(gm. Miejska) 

61 909 61 452 60 991 60 518 60 033 59 542 59 046 58 546 58 040 57 537 57 026 

Będków 3 264 3 250 3 236 3 221 3 204 3 188 3 172 3 155 3 137 3 119 3 100 

Budziszewice  2 197 2 197 2 197 2 197 2 195 2 194 2 192 2 190 2 190 2 190 2 189 

Czerniewice  5 093 5 078 5 062 5 047 5 031 5 016 5 000 4 984 4 967 4 947 4 924 

Inowłódz  3 817 3 814 3 810 3 805 3 798 3 794 3 789 3 784 3 779 3 771 3 763 

Lubochnia  6 923 6 849 6 775 6 698 6 621 6 543 6 463 6 385 6 307 6 229 6 154 

Rokiciny  6 172 6 176 6 176 6 181 6 187 6 189 6 193 6 199 6 202 6 210 6 214 

6 172
6 176 6 176

6 181

6 187 6 189
6 193

6 199
6 202

6 210
6 214

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Jednostka terytorialna 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Rzeczyca  4 549 4 519 4 491 4 465 4 436 4 407 4 377 4 346 4 314 4 281 4 245 

Tomaszów Mazowiecki  11 271 11 345 11 416 11 487 11 555 11 628 11 700 11 769 11 838 11 903 11 970 

Ujazd  7 746 7 723 7 700 7 674 7 645 7 617 7 590 7 562 7 530 7 499 7 470 

Żelechlinek  3 314 3 304 3 295 3 286 3 277 3 269 3 261 3 254 3 249 3 243 3 238 

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

Dokonano również analizy porównawczej dla roku 2020 stan faktyczny i roku 2030 stan 

prognozowany. Porównanie pokazuje, iż ilość gmin w których prognozowany jest spadek ludności nie 

zmieniła się. Według prognoz liczba mieszkańców w 2020 roku miała być wyższa od stanu faktycznego, 

w następujących jednostkach: gmina miejska Tomaszów Mazowiecki (+571), Koluszki (+210), 

Brójce (+39), Będków (+11), Budziszewice (+36), Czerniewice (+73) oraz Rokiciny (+19). Faktyczna 

liczba mieszkańców wśród analizowanych JST w roku 2020 jest niższa o 769 osób od liczby 

prognozowanej. Oznacza to duże prawdopodobieństwo urealnienia prognozy, a faktyczna liczba 

mieszkańców w 2030 roku może być jeszcze niższa.  

Zauważalne są natomiast zmiany procentowe wynikające z porównania ilości mieszkańców 

prognozowanych (2030) ze stanem faktycznym w roku 2020. Według tego porównania liczba 

mieszkańców gminy Lubochnia zmniejszy się o (13,60%), gminy Rzeczyca (7,90%), gminy miejskiej 

Tomaszów Mazowiecki (7,03%), gminy Będków (4,70%), gminy Ujazd (3,06%), gminy Żelechlinek 

(1,94%), gminy Czerniewice (1,91%), gminy Koluszki (1,83%), gminy Inowłódz (1,47%). Natomiast 

liczba mieszkańców gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki zwiększy się o (6,39%), gminy wiejskiej 

Brójce (11,48%), gminy Budziszewice (1,30%), a gminy Rokiciny o (0,99%). 

Wykres 7 Liczba ludności – analiza porównawcza wg stanu faktycznego 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 
 

Instytucje sprawujące funkcje administracji samorządowej szczebla powiatowego oraz 

administracji specjalnych dla obszaru gminy Rokiciny znajdują się w Tomaszowie Mazowieckim. 

Podobnie odnosi się to do innych obiektów o funkcjach użyteczności publicznej, w szczególności 

specjalistycznej służby zdrowia, szkolnictwa ponadpodstawowego, kultury, sportu, turystyki 

i wypoczynku, bankowości, handlu i bezpieczeństwa publicznego. 

 

ZABUDOWA, CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 

Struktura osadnicza w gminie podporządkowana jest drogom. Wsie mają głównie układy 

rzędowe, łańcuchowe. Na obszarach o dominujących funkcjach rolniczych często spotykana jest 

zabudowa rozproszona i gniazdowo lokalizowana w terenach otwartych. 

W 2020 roku w gminie znajdowały się 2 204 budynki mieszkalne. W gminach ościennych 

porównywalna ilość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana była w gminach Ujazd (1 998) i Lubochnia 

(1 965).  

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 Rokiciny przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 

96,2 m2, natomiast na 1 osobę przypadło 34,5 m2. Dla porównania – w powiecie tomaszowskim 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 71,3 m2, a na 1 osobę przypadało 28,8 m2, zatem wartości 

obu wskaźników są dla gminy bardziej korzystne. Podobnie przedstawia się sytuacja w porównaniu 

gminy z województwem łódzkim. W powiecie łódzkim wschodnim wskaźnik przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania jest wyższy od wskaźnika dla gminy Rokiciny, natomiast wskaźniki przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę osiąga niższe wartości. Liczba mieszkań na 1000 

mieszkańców w gminie wynosi 358,8 - jest to średnia wartość wskaźnika spośród analizowanych gmin. 

W powiecie tomaszowskim wynosi 403,4 i jest o 44,6 wyższy od wskaźnika dla gminy Rokiciny. 

W powiecie tomaszowskim w porównaniu do danych dla województwa łódzkiego odnotowano: 

− większą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+1,4 m2), 

2 260

6 036

7 915

990 768
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1 965 2 024
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3 631

1 998
1 267
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− mniejszą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (-1,1 m2), 

− mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (-24,4). 

Tabela 18 Zasoby mieszkaniowe w 2020 roku – analiza porównawcza 

Gmina Mieszkania 

Mieszka-
nia na 
1000 

miesz-
kańców 

Przeciętna 
powierzch-
nia użyt-

kowa miesz-
kania w m2 

Przeciętna po-
wierzchnia 
użytkowa 

mieszkania na 
osobę 

Prze-
ciętna 

liczba izb 
w miesz-

kaniu 

Przeciętna 
liczba 

osób na 
mieszka-

nie 

Budynki 
miesz-
kalne 

Powiat łódzki wschodni 25 467 351,0 97,8 34,3 4,36 2,85 21 419 

Brójce  2 285 338,0 108,6 36,7 4,65 2,96 2 260 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 8 609 369,6 81,7 30,2 4,12 2,71 6 036 

Powiat tomaszowski 46 692 403,4 71,3 28,8 3,73 2,48 25 010 

Tomaszów Mazowiecki (gm. 
miejska) 

27 237 444,0 59,8 26,5 3,44 2,25 7 915 

Będków 1 091 335,4 100,1 33,6 4,50 2,98 990 

Budziszewice  803 371,6 83,4 31,0 4,02 2,69 768 

Czerniewice  1 635 325,7 83,2 27,1 3,92 3,07 1 582 

Inowłódz  1 703 445,9 80,8 36,1 3,86 2,24 1 437 

Lubochnia  2 572 361,1 80,3 29,0 4,01 2,77 1 965 

Rokiciny  2 208 358,8 96,2 34,5 4,45 2,79 2 024 

Rzeczyca  1 451 314,8 85,0 26,8 3,90 3,18 1 433 

Tomaszów Mazowiecki  3 778 335,8 102,8 34,5 4,66 2,98 3 631 

Ujazd  2 887 374,6 77,7 29,1 3,87 2,67 1 998 

Żelechlinek  1 327 401,9 73,7 29,6 3,45 2,49 1 267 

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 Rokiciny przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania 

w 2020 roku wynosiła 96,2, w porównaniu do innych JST była to jedna z wyższych wartość wskaźnika, 

wyższa od wskaźnika dla powiatu tomaszowskiego, a także województwa łódzkiego. Natomiast 

w powiecie łódzkim wschodnim wskaźnik ten jest wyższy. Wysoka przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania charakterystyczna jest dla obszarów wiejskich. Im bardziej zurbanizowany teren, tym 

wskaźnik ten maleje. 

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 13 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 4 budynkach 

stanowiących własność gminy Rokiciny, z czego39: 

− 4 lokale mieszkalne położone w 1 budynku w miejscowości Łaznów 71; 

− 2 lokale mieszkalne położone w 1 budynku w miejscowości Rokiciny-Kolonia, ul. Łódzka 14; 

− 3 lokale mieszkalne położone w 1 budynku w miejscowości Rokiciny-Kolonia, ul. Brzezińska 1A; 

− 4 lokale mieszkalne położone w 1 budynku w miejscowości Popielawy 118  

 

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi w gminie Rokiciny odbywa się na podstawie Uchwały 

Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy Rokiciny z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rokiciny na lata 2021 – 2026, który swym 

zakresem obejmuje: 

− prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

Rokiciny w poszczególnych latach; 

− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;  

 

39 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rokiciny na lata 2021 – 2026 
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− planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;  

− zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 

− sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 

gminy w kolejnych latach; 

− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

− wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym 

ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne; 

− inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności niezbędny zakres zamian lokali 

związanych z remontami budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali. 

Tabela 19 Wielkości oraz stan techniczny budynków komunalnych gminy  

Lp. 

Oznaczenie lokalu 
Wyposażenie 

(kanalizacja, woda, co, wc) Miejscowość, ulica 
Nr 
budynku 

Nr 
lokalu 

Powierzchnia (m2 ) 

1. Łaznów 71 1 67,30 kanalizacja, woda, WC 

2. Łaznów 71 2 49,12 kanalizacja, woda, WC 

3. Łaznów 71 3 32,57 kanalizacja, woda, WC 

4. Łaznów 71 4 25,02 kanalizacja, woda, WC 

5. Rokiciny-Kol. ul. Łódzka 14 2 29,70 kanalizacja, woda, WC 

6. Rokiciny-Kol. ul. Łódzka 14 3 52,00 kanalizacja, woda, WC 

7. Rok-Kol. ul. Brzezińska 1A 1 66,70 kanalizacja, woda, WC 

8. Rok-Kol. ul. Brzezińska 1A 2 60,10 kanalizacja, woda, WC 

9. Rok-Kol. ul. Brzezińska 1A 3 70,00 kanalizacja, woda, WC 

10. Popielawy 118 1 60,00 kanalizacja, woda, WC 

11. Popielawy 118 2 61,25 kanalizacja, woda, WC 

12. Popielawy 118 3 35,00 kanalizacja, woda, WC 

13. Popielawy 118 3 53,19 kanalizacja, woda, WC 

Łączna powierzchnia 661,95  

Źródło: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rokiciny na lata 2021 – 
2026 

W gminie Rokiciny z roku na rok powoli, ale systematycznie przybywa mieszkań, zwiększa się 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oraz powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę. 

Coraz więcej jest również mieszkań wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne. Wskazują 

na to dane zawarte w poniższej tabeli. 

Tabela 20 Zasoby mieszkaniowe w gminie Rokiciny w latach 2011 – 2020 

ZASOBY MIESZKANIOWE 
lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Mieszkania mieszk. 2037 2050 2068 2090 2110 2133 2151 2165 2185 2208 

Przeciętna powierzchnia użytkowa: 

1 mieszkania m2 91,9 92,3 92,8 93,2 93,4 93,9 94,4 95,0 95,6 96,2 

na 1 osobę m2 30,5 30,6 31,0 31,5 32,0 32,5 32,9 33,4 33,9 34,5 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: 

wodociąg mieszk. 1910 1923 1941 1963 1983 2006 2024 2038 2058 2081 

ustęp spłukiwany mieszk. 1576 1589 1607 1629 1649 1672 1690 1704 1724 1747 

 łazienka mieszk. 1491 1504 1522 1544 1564 1587 1605 1619 1639 1662 

centralne ogrzewanie mieszk. 1245 1258 1276 1298 1318 1341 1359 1373 1393 1416 

gaz z sieci mieszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
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ZASOBY MIESZKANIOWE 
lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności w gminie Rokiciny 

z wodociągu 90,2 90,2 89,7 98,8 98,5 98,5 98,6 98,7 98,8 98,7 

z kanalizacji 25,6 27,5 30,0 40,9 41,1 41,1 41,1 41,0 41,3 41,3 

z gazu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

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 Rokiciny: 

− 94,2% mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej, 

− 75,3% mieszkań było wyposażonych w łazienkę, 

− 64,1% mieszkań miało podłączone centralne ogrzewanie. 

Tabela 21 Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań w 2020 roku w gminie Rokiciny 
oraz gminach ościennych – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna wodociąg 
ustęp spłuki-

wany 
łazienka 

centralne ogrzewa-
nie 

gaz sie-
ciowy 

Powiat łódzki wschodni 95,0 89,8 85,8 78,5 45,6 

Brójce  95,9 86,9 82,9 73,3 19,8 

Koluszki (gm. miejsko-wiej-
ska) 

95,5 89,9 86,2 81,2 43,1 

Powiat tomaszowski 92,8 87,4 83,0 75,7 44,1 

Tomaszów Mazowiecki 
(gm. miejska) 

95,5 93,3 89,2 82,9 65,0 

Będków 89,6 80,1 75,3 65,0 0,0 

Budziszewice  87,3 70,0 65,1 53,4 0,0 

Czerniewice  82,8 71,5 66,2 54,4 0,0 

Inowłódz  90,0 79,7 72,5 60,4 4,4 

Lubochnia  90,9 84,0 78,5 72,5 17,3 

Rokiciny  94,2 79,1 75,3 64,1 0,2 

Rzeczyca  84,9 71,9 68,3 56,0 0,0 

Tomaszów Mazowiecki  92,4 86,7 82,5 78,3 2,0 

Ujazd  88,6 83,5 79,7 73,4 78,2 

Żelechlinek  81,3 61,3 54,6 40,7 0,0 

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 (95,9%), ustęp spłukiwany (86,9%) i łazienkę (82,9%) jest w gminie Brójce, 

− centralne ogrzewanie (78,3%) - w gminie Tomaszów Mazowiecki, 

− gaz sieciowy - w gminie Ujazd (78,2%). 

Gmina Rokiciny pod względem mieszkań wyposażonych w każdą z wymienionych instalacji znajduje 

się pośrodku analizowanych gmin. Według danych GUS za 2020 rok, w gminie Rokiciny, wskaźnik 

„korzystający z instalacji w % ogółu ludność” kształtuje się następująco: 98,7% mieszkańców korzysta 

z wodociągu, 41,3% z kanalizacji, 0,2% korzysta z sieci gazowej. 

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 Rokiciny systematycznie jednak się polepsza. Liczba 

mieszkań w gminie przez ostatnie 10 lat wzrosła o 171. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

również rośnie, w 2010 r. wynosiła 91,9 m2, natomiast w 2020 r. – 96,2 m2. Mieszkania w gminie Rokiciny 

zazwyczaj mają 4 pokoje, przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu w 2020 r. wyniosła 4,45. W jednym 

mieszkaniu w 2020 r. średnio mieszkało 2,79 osób, na 1 osobę przypadało 34,5 m2 powierzchni 

użytkowej.  

Podsumowując, warunki mieszkaniowe w gminie Rokiciny są dobre, mieszkania są 

wyposażone w poszczególne instalacje na przeciętnym poziomie w porównaniu z pozostałymi gminami 

wiejskimi powiatu tomaszowskiego. Mankamentem jest niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna, 

co ma znaczny wpływ na jakość życia mieszkańców, ale także na stan środowiska przyrodniczego. 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej w gminie Rokiciny nie jest dynamiczny i kształtuje się 

na poziomie kilku lub kilkunastu mieszkań na rok. 

 

SPORT I REKREACJA 

Bardzo istotnym aspektem rozwoju szczególnie młodych mieszkańców gminy, jest 

infrastruktura sportowa, dzięki której mogą oni aktywnie i z korzyścią dla zdrowia spędzać czas wolny 

i rozwijać swoje umiejętności.  

Fotografia 10 Boiska sportowe w Rokicinach-Kolonii 

 

Działalność sportowa na terenie gminy realizowana jest przez piłkarskie kluby sportowe40:  

− Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Junior”;  

 

40 Raport o stanie Gminy Rokiciny za 2020 rok 
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− Ludowy Klub Sportowy „Polonia” w Rokicinach; 

− LZS „Tęcza” Janków z siedzibą w Jankowie;  

− Dynamika „Popielawy” z siedzibą w Popielawach.  

 

Ciekawa oferta imprez sportowo-rekreacyjnych oraz otwartość władz pozwala na aktywne 

spędzanie wolnego czasu oraz daje możliwość rozwoju osobistego w różnych formach aktywności. 

Organizowane są masowe biegi, marsze nordic walking, rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie, zawody 

pożarnicze oraz rodzinne i szkolne zawody sprawnościowe. Wszelkim aktywnościom sportowym 

sprzyja również bogata baza sportowa. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Na jakość życia mieszkańców wpływa również poziom bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie 

z art. 137 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 372), obrona cywilna 

ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i 

udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa Komisariat Policji w Rokicinach. Współpracuje 

on z Urzędem Gminy w Rokicinach, szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką 

Publiczną, a także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Na obszarze gminy działalność prowadzi także siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

w tym 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: OSP Janków oraz 

OSP Łaznów.  

W 2020 roku odnotowano 77 zdarzeń w tym: 15 pożarów, 61 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.  

 

 

 

2.3.3. Oświata i edukacja 
 

Na terenie gminy Rokiciny funkcjonują następujące placówki edukacyjne prowadzone przez 

Gminę: 

− Gminny Żłobek „Misiowa Polana” w Rokicinach-Kolonii, 

− Gminne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Rokicinach-Kolonii z filiami w Łaznowie i Jankowie, 

− Szkoła Podstawowa w Rokicinach-Kolonii im. Władysława Reymonta, 

− Szkoła Podstawowa w Łaznowie im. Tadeusza Kościuszki. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i Uchwałą 

Nr XX/120/16 Rady Gminy Rokiciny z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

organizacyjnej i budżetowej powołano Gminny Żłobek w Rokicinach, z siedzibą w Rokicinach-Kolonii 

przy ul. Lipowej 1. Opieką żłobkową objętych może być 32 dzieci. Placówka jest dobrze wyposażona 

w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki. 
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W gminie funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach z dwoma 

oddziałami zamiejscowymi w Łaznowie oraz w Jankowie. Zajęcia prowadzone są w 8 oddziałach. 

Placówka jest dobrze wyposażona w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki. W przedszkolu 

organizowane są uroczystości i imprezy z udziałem rodziców i dziadków. Kadra pedagogiczna posiada 

odpowiednie kwalifikacje. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach rozwijających ich umiejętności. 

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób 

świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się 

według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby 

kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju psychicznego. Wiek 

przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, a zarazem największych zmian w jego 

dotychczasowym życiu, gdyż w okresie tym możliwości rozwojowe dzieci są największe. Działania 

edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty 

właśnie w okresie przedszkolnym. Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich warunków 

do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych czy odkrywania nowych zdolności 

ma decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Jest to również najlepszy okres na zapobieganie 

ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań 

środowiskowych. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we wspomaganiu rozwoju 

dziecka. 

Tabela 22 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w gminie Rokiciny w latach 2011 – 2020 

Placówki wychowania przedszkolnego 
Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

przedszkola bez specjalnych 164 148 202 178 186 203 198 202 198 218 

oddziały przedszkolne przy szkołach pod-
stawowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 164 148 202 178 186 203 198 202 198 218 

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

Najwięcej dzieci uczęszczających do przedszkoli (bez specjalnych) odnotowano w roku 2020 

tj. 218 osób. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola przez 10 lat wzrosła, na przestrzeni badanych 

lat przybyło 54 przedszkolaków.  
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Fotografia 11 Przedszkole w Rokicinach-Kolonii 

 
Źródło: Fotografia własna 

Szkoły na terenie gminy zapewniają nie tylko rozwój edukacyjny uczniów, lecz także podejmują 

szerokie działania na rzecz wspierania rodziny. W szkołach prowadzone są programy wychowawcze 

i profilaktyczne. Szkoły wspierają rodziców poprzez działania pedagogizujące i wspomagające podczas 

zebrań, rozmów indywidualnych, spotkań ze specjalistami. Dla dzieci organizowane są koła 

zainteresowań oraz różne formy spędzania czasu wolnego. Szkoły wspierają rodzinę poprzez 

stwarzanie dzieciom równych szans rozwoju intelektualnego (prowadzenie zajęć wyrównawczych, 

rewalidacyjnych, logopedycznych). 

W gminie Rokiciny funkcjonują 2 szkoły podstawowe, tj. Szkoła Podstawowa 

im. Wł. St. Reymonta w Rokicinach oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie. 

Obwody szkół:  

− obwód Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Rokicinach obejmował swym zasięgiem 

następujące miejscowości: Albertów, Nowe Chrusty, Stare Chrusty, Cisów, Stefanów, 

Łaznowska Wola, Mikołajów, Rokiciny, Rokiciny-Kolonia, Pogorzałe Ługi;  

− obwód Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie obejmował swym zasięgiem 

miejscowości: Łaznów, Kolonia Łaznów, Michałów, Popielawy, Eminów, Janinów, Janków, 

Jankówek, Janków Trzeci, Łaznówek, Maksymilianów, Reginów, Wilkucice Małe, Wilkucice 

Duże.  

W gminie Rokiciny liczba uczniów w latach 2011 - 2020 wzrosła o 199 osób. Najmniej uczniów 

odnotowujemy w roku 2011 tj. 274 osoby. Dane GUS z ostatnich lat pokazują wzrost liczby uczniów. 
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Tabela 23 Uczniowie w placówkach oświatowych w gminie Rokiciny (osoba) 

Lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

szkoły podstawowe ogółem bez specjal-
nych 

274 280 305 329 343 341 408 467 469 473 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjal-
nych 

181 159 141 131 147 146 96 39 - - 

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

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie nowej reformy oświaty, a wraz z nim 

proces wygaszania gimnazjów. W związku z tym dane dotyczące liczby dzieci uczęszczających 

do gimnazjum dostępne są do 2018 roku. 

Fotografia 12 Miejscowość Rokiciny-Kolonia (zdjęcie obrazuje budynek szkoły, boisko, budynek 
Urzędu Gminy) 

 
Źródło: Fotografia własna 

Edukacja ponadpodstawowa dostępna jest dla uczniów w placówkach zlokalizowanych 

w pobliskich miastach, wymienić tu należy głównie Tomaszów Mazowiecki i Łódź. 

Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych. 

Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są częścią oświatową 

subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były z subwencji oświatowej, 

dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, 

że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. 

Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych 

placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada 

liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym 

i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów 

wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy 

są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla 

poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek 
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rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć 

dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmiany 

zasad odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

czy też na dokształcanie nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić finansowanie zadań 

oświatowych, gmina pozyskuje na ten cel środki z zewnątrz. 

Wszystkie szkoły posiadały pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. Budynki szkolne 

i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniało podstawowe wymogi 

bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Jednostki wyposażone były w pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie i nauczyciele 

wykorzystywali tablice multimedialne. 

 

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ NA DZIAŁANIA 

EDUKACYJNE 

− Projekt: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” 

„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.  

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia 

procesu zdalnego kształcenia. Zakupiono 25 sztuk laptopów, które zostały przekazane uczniom ze szkół 

w Łaznowie – 5 sztuk i w Rokicinach–Kolonii – 20 sztuk;  

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach”. W ramach programu zakupiono 12 sztuk laptopów 

wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym dla uczniów szkół podstawowych w Łaznowie 

i w Rokicinach-Kolonii. Zakupiony sprzęt został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin 

wielodzietnych, a także uczniom z niepełnosprawnościami. 

 

SPORT, REKREACJA 

Gmina podejmuje działania w kierunku poprawy infrastruktury sportowej, dnia 5 maja 2022 roku 

podpisano umowę budowę pasywnej hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

i układem komunikacyjnym połączonym z istniejącą szkołą podstawową. Jest to inwestycja pn. „Budowa 

Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach”. Zadanie dofinansowane jest ze środków 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała 

dofinansowanie w kwocie ponad 12 milionów złotych. Zadanie obejmuje budowę pasywnej hali 

sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym połączonym 

z istniejącą szkołą podstawową. Budynek będzie 2 piętrowy, niepodpiwniczony, z zapleczem sanitarno-
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szatniowym, salkami gimnastycznymi, pomieszczeniami technicznymi, o prostej formie ukierunkowanej 

na zyski cieplne. Hala będzie służyła dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Rokicinach, 

a w godzinach popołudniowych dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców gminy Rokiciny, również 

dla osób niepełnosprawnych. 

Rysunek 7 Wizualizacja hali sportowej w Rokicinach 

 

Źródło: Nowiny Gminy Rokiciny 1/2/2022 

W latach 2013 – 2014 gmina Rokiciny realizowała zadanie pn. „Budowa sceny letniej oraz 

zagospodarowanie terenu gminnego parku przy ulicy Sienkiewicza w Rokicinach-Kolonii wraz 

z zagospodarowaniem terenu Gminnego Ośrodka Kultury”. W ramach zadania została wybudowana 

scena letnia, wokół której zostały zamontowane ławki dla widowni, wykonano nowe ciągi piesze 

powiązane z terenem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Gminnego. Na terenie Gminnego 

Ośrodka Kultury zaaranżowany został plac rekreacyjny z dwoma stołami do tenisa stołowego i dwoma 

stolikami szachowymi, zamontowano również grill ogrodowy oraz zmodernizowano oświetlenie poprzez 

wykonanie oświetlenia typu parkowego.  
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Fotografia 13 Scena letnia w parku w Rokicinach-Kolonii 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

Na obszarze należącym do gminy Rokiciny znajdują się następujące obiekty sportowe: 

− kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Rokicinach-Kolonii, 

− boisko wielofunkcyjne przy świetlicy wiejskiej w Stefanowie, 

− boisko sportowo – rekreacyjne w Maksymilianowie, 

− siłownia zewnętrzna przy boisku Orlik w Rokicinach-Kolonii, 

− kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Łaznowie (boisko do piłki nożnej, 

koszykowej i siatkowej). 

 

W gminie Rokiciny działają dwa piłkarskie kluby sportowe MUKS „JUNIOR” ROKICINY oraz LZS 

„TĘCZA” JANKÓW. 

 

 

 

2.3.4. Opieka zdrowotna 
 

Czynnikiem branym pod uwagę przy dokonywaniu oceny poziomu życia mieszkańców jest 

poziom oraz dostępność opieki medycznej. Przez pierwszy rozumie się ofertę kierowaną do ludności 

danego obszaru – praktykę lekarzy specjalistów różnych dziedzin, a także możliwość wykonania 
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szczegółowych badań. Z kolei dostępność oznacza szybką i możliwą w każdym przypadku (np. w nocy 

i święta), konsultację z lekarzem specjalistą oraz sprawne wykonanie podstawowej diagnostyki 

i możliwość zakupu lekarstw. 

W gminie funkcjonują placówki świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: 

− NZOZ “Medyk” w Rokicinach-Kolonii; 

− NZOZ “Promed” w Rokicinach-Kolonii; 

− NZOZ “VivaDent” w Rokicinach-Kolonii; 

− NZOZ “VivaDent” w Łaznowskiej Woli. 

Na terenie gminy w miejscowości Rokiciny-Kolonia funkcjonują dwie apteki. 

Placówki opieki zdrowotnej koncentrują się w dwóch miejscowościach gminy, tj. Rokicinach-

Kolonii i Łaznowskiej Woli. Działające NZOZ-y, które mają również podpisane umowy z NFZ, to placówki 

świadczące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, a także świadczenia pielęgniarki środowiskowo 

rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej oraz dają możliwość skorzystania z rehabilitacji medycznej. 

Ponadto w Łaznowskiej Woli działa NZOZ oferujący opiekę osobom starszym – zarówno jako dom 

spokojnej starości jak i Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle i somatycznie 

chorych. Placówka zatrudnia lekarzy specjalistów, posiada gabinet rehabilitacyjny oraz prowadzi 

dla podopiecznych terapię zajęciową. 

Ze specjalistycznej opieki szpitalnej oraz porad lekarzy specjalistów mieszkańcy gminy mogą 

korzystać w placówkach medycznych w Tomaszowie Mazowieckim. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku w gminie Rokiciny udzielonych 

zostało ogółem 39 292 ambulatoryjnych porad lekarskich. 

Jak podają dane statystyczne, w 2019 roku 37,3% zgonów w gminie Rokiciny spowodowanych 

było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów były nowotwory, a 10,3% zgonów 

spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rokiciny przypada 

14,78 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie 

więcej od wartości średniej dla kraju. 

 

 

 

2.3.5. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 
 

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymagają dopasowania 

oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. Usługi 

społeczne w gminie Rokiciny przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości płci, 

poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473). 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. 
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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 Rokiciny 109 gospodarstw domowych korzystało ze środowiskowej 

pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z tego rodzaju wsparcia wyniosła 219 osób, 

stanowiących 1,8% ludności gminy ogółem. 

Tabela 24 Gospodarstwa domowe oraz liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w gminie Rokiciny w latach 2011 – 2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

gospodarstwa domowe ogółem 231 248 238 202 191 183 179 166 136 109 

osoby ogółem 488 555 553 471 418 397 390 343 286 219 

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

Na przestrzeni badanych lat w gminie Rokiciny zauważalne jest zmniejszenie liczby 

gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, poza rokiem 2012, kiedy 

odnotowano niewielki wzrost w porównaniu z 2011 rokiem (+17). W 2020 roku wskaźnik ten kształtował 

się na poziomie 109 gospodarstw i był niższy w stosunku do roku 2010 o 122 gospodarstwa. Nastąpił 

więc znaczy spadek wartości wskaźnika o 52,8%. Zmniejsza się również liczba osób korzystających 

ze wsparcia - w stosunku do roku 2010 wskaźnik ten zmniejszył się o 269 osób – czyli około 55,1%.  

Wykres 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminie Rokiciny 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 Czerniewice (8,4%) i Rzeczyca (8,4%). Najniższy wskaźnik odnotowano 

w gminach: Brójce (3,0%), Koluszki (3,3%), Będków (3,6%) oraz Rokiciny (3,6%). 
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Tabela 25 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 łódzki wschodni 1 263 2 305 3,2  

Brójce  107 206 3,0  

Koluszki (gm. miejsko-
wiejska) 

413 760 3,3  

Powiat tomaszowski 3 231 6 121 5,3  

Tomaszów Mazowiecki 
(gm. miejska) 

2 020 3 323 5,4  

Będków 56 116 3,6  

Budziszewice  47 131 6,1  

Czerniewice  172 421 8,4  

Inowłódz  77 158 4,1  

Lubochnia  169 371 5,2  

Rokiciny  109 219 3,6  

Rzeczyca  159 389 8,4  

Tomaszów Mazowiecki  205 438 3,9  

Ujazd  157 404 5,2  

Żelechlinek  60 151 4,6  

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. 21,20%), następnie gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska (ok. 18,88%), kolejno administracja publiczna (ok. 9,44%), transport 

i łączność (ok. 6,55%) oraz pomoc społeczna (ok. 3,58%). 

Tabela 26 Wydatki z budżetu gminy Rokiciny w roku 2020 (w zł) 
wydatki z budżetu gminy ogółem 32 813 031,62  

administracja publiczna 3 098 293,29  

oświata i wychowanie 6 955 766,21  

pomoc społeczna 1 174 272,36  

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 194 576,47  

transport i łączność 2 148 530,50  

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

 Poniżej przedstawiono kształtowanie się wydatków ponoszonych na pomoc społeczną od 2013 

roku. Kwota ta generalnie ulega zmniejszeniu, poza rokiem 2016, w którym udział wydatków na pomoc 

społeczną w wydatkach ogółem wyniósł aż 27,53%. W 2020 roku na pomoc społeczną przeznaczono 

3,58% wydatków z budżetu gminy, była to kwota o 0,08% wyższa niż w roku 2019. 

Tabela 27 Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem w gminie Rokiciny w latach 2013 
– 2020 

rok 
wydatki z budżetu Gminy 

ogółem 
wydatki na pomoc 

społeczną 
udział wydatków na pomoc społeczną w wy-

datkach ogółem 

2013 19 926 102,00  2 511 953,55  12,61% 

2014 19 807 997,24  2 421 195,18  12,22% 

2015 20 750 659,88  2 501 611,89  12,06% 

2016 21 411 254,75  5 894 716,33  27,53% 

2017 24 995 345,57  1 236 450,76  4,95% 

2018 24 518 182,14  1 264 130,41  5,16% 

2019 31 851 608,58  1 114 675,51  3,50% 

2020 32 813 031,62  1 174 272,36  3,58% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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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 (2,52% gmina 

Budziszewice), zaś niebieskim najwyższą (7,84% gmina miejska Tomaszów Mazowiecki) – 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 Rokiciny jest niższa od wskaźnika 

dla województwa i powiatu tomaszowskiego, ale wyższa od wskaźnika dla powiatu łódzkiego 

wschodniego. W pozostałych analizowanych jednostkach, oprócz gmin: Będków (4,91), 

Czerniewice (4,20), Ujazd (4,61), wartości te są niższe, co oznacza, iż gmina Rokiciny powinna podjąć 

działania ukierunkowane na wzrost zamożności mieszkańców. 

Tabela 28 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 łódzki wschodni 424 944 720,95 15 008 597,42 3,53 

Brójce  40 602 308,69 1 201 698,90 2,96 

Koluszki (gm. miejsko-
wiejska) 

128 394 856,91 3 598 605,88 2,80 

Powiat tomaszowski 659 535 233,04 36 364 370,44 5,51 

Tomaszów Mazowiecki 
(gm. miejska) 

308 678 376,52 24 207 434,82 7,84 

Będków 16 582 752,40 813 509,01 4,91 

Budziszewice  12 032 375,20 302 687,71 2,52 

Czerniewice  30 991 788,43 1 301 794,40 4,20 

Inowłódz  29 231 531,46 981 535,89 3,36 

Lubochnia  61 296 218,81 1 595 968,85 2,60 

Rokiciny  32 813 031,62 1 174 272,36 3,58 

Rzeczyca  28 422 946,23 919 721,47 3,24 

Tomaszów Mazowiecki  67 171 067,74 2 168 380,02 3,23 

Ujazd  50 926 440,93 2 345 729,55 4,61 

Żelechlinek  21 388 703,70 553 336,36 2,59 

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 dane dla powiatu tomaszowskiego należy wyciągnąć wnioski, iż problem ten 

występuje również w gminie Rokiciny. W powiecie największy odsetek osób bezrobotnych w ogóle 

zarejestrowanych - według danych z 2020 roku - stanowią osoby w przedziale wiekowym: 45 lat i więcej 

(37,8%), a znaczącym problemem powiatu jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych osoby, które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 38,5%. Odnosząc ten wskaźnik 

do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 3,0%. 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 50,3%. 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 
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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 tomaszowskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy 

zarejestrowanych były w 2020 roku 261 osób niepełnosprawnych, z czego 54 osoby miały prawo 

do zasiłku. Do osób niepełnosprawnych w ciągu roku 2020 skierowanych było 63 oferty pracy.  

 

Gmina i jej jednostki pomocnicze nieustanie podejmują działania skierowane na pomoc osobom 

potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach przystąpił do realizacji programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem 

programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom (w wieku 65 lat i więcej) poprzez poprawę 

poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania 

przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania 

opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, 

z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które 

korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia 

uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb 

i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej 

zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą 

operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego 

znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Udział 

w programie jest całkowicie bezpłatny. 

Gmina realizuje także program” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego 

głównym celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym41. 

 

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); 

 

41 https://rokiciny.net/fundusze-i-inwestycje/ 
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− dostosowaniu struktur instytucjonalnych i organizacyjnych do standardów krajów 

UE i wymogów wynikających z integracji; 

− zwiększeniu udziału i roli sektora niepublicznego oraz aktywności mieszkańców w realizacji 

zadań z zakresu sfery społecznej; 

− przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób i grup oraz poprawie warunków 

funkcjonowania i jakości życia rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;  

− budowaniu i powiększaniu kapitału społecznego na elementach: kompetencji, zaufania 

i partnerstwa między podmiotami publicznymi i niepublicznymi oraz zwiększeniu roli ekonomii 

społecznej; 

− wykształceniu rozwiązań systemowych i mechanizmów zabezpieczenia potrzeb rodzin 

niewydolnych wychowawczo oraz doświadczających przemocy w rodzinie; 

− zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie poczucia odpowiedzialności za ochronę 

rodziny przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi 

oraz pobudzaniu aktywności mieszkańców w przeciwdziałaniu zagrożeniom spowodowanym 

skutkami zdrowotnymi i społecznymi uzależnień;  

− systematycznym diagnozowaniu i monitorowaniu potrzeb i jakości życia społeczności lokalnej. 

Usługi społeczne w gminie Rokiciny 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 
 

BEZROBOCIE 

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec grudnia 2021 roku wyniosła: 

− powiat tomaszowski 7,0%, 

− województwo łódzkie 5,6%, 

− Polska 5,4%. 

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Rozmiar 

bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. 

Związane jest 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 Rokiciny. Analizę 

rozpoczęto od przedstawienia danych statystycznych dotyczących liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych.  

Rok 2012 stał się rokiem przełomowym, od tego momentu liczba bezrobotnych w gminie Rokiciny 

zaczęła się zmniejszać. 2020 rok pokazuje spadek bezrobocia w gminie do 114 zarejestrowanych 

bezrobotnych, czyli o 137 osób mniej niż w roku 2011. Na przestrzeni badanych lat zauważalny jest 

także wyższy wskaźnik bezrobocia wśród mężczyzn niż kobiet.  
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Tabela 29 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Rokiciny w latach 2011 – 2020 

lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 251 287 267 200 203 165 145 132 116 114 

mężczyźni 126 158 149 110 112 80 72 63 59 64 

kobiety 125 129 118 90 91 85 73 69 57 50 

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

W gminie Rokiciny w 2020 roku odnotowano 114 osób bezrobotnych, w tym 64 mężczyzn oraz 50 kobiet. 

Kobiety stanowiły zatem 43,86% ogółu bezrobotnych w gminie. W całym badanym okresie z wyjątkiem 

lat 2016 - 2018 zauważalny jest wyższy wskaźnik bezrobocia wśród mężczyzn niż kobiet. 

Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Rokiciny 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 mocno 

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 - 287 osób. Przekłada się 

to na poziom wskaźnika - udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, który 

w tymże roku również jest najwyższy i wynosi (7,7%). W 2020 roku udział ten jest mniejszy i wynosi 

3,2%. Podobnie sytuacja wyglądała w podziale na płeć. 
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Tabela 30 Udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Rokiciny 

lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 6,7 7,7 7,1 5,3 5,4 4,4 3,9 3,6 3,2 3,2 

mężczyźni 6,3 7,9 7,4 5,4 5,5 4,0 3,6 3,2 3,0 3,3 

kobiety 7,3 7,5 6,8 5,2 5,2 4,9 4,3 4,1 3,4 3,0 

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 Rokiciny. 

Tabela 31 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 łódzki wschodni 6,9 7,7 7,8 6,9 6,2 5,9 5,2 4,6 4,1 4,6 

Brójce  4,9 6,2 6,1 5,5 4,7 4,2 4,0 3,2 2,6 3,3 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 9,0 8,6 9,0 7,6 6,7 6,3 5,7 5,2 5,0 5,2 

Powiat tomaszowski 10,7 11,5 11,3 8,6 7,4 6,2 5,3 5,2 4,9 5,7 

Tomaszów Mazowiecki (gm. miejska) 11,6 12,5 12,2 9,4 8,0 6,7 6,0 6,0 5,6 6,5 

Będków 7,1 7,5 8,5 6,3 4,7 4,2 3,9 3,4 2,9 3,8 

Budziszewice  9,5 11,9 11,2 8,4 6,9 6,1 4,6 4,6 4,3 4,1 

Czerniewice  9,9 9,3 9,8 7,6 7,2 5,9 4,1 4,5 3,6 4,2 

Inowłódz  10,5 12,3 13,2 8,9 7,5 7,7 5,3 5,3 5,9 6,0 

Lubochnia  11,2 13,0 11,5 8,4 7,0 5,6 4,7 5,3 5,1 5,8 

Rokiciny  6,7 7,7 7,1 5,3 5,4 4,4 3,9 3,6 3,2 3,2 

Rzeczyca  7,3 7,0 8,0 7,1 6,6 5,0 4,0 3,4 3,4 4,2 

Tomaszów Mazowiecki  10,4 11,4 10,6 8,1 6,7 5,5 4,9 4,5 4,0 4,9 

Ujazd  11,3 11,3 10,5 7,8 7,3 5,8 4,6 4,6 4,5 5,2 

Żelechlinek  10,0 10,3 11,0 8,1 7,9 6,5 5,2 4,7 4,3 4,8 

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 Rokiciny 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 gminie 

Inowłódz wskaźnik ten przyjmuje najwyższą wartość - w roku 2013 (13,2%).  

Najwyższe wartości badanego wskaźnika na przestrzeni lat poddanych analizie niezmiennie 

odnotowano naprzemiennie w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki i gminie Inowłódz. Natomiast 

najniższe wartości analizowanego wskaźnika poza rokiem 2017 oraz 2020 odnotowano w gminie 

Brójce. Najniższy wskaźnik w 2020 roku odnotowano w gminie Rokiciny, wskaźnik kształtował się 

na poziomie 3,2%. 

Poziom bezrobocia w gminie wiejskiej Rokiciny w roku 2020 jest niższy od średniej powiatów: 

tomaszowskiego i łódzkiego wschodniego, 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 wskaźnika. Tendencja ta może się pogłębiać 

ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany epidemią wirusa COVID-19. Gminą, w której nastąpił 

spadek jest gmina Budziszewice, a w gminie Rokiciny utrzymał się na tym samym poziomie. Wykres 

poniżej obrazuje zachodzącą tendencję. 
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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 tomaszowskim przeważają bezrobotni z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (26,7% - 32,0%) oraz gimnazjalnym i poniżej (26,7% - 28,6%). Najmniej 

bezrobotnych w powiecie odnotowuje się z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (8,1% - 10,1%) 

oraz wyższym (9,1% - 11,0%). Podobne tendencje obserwujemy w całym kraju. 

Tabela 32 Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia (%) w powiecie 
tomaszowskim w latach 2011 – 2020 

Poziom wykształcenia 
lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Wyższe 9,1 9,2 9,7 10,1 10,1 9,5 11,2 10,8 10,9 11,0 

policealne, średnie zawodowe 23,3 23,3 23,7 24,0 23,7 22,5 22,8 24,2 25,0 25,2 

średnie ogólnokształcące 8,6 8,1 8,5 8,9 8,9 9,3 10,1 9,8 9,1 9,6 

zasadnicze zawodowe/branżowe 31,6 32,0 31,3 30,2 30,4 30,0 28,1 28,5 27,7 26,8 

gimnazjalne i poniżej 27,5 27,5 26,8 26,7 26,9 28,6 27,8 26,7 27,2 27,3 

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

Znacznym problemem powiatu tomaszowskiego jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych osoby, które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 38,5%. 
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Odnosząc ten wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 3,0%. 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 50,3%.  

Tabela 33 Bezrobocie rejestrowane w powiecie tomaszowskim 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) 2384 2512 2792 2004 1800 1562 1284 1172 1129 1464 

ogółem w % bezrobotnych ogółem 29,4 29,1 33,5 31,9 33,7 35,5 34,3 32,3 33,9 38,5 

w % ludności aktywnej zawodowo 5,1 5,3 6,0 4,3 3,9 3,3 2,7 2,4 2,3 3,0 

bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający bez 
pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w 
bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem (%) 

38,7 39,6 41,7 38,3 42,0 44,1 43,6 40,0 43,7 50,3 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu 
ogółem (osoba) 

8109 8641 8322 6279 5343 4401 3748 3624 3330 3807 

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 struktura 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 Rokiciny.  

Tabela 34 Pracujący z terenu gminy Rokiciny w latach 2011 – 2020 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 664 666 655 708 749 776 809 800 796 801 

mężczyźni 273 252 250 259 270 288 288 300 320 321 

kobiety 391 414 405 449 479 488 521 500 476 480 

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

W 2020 roku liczba osób pracujących z obszaru gminy Rokiciny wyniosła 801 osób, w tym 321 

mężczyzn i 480 kobiet. Na przestrzeni badanych lat liczba pracujących zwiększyła się o 137 osób. 

Wśród osób aktywnych zawodowo dominują kobiety, które w 2020 roku stanowiły 60% ogółu 
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zatrudnionych osób. Aktywność zawodowa kobiet w gminie Rokiciny jest wyższa niż mężczyzn i jest 

to tendencja niezmienna od 2011 roku, co przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 12 Aktywność zawodowa mieszkańców gminy Rokiciny w latach 2011 – 2020 

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

Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w badanych okresach kształtował się 

na poziomie od 106 osób w roku 2013 do 131 osób w roku 2017, w którym to był najwyższy. 

W porównaniu z wartością najwyższą w 2020 roku wskaźnik spadł o 1 punkt.  

Wykres 13 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Rokiciny 

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

Przedstawione dane dla gminy i jej mieszkańców świadczą o coraz lepszym wykorzystaniu zasobów 

pracy w gminie. Fakt, iż począwszy od 2013 roku wskaźniki: liczba osób pracujących oraz współczynnik 

pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Rokiciny przyjmuje tendencję rosnącą świadczy o dobrej 

koniunkturze. Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Rokiciny w roku 2020 osiągnął 

poziom 130, w tym samym okresie dla powiatu tomaszowskiego kształtował się na poziomie 222, 
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a dla powiatu łódzkiego wschodniego 215. Tendencja ta może jednak ulec zmianie ze względu 

na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wirusa COVID-19. Według informacji podawanych 

przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik ten 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. 

Tabela 35 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2011 – 2020 – analiza 
porównawcza 

Jednostka terytorialna 
Pracujący na 1000 ludności ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Powiat łódzki wschodni 190 186 184 182 185 193 192 196 205 215  

Brójce  137 133 134 136 149 148 147 148 154 148  

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 176 173 172 166 175 178 182 192 193 197  

Powiat tomaszowski 174 171 177 187 192 208 218 226 225 222  

Tomaszów Mazowiecki (gm. miejska) 232 224 233 245 252 273 288 297 291 280  

Będków 55 53 57 56 58 47 49 55 59 54  

Budziszewice  43 48 53 45 49 58 44 47 48 47  

Czerniewice  64 62 64 92 99 108 106 99 114 175  

Inowłódz  143 139 157 165 183 183 170 174 171 172  

Lubochnia  76 69 81 87 88 101 107 110 116 119  

Rokiciny  108 108 106 115 121 126 131 130 129 130  

Rzeczyca  53 56 49 64 57 62 67 66 67 64  

Tomaszów Mazowiecki  117 134 141 137 132 139 136 155 170 165  

Ujazd  212 205 201 225 239 271 307 337 329 349  

Żelechlinek  59 77 75 71 69 71 68 70 68 68  

województwo łódzkie 222 220 223 228 230 237 244 250 253 252  

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

W tabeli powyżej oznaczono kolorem niebieskim wartości najwyższe wśród analizowanych gmin 

wiejskich, a kolorem pomarańczowym wartości najniższe.  

Z dostępnych danych wynika, iż najwięcej osób pracujących przypada na rok 2020 – jest to 349 osób 

pracujących na 1000 ludności w gminie Ujazd. Gmina pod względem analizowanego wskaźnika 

zdecydowanie wyróżnia się na tle badanych jednostek, osiągając najwyższe wartości. W gminie 

Rokiciny najwyższy wskaźnik to 131 osób na 1000 ludności w 2017 roku. Natomiast w powiecie 

tomaszowskim ogółem najwięcej osób odnotowano w roku 2018 – 226 osób na 1000 ludności. Najniższy 

wskaźnik wśród badanych JST przypada na rok 2011 w gminie Budziszewice - 43 pracujących na 1000 

mieszkańców. W gminie Rokiciny było to 106 osób na 1000 ludności w roku 2013. W powiecie 

tomaszowskim najmniej zatrudnionych na 1000 osób występuje w roku 2012 – 171 pracujących.  

 

 

 

 

 

 

Wykres 14 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców - analiza porównawcza, rok 2020 
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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 47 w gminie Budziszewice, do 349 w gminie Ujazd. 

W związku z tym, gmina Rokiciny z poziomem wskaźnika 130, klasyfikuje się pośrodku analizowanych 

JST. Poziom zatrudnienia w gminie Rokiciny jest jednak niższy od średniej analizowanych powiatów 

oraz województwa łódzkiego.  

 

WNIOSKI Z ANALIZY SPOŁECZNEJ 

Gmina Rokiciny to gmina wiejska, o charakterze typowo rolniczym. Przeprowadzone analizy 

wykazały, że w gminie są dobre warunki do zamieszkania. Warunki mieszkaniowe w gminie Rokiciny 

systematycznie się poprawiają. W 2020 roku przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 

96,2 m2, natomiast na 1 osobę przypadło 34,5 m2. Na przestrzeni ostatnich lat poprawił się także dostęp 

do infrastruktury technicznej: 94,2% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,1% nieruchomości 

wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,3% mieszkań posiada łazienkę, 64,1% korzysta 

z centralnego ogrzewania.  

W gminie Rokiciny społeczeństwo się starzeje, należy zatem zwiększyć nakłady na opiekę 

medyczną i socjalną. Gmina charakteryzuje się przeciętnym poziomem bezrobocia rejestrowanego, 

wynoszącym w 2020 roku 4,3%. Należy jednak zauważyć, że na terenie gminy występuje bezrobocie 

tzw. "ukryte", związane z niezarejestrowaniem w urzędzie pracy części bezrobotnych mieszkających 

na obszarach wiejskich.  

Gmina 16 lutego 2022 roku uchwałą numer XXXVI/273/2022 Rady Gminy Rokiciny, przyjęła 

„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”. Głównym celem programu jest pomoc 

rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Cel ten 

realizowany będzie poprzez realizację niżej wymienionych celów szczegółowych: 

− zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny; 

− zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących; 

− zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom biologicznym, aby mogły pełnić właściwie 

funkcje opiekuńczo –wychowawcze. 
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2.4. Sfera gospodarcza 
 

2.4.1. Gospodarka 
 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

W badanym okresie ostatniej dekady liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się o 120 

podmiotów. W 2020 roku zarejestrowano w gminie 485 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych 

do rejestru Regon. Stanowiły one 4,79% ogółu podmiotów w powiecie tomaszowskim (10 132). 

Tabela 36. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Rokiciny w latach 
2011 – 2020 

rok liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON 

2011 365 

2012 388 

2013 407 

2014 429 

2015 448 

2016 455 

2017 467 

2018 482 

2019 484 

2020 485 

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

Badany okres to czas, w którym wartość zmiennej ulegała systematycznemu powolnemu zwiększeniu 

osiągając w 2020 roku najwyższy poziom – 485 podmiotów.  

Wykres 15 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Rokiciny 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, z wyjątkiem branży budowlanej (wzrost o 37,5% liczby 

podmiotów w relacji 2014 roku do roku 2020) oraz branży: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
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pojazdów samochodowych, włączając motocykle: (spadek o 17,11% liczby podmiotów w relacji 

2014 roku do roku 2020). 

Zwiększenie się liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni 7 analizowanych lat odnotowały 

sekcje: C, D, E, F, I, J, K, L, N, P, Q, R, S i T. W tym największy wzrost: 

− sekcja F - Budownictwo: + 21 podmiotów; 

− sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe: + 15 podmiotów; 

− sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: + 9 

podmiotów; 

− sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna: + 9 podmiotów; 

− Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby: + 8 podmiotów; 

− sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości: + 7; 

Spadek liczby zaobserwowano w sekcjach: G, H i M, w tym największy spadek przez 7 lat zanotowała 

sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - 

ubyło 19 podmiotów. 

Tabela 37 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Rokiciny 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 31 32 31 31 31 31 31 

2. Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 2 2 3 3 3 3 2 

3. Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 64 71 76 75 75 81 79 

4. 
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 1 4 4 5 5 4 

5. 
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

3 3 4 4 4 4 4 

6. Sekcja F - Budownictwo 35 38 42 44 46 50 56 

7. 
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samocho-
dowych, włączając motocykle 

130 132 124 124 125 118 111 

8. Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 28 30 27 30 29 26 27 

9. 
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznymi 

7 6 6 7 7 8 8 

10. Sekcja J - Informacja i komunikacja 10 8 8 12 13 12 11 

11. Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 7 9 7 8 9 9 

12. Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 6 6 8 7 10 12 

13. Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 26 30 30 29 29 27 24 

14. 
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

10 10 12 14 15 14 19 

15. 
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

9 9 9 9 9 9 9 

16. Sekcja P - Edukacja 11 12 11 11 12 13 12 

17. Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 15 16 18 19 21 21 

18. Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 8 8 8 8 8 9 

19. 
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa do-
mowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

29 28 29 29 37 35 37 

Ogółem 429 448 455 467 482 484 485 

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 – 111 podmiotów 

(22,88% ogółu), 
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− C: Przetwórstwo przemysłowe – 79 podmiotów (16,28% ogółu), 

− F: Budownictwo – 56 podmiotów (11,54% ogółu), 

− S i T: Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 

– 37 podmiotów (7,62% ogółu), 

−  A: - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 31 podmiotów (6,39% ogółu), 

 

Gospodarka gminna opiera się głównie na handlu, usługach, przetwórstwie przemysłowym i działalności 

budowlanej. W następnej kolejności funkcjonują podmioty w sekcji rolniczej. 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 oraz infrastruktury komunalnej.  

Według klasy wielkości dominują mikroprzedsiębiorstwa, niewielki jest w tym udział małych firm. 

W gminie funkcjonuje jedno średnie przedsiębiorstwo, brakuje dużych.  

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 467 takich jednostek. Drugą pod 

względem liczebności grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Na koniec 2020 roku 

było 17 takich podmiotów. Na koniec 2020 roku na terenie gminy funkcjonowało 1 średnie 

przedsiębiorstwo i ani jednej dużej firmy. 

Tak jak w całym kraju, w strukturze podmiotów dominuje sektor prywatny - w 2020 roku 

odnotowano 474 prywatne podmioty gospodarcze, w tym 409 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 97,73%. Sektor publiczny 

reprezentowany jest zaś przez Urząd Gminy Rokiciny, podmioty komunalne, placówki oświatowe oraz 

instytucję kultury. 
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Tabela 38 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Rokiciny w latach 2014-2020 wg rejestru REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 
Wartości w latach 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. podmioty gospodarki narodowej ogółem 429 448 455 467 482 484 485 

2. sektor publiczny - ogółem 11 11 11 12 12 11 11 
 państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 7 7 6 8 8 7 7 

3. sektor prywatny - ogółem 418 437 443 454 469 473 474 
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 355 372 378 388 401 407 409 
 spółki handlowe 15 16 14 16 16 18 16 

 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  1 1 1 1 1 1 0 
 spółdzielnie 2 2 2 2 2 2 2 
 stowarzyszenia i organizacje społeczne 14 15 16 16 15 14 15 

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

Gmina Rokiciny w analizie porównawczej z innymi JST 

W tabeli zaprezentowano liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, 

do analizy porównawczej wybrano wszystkie gminy powiatu tomaszowskiego oraz gminy spoza powiatu 

sąsiadujące z gminą Rokiciny. W badanym przedziale czasowym odnotowujemy wzrost ilości 

podmiotów gospodarczych we wszystkich JST. Największy przyrost wystąpił w gminie wiejskiej 

Tomaszów Mazowiecki (258 podmiotów), gminie miejsko – wiejskiej Koluszki (224), Brójce (210), Ujazd 

(155), następnie w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki (140), gminach wiejskich: Lubochnia (136), 

Rokiciny (120), Inowłódz (105), Będków (66), Czerniewice (62), Budziszewice (41), Żelechlinek (40) 

oraz Rzeczyca (29). 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. 

Tabela 39 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon – analiza porównawcza 

Jednostka teryto-
rialna 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Róż-
nica 

Powiat łódzki 
wschodni 

7 332 7 544 7 759 7 901 8 042 8 119 8 323 8 589 8 975 9 284 1 952 

Brójce  541 554 587 605 617 632 652 667 719 751 210 

Koluszki (gm. miej-
sko-wiejska) 

2 053 2 130 2 130 2 123 2 124 2 106 2 132 2 189 2 194 2 277 224 

Powiat toma-
szowski 

8 980 9 042 9 219 9 266 9 294 9 290 9 385 9 524 9 802 
10 

132 
1 152 

Tomaszów Mazo-
wiecki (gm. miej-
ska) 

5 498 5 493 5 512 5 436 5 430 5 375 5 389 5 396 5 462 5 638 140 

Będków 180 184 198 203 198 195 202 220 236 246 66 

Budziszewice  164 167 182 188 182 190 191 196 201 205 41 

Czerniewice  310 300 323 306 310 318 320 341 360 372 62 

Inowłódz  270 269 273 288 289 294 297 320 360 375 105 

Lubochnia  445 457 476 503 510 518 519 541 562 581 136 

Rokiciny  365 388 407 429 448 455 467 482 484 485 120 

Rzeczyca  230 224 219 232 236 230 235 241 248 259 29 

Tomaszów Mazo-
wiecki  

836 862 904 928 928 945 976 994 1 043 1 094 258 

Ujazd  531 550 578 607 610 612 624 628 671 686 155 

Żelechlinek  151 148 147 146 153 158 165 165 175 191 40 

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) 

 



96 Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny do 2030 roku 
 

Wykres 17 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon – analiza porównawcza, gminy 

wiejskie 

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

Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest 

poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

na 10 tys. mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności 

gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na rynku. 

Jako grupę porównawczą wybrano wszystkie gminy powiatu tomaszowskiego oraz gminy 

sąsiadujące z gminą Rokiciny.  

Tabela 40 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 łódzki wschodni 

Brójce  890 898 944 957 966 977 1 000 1 019 1 078 1 111 221 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 869 899 901 897 899 892 902 925 939 978 109 

powiat tomaszowski 

Tomaszów Mazowiecki (gm. 
Miejska) 

835 839 849 843 849 845 852 861 882 919 84 

Będków 528 545 593 607 596 587 606 664 721 756 228 

Budziszewice  728 740 808 847 827 866 876 898 935 949 221 

Czerniewice  597 579 625 592 603 618 625 671 713 741 144 

Inowłódz  688 686 700 744 749 768 778 836 941 982 294 

Lubochnia  597 629 662 699 707 720 725 755 781 816 219 

Rokiciny  595 627 658 694 726 739 757 783 786 788 193 

Rzeczyca  474 466 460 491 500 492 506 519 534 562 88 

Tomaszów Mazowiecki  792 809 839 861 856 863 882 889 929 972 180 

Ujazd  672 695 729 768 775 784 802 812 869 890 218 

Żelechlinek  445 440 437 433 453 470 495 497 528 578 133 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Od 2011 roku poziom aktywizacji gospodarczej w gminie Rokiciny wzrósł o 193 punkty. Wskaźnik 

aktywizacji gospodarczej wzrastał regularnie w badanych latach. Na przestrzeni badanych lat 

we wszystkich analizowanych gminach obserwowany jest wzrost wartości wskaźnika. Wśród 

wskazanych jednostek, gmina wiejska Brójce w roku 2011 posiada najwyższy wskaźnik, który poza 

2012 rokiem utrzymuje się aż do 2020 roku. Gminy miejskie i wiejskie przylegające do miast mają 

w większości przypadków wyższe wskaźniki aktywizacji gospodarczej, jest to związane z lepszym 

otoczeniem biznesowym, większymi możliwościami, jakie daje bliskość miasta. Zdecydowanie 

najwyższy wskaźnik w 2019 i 2020 roku odnotowuje gmina wiejska Brójce, odpowiednio: 1 078 i 1 111 

punkty. Wśród analizowanych gmin wiejskich, Inowłódz charakteryzuje się największą dynamiką 

wzrostu - wzrost o 294 punkty, natomiast najsłabszy wzrost przypada na gminę Rzeczyca (88 punktów) 

oraz na gminę miejską Tomaszów Mazowiecki (wzrost o 84 punkty). 

Poniżej przedstawiono wykres z przebiegiem poziomu aktywizacji gospodarczej gminy Rokiciny 

na przestrzeni 10 badanych lat. 

Wykres 18 Poziom aktywizacji gospodarczej w latach 2011 - 2020 w gminie Rokiciny 

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

Jednak poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaźników obrazujących 

aktywność biznesową populacji. Ważnym wskaźnikiem dodatkowym jest tzw. indeks PEAI (Present 

Economic Activity Index – wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej), obliczany jako procentowa 

zmiana ilości firm na 10 tys. mieszkańców w ostatnich trzech latach. PEAI powyżej 9% oznacza 

pomyślną koniunkturę, a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2011 jest okresem bardzo 

dużego wzrostu gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często jest 

większy niż 4%, a gminach wiejsko – miejskich często przekracza 9%.  

Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej, 

a indeksem PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez wiele 

lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną dynamikę. 
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Tabela 41 Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach (2017/2020) – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 
Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach 

Ilość nowych firm Przyrost procentowy PEAI 

Powiat łódzki wschodni 961 10,22% 

Brójce  99 11,56% 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 145 8,49% 

Powiat tomaszowski 747 9,93% 

Tomaszów Mazowiecki gm. miejska 249 7,86% 

Będków 44 24,70% 

Budziszewice  14 8,32% 

Czerniewice  52 18,52% 

Inowłódz  78 26,26% 

Lubochnia  62 12,56% 

Rokiciny  18 4,19% 

Rzeczyca  24 11,15% 

Tomaszów Mazowiecki  118 10,27% 

Ujazd  62 11,03% 

Żelechlinek  26 16,77% 

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

Według powyższych obliczeń najwyższy wskaźnik PEAI wśród analizowanych gmin przypada 

w gminach wiejskich: Inowłódz (26,26%), Będków (24,70%), Czerniewice (18,52%) oraz Żelechlinek 

(16,77%). Oznacza to, że na terenie wspomnianych gmin występuje gwałtowny rozwój gospodarczy - 

w ciągu trzech lat saldo firm odnotowało wzrost od 78 do 26 nowych podmiotów gospodarczych. 

Największy przyrost nowo zarejestrowanych podmiotów odnotowano w gminie miejskiej Tomaszów 

Mazowiecki (+249 podmiotów, co dało wskaźnik PEAI 7,86%), a najmniejszy w gminie wiejskiej 

Żelechlinek (+26 podmiotów, co dało wskaźnik PEAI 16,77%).  

Gminy: Czerniewice, Cielądz, Rawa Mazowiecka i Żelechlinek, posiadają zbliżone do siebie wartości 

wskaźnika PEAI ok. 14-19%, co oznacza pomyślną koniunkturę na tych obszarach. Najniższy wskaźnik 

PEAI zanotowała gmina Rokiciny (4,19%). 

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 Rokiciny jest jedną z dziesięciu gmin wiejskich powiatu tomaszowskiego i ma charakter 

typowo rolniczy. Na obszarze gminy występują dobrej jakości gleby III i IV klasy bonitacyjnej, co sprzyja 

prowadzeniu działalności rolniczej.  Ponad 80% jej powierzchni zajmują grunty rolne, z czego ok 70% 

to użytki orne. W gminie znajduje się ponad 1400 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 

6874,33 ha, średnia wielkość gospodarstwa wynosi 4,67 ha. Główne kierunki gospodarki rolnej 

to: uprawa zbóż, kukurydzy, ziemniaków i roślin pastewnych oraz hodowla bydła mlecznego i trzody 

chlewnej42. 

 

 

42 https://rokiciny.net/nasza-gmina/o-gminie/ 
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Fotografia 14 Pola w gminie Rokiciny 

 
Źródło: Fotografia własna 

Czynnikiem w decydującym stopniu wpływającym na poziom rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

jest jakość gleb, szczególnie ornych. Największy udział mają gleby tworzące kompleks żytni (żytnio – 

ziemniaczany) bardzo dobry na glebach klasy bonitacyjnej: IIIa, IIIb, IVa, IVb. Drugi obszarowo udział 

mają gleby kompleksu pszennego dobrego – klasy: IIIa, IIIb, IVa. Na zachodzie gminy, obrzeżach 

północnych i w dużym kompleksie w części północno – wschodniej występują gleby kompleksu żytniego 

(żytnio - ziemniaczanego) dobrego – bonitacja IVa i IVb. Sąsiadują one z kompleksami żytnimi - żytnio-

ziemniaczanym słabym i żytnio-łubinowym najsłabszym – klasa V, VI. 

Użytki rolne zajmują około 82% gminy, w tym rolne: IIIa – 12%, IIIb – 22%, użytki zielone III – 0,5% - 

razem klasa III - 24,5%, klasa IV, IVa, IVb – 34,5%. Grunty orne to 74%, pastwiska 3%, łąki 2%, sady 2% 

całej gminy43. 

 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane powyżej dane wskazują, że sfera gospodarcza w gminie Rokiciny rozwija się 

stabilnie, lecz powoli. Pomyślna koniunktura gospodarcza nie wpływa znacząco na wzrost liczby 

zakładanych przedsiębiorstw. 

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. doskonałe położenie oraz zasoby 

dla rozwoju turystyki. 

 

43 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny,  
cz.1 - uwarunkowania 
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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 Rokiciny 

w długim okresie. 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 Rokiciny 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 42 Wyniki finansowe samorządu gminy Rokiciny w latach 2016 – 2020 
gmina Rokiciny 2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody ogółem 22 411482,37  24727021,91  25403302,99  32057999,74  34340786,98  

Wydatki ogółem 21411254,75  24995345,57   24518182,14  31851608,58  32813031,62  

Wynik finansowy 1 000 227,62 -268 323,66 885 120,85 206 391,16 1 527 755,36 

Wynik finansowy/dochody (%) 4,46 -1,09 3,48 0,64 4,45 

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

Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST, a wydatkami ogółem JST stanowi 

odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Gmina Rokiciny w analizowanych latach 2016 - 2020 

(oprócz roku 2017) zamknęła budżet nadwyżką finansową, zaś w 2017 wynik finansowy był ujemny, 

a deficyt wynosił– 1,09%. Na przestrzeni lat widoczny jest wzrost zarówno dochodów jak i wydatków 

gminy. Najwyższy wzrost dochodów gmina odnotowała w 2019 roku (ok. 20,75%), podobnie 

jak i wydatków (wzrost prawie 23,02%). Linia trendu pokazuje jednak, że znacznie szybciej rosną liczby 

po stronie dochodowej, niż wydatkowej.  
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Wykres 19 Struktura dochodów i wydatków gminy Rokiciny 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 Rokiciny corocznie wzrastają (w różnym tempie). Zamożność 

samorządu obrazuje dochód liczony na 1 mieszkańca, który sukcesywnie powiększał się począwszy 

od kwoty 2 858,06 zł na 1 mieszkańca w 2011 roku, do 5 577,52 zł na 1 mieszkańca w 2020 roku, 

co oznacza wzrost o 95,15%. Wraz ze wzrostem dochodów rosną wydatki per capita w gminie Rokiciny 

(wzrost o 80,20% w 2020 roku w porównaniu do roku 2011). 
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Wykres 20 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Rokiciny w latach  
2011 – 2020 

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

W porównaniu do roku 2011 dochody na jednego mieszkańca w roku 2020 są większe  

o 2 719,46 zł, a wydatki zwiększyły się o 2 371,98 zł. 

W tabeli poniżej przedstawiono analizę porównawczą dochodów i wydatków na jednego 

mieszkańca w badanych JST dla okresu 2018 – 2020. Kolorem pomarańczowym oznaczono najniższe, 

a kolorem niebieskim najwyższe dochody i wydatki, w danym roku poddanym analizie. 

Najwyższe dochody na jednego mieszkańca, w analizowanych latach były w gminach 

Budziszewice (2018 r.), Rzeczyca (2019 r.), Inowłódz (2020 r.). Niewątpliwie związane jest to z wyższym 

poziomem aktywizacji gospodarczej i wpływami z podatków do budżetów gmin.  

Najniższe dochody w roku 2018 odnotowano w gminie Rokiciny, w 2019 w gminie Będków, 

a w 2020 roku w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki. Wśród samorządów powiatowych słabsze 

wyniki po stronie dochodowej odnosił powiat tomaszowski.  
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Poziom wydatków per capita jest ściśle powiązany z poziomem dochodów i wśród badanych 

JST w roku 2018 najwyższy był w gminie Budziszewice, w 2019 w gminie Inowłódz, a w 2020 roku 

w gminie Lubochnia. Najniższy poziom wydatków na jednego mieszkańca w analizowanych latach 

przypadał na gminę Rokiciny (2018 r.), Będków (2019 r.), gminę miejską Tomaszów Mazowiecki 

(2020 r.), zaś wśród powiatów niższe wydatki na mieszkańca zapisano w powiecie tomaszowskim.  

Analizując sytuację gminy Rokiciny, dochody i wydatki per capita kształtują się na jednym 

z niższych poziomów wśród JST poddanych analizie. Sytuacja gminy wydaje się być nieznacznie gorsza 

od większości samorządów w powiecie tomaszowskim.  

Tabela 43 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 łódzki wschodni 4 735,29 5 714,11 5 969,19 5 396,14 6 128,41 5 868,75 

Brójce  4 760,64 5 111,79 5 579,03 4 219,28 5 544,89 6 039,31 

Koluszki (gm. miejsko-wiejska) 4 257,77 5 284,04 5 393,23 5 251,72 5 785,39 5 503,66 

Powiat tomaszowski 4 787,12 5 324,78 5 690,46 4 930,44 5 433,41 5 678,75 

Tomaszów Mazowiecki (gm. miejska) 4 515,80 4 838,14 5 085,03 4 373,35 4 947,35 5 007,35 

Będków 4 140,40 4 565,51 5 137,83 4 325,67 4 313,06 5 091,42 

Budziszewice  6 153,74 6 046,50 5 365,63 7 321,18 5 028,43 5 580,88 

Czerniewice  4 743,77 5 717,31 6 326,29 4 767,43 5 932,93 6 150,38 

Inowłódz  5 304,62 6 249,96 7 582,72 5 651,38 8 141,19 7 664,27 

Lubochnia  5 286,17 6 252,63 7 307,24 6 062,66 6 733,29 8 513,36 

Rokiciny  4 103,93 5 222,87 5 577,52 3 960,93 5 189,25 5 329,39 

Rzeczyca  5 060,74 6 583,24 6 115,93 5 284,75 6 795,97 6 140,19 

Tomaszów Mazowiecki  5 114,38 5 987,29 6 019,39 6 335,59 5 644,56 5 982,46 

Ujazd  5 712,92 5 927,77 7 087,65 5 873,18 5 842,08 6 599,25 

Żelechlinek  5 719,67 5 873,84 6 300,00 5 932,11 6 131,59 6 483,39 

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) 

Należy jednak zauważyć, iż w każdej JST poddanej analizie, w latach 2018 - 2020 zauważalna 

jest tendencja do wzrostu dochodów jak i wydatków na jednego mieszkańca, z wyjątkiem gmin: 

Budziszewice (dochody maleją), Rzeczyca (spadek dochodów w 2020 roku), Budziszewice, Tomaszów 

Mazowiecki (spadek wydatków w roku 2019), Koluszki, Inowłódz i Rzeczyca spadek wydatków w 2020 

roku w porównaniu z rokiem 2019. W gminie Rokiciny najwyższy poziom wydatków per capita 

odnotowano w 2020 roku, zaś w roku 2018 i 2019 wartości wskaźnika były relatywnie niższe.  

Wykres 21 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 - analiza 
porównawcza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Wykres 22 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 - analiza porównawcza 

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

W porównaniu z badanymi JST, poziom dochodów na jednego mieszkańca w roku 2020 

w gminie Rokiciny jest mniejszy o 2 005,20 zł od dochodu przypadającego na jednego mieszkańca 

w gminie Inowłódz i większy o 492,49 zł od gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki, w której to wskaźnik 

jest najniższy. Odnośnie do wydatków, wskaźnik w gminie Rokiciny jest niższy o 3 183,97 zł od 

wskaźnika gminy Lubochnia (w której to wydatki były najwyższe wśród badanych gmin w 2020 roku) i 

wyższy o 322,04 zł od kwoty wydatków przypadających na jednego mieszkańca w gminie miejskiej 

Tomaszów Mazowiecki. 

Wykres 23 Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 roku - analiza 
porównawcza 

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

 

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 
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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 44 Struktura dochodów na 1 mieszkańca w gminie Rokiciny w zł w latach 2011 – 2020 
dochody na 
1 miesz-
kańca w zł 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 2858,06 3048,66 3231,88 3153,22 3408,72 3641,77 4012,17 4103,93 5222,87 5577,52 

dochody 
własne 

1142,62 1297,88 1302,55 1401,17 1545,86 1671,33 1669,36 1733,69 2054,34 2402,71 

dochody 
własne - 
udziały w 
podatkach 
stanowią-
cych do-
chody bu-
dżetu pań-
stwa poda-
tek docho-
dowy od 
osób fizycz-
nych 

337,43 380,98 417,66 436,62 532,46 645,43 710,90 760,42 874,67 880,86 

dochody 
własne - 
udziały w 
podatkach 
stanowią-
cych do-
chody bu-
dżetu pań-
stwa poda-
tek docho-
dowy od 
osób praw-
nych 

1,18 3,00 2,70 2,37 1,97 2,72 3,65 4,48 3,41 3,95 

dochody 
własne - do-
chody po-
datkowe 
ustalone i 
pobierane 
na podsta-
wie odręb-
nych ustaw 

439,07 502,28 524,68 554,88 515,22 521,29 518,74 540,67 582,87 604,88 

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

W dochodach gminy Rokiciny 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 161,05% 

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 37,76% w stosunku do roku 2010. 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych na przestrzeni badanych lat ulega procesom 

gospodarczym zachodzącym w kraju, czy na świecie i przyjmuje różne wartości – w 2019 roku 
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odnotowany spadek wpływów z podatku CIT per capita o 31,37% w porównaniu do roku 2018, zaś 

w 2020 roku udział w podatku CIT wzrósł o 234,74% w stosunku do roku bazowego. 

W budżecie gminy Rokiciny największy udział w latach 2018 - 2020 mają dochody własne, które 

w roku 2018 stanowiły 42,24% dochodów ogółem, w 2019 – 39,33%, a w 2020 – 43,08%. Zauważalny 

jest także na przestrzeni analizowanych lat wzrost dotacji, które w 2020 roku wynosiły 34,53% 

dochodów ogółem.  

Wykres 24 Struktura dochodów w gminie Rokiciny 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 Rokiciny realizuje/ zrealizowała następujące projekty, na które uzyskała dofinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2014 – 2020 (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020)44: 

− „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową 

kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny”; 

− „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła 

ciepła”; 

− Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łaznów w gminie Rokiciny. 

Ponadto w 2022 roku wniosek gminy Rokiciny dla projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Gminy 

Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, w ramach RPOWŁ, został pozytywnie 

oceniony i znajduje się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania. Projekt polega 

na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu, instalacji PV oraz wymianie 

kotłów na kotły pellet w gminie Rokiciny. Budynki objęte projektem to budynki prywatne w zabudowie 

wolnostojącej. 

 

44 www.mapadotacji.gov.pl 
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2.4.2. Turystyka  
 

Zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym gmina Rokiciny oferuje kilka miejsc wartych 

obejrzenia. Koloryt kulturowy tworzą kościoły, parki podworskie, stare domy z XIX – XX w. Wyróżniające 

się elementy krajobrazu kulturowego to45: 

− układy wsi – rzędówki w Popielawach i Łaznowie, Rokiciny-Kolonia układ złożony; 

− układ zabudowy wsi Popielawy – kalenicowo lokalizowane budynki mieszkalne we frontowej 

części działek, lokalizacja stodół kalenicowo na zamknięciu podwórek; 

− dominanty i sylwety: zabytkowy zespół kościelny w Łaznowie, kościół w Chrustach Nowych, 

współczesny kościół w Rokicinach; 

− wyróżniające się budynki: eklektyczny budynek zajazdu poczty konnej w Rokicinach z 1848 r. 

zaadaptowany na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach, dworzec kolejowy 

(dworzec Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej); 

Fotografia 15 Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Rokicinach-Kolonii 

 
Źródło: Fotografia własna 

− punkty identyfikacyjne: krzyże i kapliczki przydrożne; 

− zabytkowe założenia zielone: park przykościelny w Łaznowie, park dworski w Popielawach; 

− cmentarze: Łaznów, Rokiciny; 

 

45 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny, cz.1 - 

uwarunkowania  



108 Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny do 2030 roku 
 

− charakterystyczne krajobrazy – pola, błonia, łąki: rozległe równiny pól w Popielawach – widoki 

z drogi wojewódzkiej; 

− miejsca, pomniki i obiekty upamiętniające wydarzenia historyczne – tablice pamiątkowe 

na budynku OSP w Rokicinach i OSP w Popielawach (Żołnierzom Batalionów Chłopskich poległym 

w walce z okupantem i straconym w obozach hitlerowskich - społeczeństwo gromady Łaznów maj 

1965 r.), na budynku gminnym w Łaznowie (w 75 rocznice odzyskania niepodległości Polski 1918-

1993 4. 07. 1993 r. Strażacy OSP Łaznów); W Rokicinach-Kolonii - Plac Pamięci Ofiar 4 Sierpnia 

1943 roku, na którym znajduje się kapliczka z napisem „Boże błogosław nam w pracy - na pamiątkę 

zamordowanych w obozach niemieckich, mieszkańców Parafii Rokiciny tą figurę pobudowali 

Rodziny i Parafianie. Rok 1946”; Obok kościoła w Łaznowie oraz na dziedzińcu kościoła 

w Rokicinach-Kolonii ustawione są pomniki Ojca Świętego Jana Pawła II; 

− tradycje, ceremonie, cykliczne imprezy gminne integrujące społeczność: Dożynki Gminne, Ostatki 

Powiatowe, Weekend na sportowo (organizacja na jesieni), Rajd ekologiczny „o czym szumią 

wierzby", Piknik Rodzinny, Festyn w Rokicinach, Cała Polska Biega - impreza sportowa, święta 

kościelne, procesje, wigilie, obchody dni strażaka, gminne zawody sportowo – pożarnicze, pikniki, 

koncerty noworoczne, święta samorządu gminnego, dni kobiet, dni dziecka, święta placówek 

oświatowych – etc.; 

− centra kultury gminy: świetlice wiejskie, placówki oświatowe, strażnice OSP, kluby sportowe. 

Malownicze krajobrazy, piękne lasy z perełką jaką jest rezerwat jodłowy „Łaznów” oraz 

urokliwe przydrożne kapliczki zachęcają wszystkich szukających spokoju i ciszy do spędzania 

tu wolnego czasu na długich spacerach czy przejażdżkach konnych. 

Amatorzy kultury natomiast znajdą w gminie ślady lat minionych w postaci zabytkowego Zajazdu Poczty 

Konnej z 1848 r., gdzie obecnie mieści się gminny ośrodek kultury, dworca kolei warszawsko – 

wiedeńskiej z II połowy XIX w., czy drewnianego kościółka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, 

wzniesionego w latach 1755-1756. 

Piękne okolice gminy są również inspiracją dla wywodzącego się z tych stron wybitnego reżysera 

filmowego Jana Jakuba Kolskiego, który w swoich filmach nawiązuje do tradycji, kultury i gminnych 

plenerów, a w szczególności swojej rodzinnej wsi Popielawy m.in. w takich filmach jak: „Historia kina 

w Popielawach”, „Pogrzeb kartofla”, „Zabić bobra”. 

Prospołeczna polityka władz gminy inwestujących w rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej 

poprzez budowę dróg, wymianę starych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków, 

a także przewidziane w prognozie na kolejne lata plany budowy żłobka i poprawę bezpieczeństwa 

poprzez budowę chodników stwarza coraz lepsze warunki zamieszkania i podnosi jakość życia 

mieszkańców. To miejsce atrakcyjne zachęcające również do osiedlania się na tych terenach 

wszystkich szukających wytchnienia przed zgiełkiem miasta46. 

Szlaki turystyczne: nie są wyznaczone, aczkolwiek istnieje szlak konny od stajni „Konie na nie-

boskłonie” w kierunku zachodnim i od „Stajni Mikołajów” w kierunku wschodnim47. 

 

46 https://rokiciny.net/nasza-gmina/o-gminie/ 
47 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny,  
cz.1 - uwarunkowania 
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W celu rozwoju turystyki aktywnej, w gminie Rokiciny powstał Nordic Walking Park „Rokiciny”. 

Stanowi on jeden z czterech tego typu parków wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania – STER. W skład Parku wchodzą 3 trasy: 

− zielona – pętla o długości 4,3 km; 

− czerwona – pętla o długości 11,3 km; 

− czarna – pętla o długości 14,9 km. 

Wejście na trasy zlokalizowano w parku przy ul. Sienkiewicza, nieopodal sceny letniej w Rokicinach-

Kolonii. Wytyczone szlaki poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz 

leśnymi duktami. Zamontowano na nich tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego 

wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym 

odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta 

skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy 

biegowych. Trzy pozostałe Nordic Walking Parki znajdują się na terenach pozostałych gmin LGD Ster: 

Andrespola, Nowosolnej i gminy Brójce. Łącznie długość szlaków w czterech parkach wynosi 124,5 km. 

Gmina posiada również gospodarstwa agroturystyczne związane z turystyką konną, a także stadniny: 

− Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Mikołajów” w Mikołajowie 12. Gospodarstwo położone na 

skraju lasów spalsko-rogowskich oferuje 20 miejsc noclegowych wraz z możliwością 

całodziennego wyżywienia. Ponadto istnieje w nim możliwość organizacji przejazdów bryczką, 

nauki jazdy konnej. Posiada boisko do gier zespołowych, stoły do ping-ponga, bilardu. Oferuje 

możliwość organizacji rożnego rodzaju imprez, również plenerowych. Od wielu lat „Stajnia 

Mikołajów” zajmuje się hodowlą koni oraz jazdą zaprzęgową. Zawodnicy stajni uczestniczą 

w ogólnopolskich zawodach w powożeniu, w których pochwalić się mogą wieloma sukcesami. 

− Konie na Nieboskłonie – stadnina koni w Starych Chrustach 37. Stajnia zlokalizowana jest 

pomiędzy lasami i terenami stwarzającymi możliwości do jazdy konnej – oferuje zarówno naukę 

jazdy, jak i możliwość jazdy terenowej bądź udział w rajdach konnych. Duża ilość koni pozwala na 

zaspokojenie szerokiego zakresu wymagań jeźdźca - od koni niskich (takich jak koniki polskie) po 

wysokie wielkopolskie. Najbardziej popularny jest organizowany wiosną 3-dniowy rajd "Szlak 

Hubala", a także dwudniowa wyprawa na "Niebieskie Źródła" pod Tomaszowem Mazowieckim. 

Jesienią stajnia proponuje tradycyjną gonitwę za lisem tzw. Hubertus zakończoną ogniskiem z 

kiełbaskami, natomiast zimą kuligi. 

Liczne obiekty turystyki poznawczej oraz specjalistycznej np. turystyki aktywnej zlokalizowane 

na obszarze gminy, sprzyjają rozwojowi turystyki na tym terenie. Niestety, na obszarze gminy Rokiciny 

brak odpowiedniej bazy noclegowej oraz gastronomicznej z wyjątkiem rozproszonego budownictwa 

letniskowego, jednego gospodarstwa aroturystycznego oraz wskazanej wyżej oferty agroturystycznej. 

Miejsca noclegowe i konsumpcyjne stanowią elementy niezbędne do wzrostu atrakcyjności turystycznej 

gminy. 
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2.5. Wyniki badań ankietowych 
 

Niezwykle ważnym elementem tworzenia strategii jest dialog społeczny. Dlatego też 

mieszkańcy mogli wziąć udział w tworzeniu strategii - wypełnić interaktywne ankiety, w których 

wypowiedzieli się o największych problemach gminy oraz pożądanych kierunkach rozwoju, odpowiedzi 

mieszkańców zostały wzięte pod uwagę w procesie tworzenia strategii. Poniżej przedstawiono wyniki 

badań ankietowych: 

 

Jakie są największe problemy naszej gminy? 

− udzielono 70 odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów); 

− dodatkowo dopisano: 

o Korki na przejeździe kolejowym w Rokicinach (1 odpowiedź), 

o Zaniedbanie nowych obiektów, brak wystarczającej ilości przejść dla pieszych 

(1 odpowiedź), 

o Brak gazu / gazociągu (2 odpowiedzi) 

 

Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ 

na rozwój Gminy do 2030 roku. 

− udzielono 70 odpowiedzi; 

− dopisano 4 odpowiedzi (każda to 1,4% ankietowanych): 

o budowa sieci gazowej i kanalizacji, 

o rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

o większe wydatki na dbanie o to co gmina już posiada, 

o rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz gazowniczej. 
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Jaki typ dostępu do Internetu Państwo posiadacie? 

- udzielono 70 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 

 

 

 

Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy i 

wydarzeniach lokalnych? 

− Udzielono 70 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 
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2.6. Analiza SWOT 
 

Nazwa SWOT to akronim utworzony z pierwszych liter wyrazów: 

 

S 

strengths (silne/ mocne strony, atuty) 

W 

weaknesses (słabe strony) 

O 

opportunities (szanse) 

T 

threats (zagrożenia) 

 

 

Poniżej przedstawiono analizę SWOT dla gminy Rokiciny w podziale na najbardziej istotne dziedziny. 

 

SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− Dodatnie saldo migracji ogółem; 

− Korzystne prognozy dotyczące wzrostu liczby 
mieszkańców do roku 2030;  

− Dobre połączenie komunikacyjne z głównymi 
ośrodkami regionu poprzez drogi wojewódzkie nr 
713 i 716, drogę S8, a także dobrze rozwiniętą 
sieć dróg powiatowych; 

− Położenie w bliskiej odległości od ośrodków 
przemysłowych i usługowych o znaczeniu 
regionalnym i subregionalnym; 

− Silnie zakorzenione więzi kulturowe, głęboka 
świadomość dziedzictwa historycznego i 
kulturowego; 

− Przynależność do organizacji i stowarzyszeń 
skupiających samorządy nawet o krajowym 
zasięgu działania; 

− Współpraca lokalna w ramach LGD STER;  

− Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej; 

− Funkcjonowanie Lokalnej Pracowni Aktywności w 
Popielewach; 

− Zmniejszenie się liczby rodzin korzystających z 
pomocy społecznej; 

− Stopniowo zmniejszająca się liczba osób bezro-
botnych; 

− Dobre warunki mieszkaniowe; 

− Korzystanie z dofinansowań ze środków 
zewnętrznych; 

− Regularne wydawanie Gazety Samorządowej 
„Nowiny Gminy Rokiciny”; 

− Trend do zmniejszania się liczba ludności po 
2012; 

− Ujemny przyrost naturalny; 

− Ujemne saldo migracji w 2020 roku; 

− Wzrost udziału osób starszych w ogólnej liczbie 
ludności; 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

− Problem ubóstwa i marginalizacji osób ubogich 
oraz niepełnosprawnych; 

− Występowanie problemu patologii społecznych; 

− Niewystarczające środki na pomoc dla osób 
potrzebujących; 

− 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; 
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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− Występowanie dolin rzecznych, łąk, lasów; 

− Występowanie form ochrony przyrody; 

− Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; 

− Funkcjonowanie zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków w Rokicinach; 

− Niska degradacja środowiska przyrodniczego; 

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

− Dobry stan gleb; 

− Realizacja programu „Czyste powietrze”; 

− Usuwanie azbestu z terenu gminy; 

− Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 

− Funkcjonowanie PSZOK; 

− Niska lesistość; 

− Zanieczyszczenie powietrza, pochodzące głównie 
z niskiej emisji; 

− Brak większych zbiorników wodnych – zalewów 
czy jezior; 

− Niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna; 

− Słaba świadomość ekologiczna społeczeństwa; 

− Możliwość występowania suszy i wynikających z 
nich pożarów; 

 

 

 

TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− Atrakcyjność przyrodniczo-turystyczna obszaru 
gminy; 

− Funkcjonowanie miejsc spotkań i rekreacji; 

− Działalność Świetlic Wiejskich; 

− Dobrze rozwinięta i dostępna dla mieszkańców 
infrastruktura sportowa; 

− Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i 
Biblioteki Publicznej w Rokicinach; 

− Aktywna działalność gminy w organizacji 
wydarzeń kulturalnych; 

− Kultywowanie folkloru i sztuki ludowej przez 
KGW; 

− Działalność Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Rokicinka”; 

− Działalność Orkiestry Dętej OSP Łaznów; 

− Wysokie walory przyrodnicze gminy; 

− Bogata historia i tradycja regionu; 

− Funkcjonowanie klubów sportowych; 

− Działalność różnych organizacji i zrzeszeń; 

− Występowanie obiektów zabytkowych; 

− Realizacja projektów podnoszących walory 
turystyczne gminy, zwiększanie atrakcyjności 
gminy dla mieszkańców (np. budowa sceny letniej 
oraz zagospodarowanie terenu gminnego parku 
przy ulicy Sienkiewicza w Rokicinach-Kolonii wraz 
z zagospodarowaniem terenu Gminnego Ośrodka 
Kultury); 

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

− Niewystarczająca promocja Gminy; 

− Brak Punktu Informacji Turystycznej; 

− Brak bazy noclegowej oraz gastronomicznej; 

− Brak wyznaczonych szlaków turystycznych; 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− Stopniowy wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych; 

− Raczej wysokiej klasy gleby; 

− Przystąpienie do Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – 
Opoczno; 

− Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych; 

− Zwiększająca się świadomość, co do możliwości 
wykorzystania funduszy unijnych; 

− Aktywna działalność gminy w pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych na rozwój gminy; 

− Przewaga dochodów nad wydatkami w budżecie 
gminy; 

− Emigracja ludności do większych miast – 
zwłaszcza osób młodych; 

− Niska innowacyjność; 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
zawodowego rolników; 

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

− Rozdrobnienie gospodarstw rolniczych, a przy 
tym niska ich dochodowość; 

− Niewielki udział gospodarstw nowoczesnych;  

− Niski udział upraw ekologicznych w ogóle 
produkcji rolniczej; 

− Niski wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej 
(PEAI); 

− Brak pracy dla ludzi młodych i wykształconych; 

 

 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa; 

− Prawidłowo rozwinięta sieć połączeń drogowych; 

− Działania inwestycyjne w zakresie poprawy stanu 
technicznego dróg; 

− Rozbudowana gminna oczyszczalni ścieków w 
Rokicinach; 

− Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 

− Dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna; 

− Coraz więcej funkcjonujących na obszarze gminy 
odnawialnych źródeł energii; gmina stara się, aby 
takich źródeł było jak najwięcej; 

− Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej; 

− Funkcjonowanie segregacji odpadów u źródła 
(PSZOK); 

− Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna; 

− Funkcjonowanie i budowa sieci światłowodowej;  

− Dostęp do stacji PKP zlokalizowanych na 
obszarze gminy (w Rokicinach-Kolonii, Nowych 
Chrustach i Łaznowie); 

− Braki w infrastrukturze sprzyjającej rozwojowi 
elektromobilności oraz niewielka ilość ścieżek 
rowerowych; 

− Brak rozwiniętej sieci gazowej;  

− Niskie parametry techniczne dróg; 

− Braki w dostępie do szybkiego Internetu; 

− Niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna; 

− Korzystanie przez część mieszkańców ze 
zbiorników bezodpływowych, spośród których 
część jest w niedostatecznym stanie 
technicznym; 
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EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− Dostęp do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Rokicinach; 

− Dostęp do bazy kultury, bogate tradycje i historia; 

− Dobra baza szkolnictwa; 

− Wykorzystywanie funduszy unijnych dla realizacji 
projektów społecznych; 

− Dysponowanie przez szkolnictwo w gminie kadrą i 
bazą dydaktyczną zapewniającą właściwy rozwój 
uczniów; 

− Wykorzystanie szansy na poprawę warunków 
nauczania zdalnego, poprzez zakup laptopów 
ramach programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 
Szkoła +”; 

− Funkcjonowanie żłobka; 

− Budowa sieci światłowodowej; 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

− Zbyt mała liczba osób posiadających 
wykształcenie w kierunku rolno- spożywczym, 
które ułatwiłoby zoptymalizowanie i 
unowocześnienie pracy gospodarstw rolniczych; 

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

− Współpraca międzyinstytucjonalna dla 
rozwiązywania problemów sfery społecznych w 
gminie; 

− Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej; 

− Realizacja projektów prozdrowotnych i 
prospołecznych w tym: „Mądre leczenie to 
szybszy powrót do zdrowia”, „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022, „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”; 

− Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rokicinach; 

− Zmniejszanie się liczby rodzin korzystających z 
pomocy społecznej; 

− Funkcjonowanie gminnych programów służących 
społeczeństwu, np. dotyczących problemów 
alkoholowych i narkotyków; 

− Działalność jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej; 

− Problem ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, 
niepełnosprawności; 

− Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych 
oraz dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą; 

− Zagrożenie izolacją społeczną i samotnością 
osób starszych; 

− Możliwe wykluczenie osób z 
niepełnosprawnościami; 

− Coraz większe zagrożenia dla zdrowia młodych 
ludzi, wynikające ze zmiany stylu życia; 

− Niedostateczne środki finansowe na realizację 
zadań i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa 
korzystającego z pomocy społecznej; 

− Narastanie zjawiska wyuczonej bezradności; 

− Zwiększenie problemów opiekuńczo-
wychowawczych w rodzinach; 

− Występowanie czynników zwiększających ryzyko 
nasilenia się zjawiska uzależnień (ubóstwo, 
bezrobocie); 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

− Przynależność do rozwijającego się 
województwa; 

− Wykorzystanie walorów przyrody, szczególnie w 
kierunku rozwoju turystyki; 

− Napływ nowych mieszkańców; 

− Promowanie regionu przez jednostki zewnętrzne, 
możliwość otrzymania wsparcia finansowego na 
rozwój turystyki; 

− Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii 
Europejskiej, w tym m.in. na: poszerzenie oferty 
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 
wzrost aktywności i integracji osób starszych 
rozwój usług społecznych na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych; 

− Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój 
działalności gospodarczej; 

− Rozwój turystycznej funkcji w gminie; 

− W wyniku pandemii koronowirusa Covid-19 
paradoksalnie zwiększa się zainteresowanie 
turystyką wypoczynkową zlokalizowaną blisko 
miejsca zamieszkania, ale w zaciszu, na łonie 
natury, z dala od miejskiego zgiełku, co czyni 
gminę Rokiciny atrakcyjną dla turystów – 
mieszkańców większych miast; 

− Rozwój szybkiego Internetu; 
− Przystąpienie do Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – 
Opoczno; 

− Postępujące zjawisko zaniku więzi społecznych; 

− Starzejące się społeczeństwo, a wraz z nim 
zwiększenie zapotrzebowania na usługi 
opiekuńcze; 

− Zanieczyszczenie środowiska spowodowane 
emisją niską oraz ruchem samochodowym; 

− Rosnąca produkcja odpadów komunalnych oraz 
niewłaściwe postępowania z odpadami przez 
część właścicieli nieruchomości; 

− Ograniczona ilość środków na rozwój 
infrastruktury technicznej; 

− Rosnące koszty inwestycji dotyczące rozbudowy 
infrastruktury technicznej; 

− Brak środków na rozwój firm; 

− Duża konkurencja wśród wnioskujących o 
wsparcie ze środków Unii Europejskiej; 

− Pandemia Covid-19; 

− Bezrobocie strukturalne; 

− Spadek szybkiego tempa wzrostu 
gospodarczego; 

− Wysoki poziom inflacji; 

− 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; 

− Popularność turystyki zagranicznej; 

− Większa aktywność negatywnych zjawisk 
pogodowych; 

− Problemy w krajowym systemie ochrony zdrowia; 

− Niestabilna sytuacja polityczna – wojna na 
Ukrainie; 

 

 

 

 

 

2.7. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na 
danym terenie  

 

Przedstawiona we wcześniejszych rozdziałach analiza społeczno-gospodarczo-przestrzenna, 

przeprowadzona wizja lokalna, a także odpowiedzi zawarte w ankiecie internetowej wskazują na kilka 

najważniejszych obszarów problemowych w Gminie Rokiciny. Należą do nich: 
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BRAKI W INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ 

− zły stan dróg, brak chodników, poboczy, przejść dla pieszych, słabe oświetlenie uliczne; 

− brak ścieżek rowerowych; 

− brak dostępu do infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna / przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, wodociąg); 

− brak dostępu do Internetu; 

− brak sieci gazowej; 

 

SŁABY DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KULTURY, DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW, 

MIEJSC SPOTKAŃ I REEREACJI 

− niewielki wybór zajęć sprzyjających rekreacji, rozwojowi zainteresowań; 

− brak zajęć pozalekcyjnych dla uczniów; 

− niewystarczająca liczba miejsc dla dzieci w przedszkolu; 

− brakuje placów zabaw, stref aktywności, miejsc spotkań; 

 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA  

Mieszkańcy wskazują na problem spalania odpadów, plastiku. Widoczne są braki w edukacji 

ekologicznej mieszkańców, braku świadomości zagrożeń płynących ze spalania śmieci. Mieszkańcy 

podnoszą także problem niewielkiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, proszą 

o wsparcie gminy w tym zakresie. Wskazuje się także na konieczność podejmowania działań 

termomodernizacyjnych. 

 

ZAGROŻENIE SUSZAMI I POŻARAMI 

− braki w infrastrukturze i wyposażeniu jednostek ratowniczych; 

 

ZANIEDBANIE MIEJSCOWOŚCI 

Mieszkańcy wskazują na konieczność zaprowadzenia w gminie porządku, zachowania estetyki 

przestrzeni, zwiększenia dbałości o dotychczasowy dorobek Gminy. Postulują o utworzenie miejsc 

spotkań, rekreacji, przestrzeni, które umożliwiałyby i zachęcały do spędzania czasu wolnego podczas 

spotkań z innymi mieszkańcami, w miejscach do tego dedykowanych. Mieszkańcy wyrażają potrzebę 

nawiązywania i zacieśnienia więzi społecznych, tworzenia okazji do spotkań, rozmów, zabawy, 

kultywowania tradycji. 

Problemem gminy jest także jej niska konkurencyjność w obszarze infrastruktury turystyki i rekreacji. 

Atuty gminy, stanowią nadal niewykorzystany w pełni potencjał, szczególnie w kontekście turystycznym. 

Brakuje długoterminowej strategii promocji, która umożliwiłaby dotarcie z ofertą turystyczną 

do szerszego grona odbiorców. 
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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 Rokiciny 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 

bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi pozwala w kolejnych latach budować nowe 

rynki zbytu. To szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którą trzeba wykorzystać. 

Należy się również liczyć ze zmianami demograficznymi na terenie całego województwa 

łódzkiego. W gminie Rokiciny odnotowuje się coraz mniejszą liczbę mieszkańców, taka sama tendencja 

zauważalna jest w powiecie tomaszowskim, a także w województwie łódzkim. Strefy gospodarcze będą 

skupiać się na dużych aglomeracjach miejskich, co będzie skutkować marginalizacją mniejszych 

ośrodków takich jak Rokiciny. Firmy innowacyjne będą więc skupiały się raczej w Łodzi, Tomaszowie 

Mazowieckim, nie bezpośrednio w okolicach gminy Rokiciny. Wpłynie to bezpośrednio na rozwój gminy 

w kolejnych latach.  

Kolejne lata to także 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 
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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 więc wszelkich starań, 

aby jak najszybciej umożliwić wszystkim mieszkańcom dostęp do szybkiej sieci internetowej. 

Jak pokazują doświadczenia roku 2020/2021 (nauka zdalna w szkołach oraz zdalna praca), 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.  

Innym, silnym trendem w gospodarce będzie rozwój elektromobilności. Szacuje się, 

że samochody, autobusy i inne pojazdy elektryczne będą stawały się coraz tańsze, a co z tym związane 

również coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Do rozwoju elektromobilności 

z pewnością przyczynią się decyzje podejmowane przez lokalne władze, które mogą zachęcać 

mieszkańców, ale również dawać dobry przykład w tym zakresie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że dla rozwoju elektromobilności w gminie niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, która stanie się 

bodźcem dla miejscowej ludności do wprowadzenia zmian. 

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. Konieczne 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. Widać to również w gminie Rokiciny. 
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W latach o stosunkowo niewielkich opadach atmosferycznych na terenie gminy Rokiciny parowanie 

przewyższa sumę opadów, co w połączeniu z dużą przepuszczalnością ziem zbudowanych z piasków 

i glin zwałowych i ich skłonnością do wahania poziomu wód, prowadzi do suszy gruntowej oraz rodzi 

zwiększone niebezpieczeństwo pożarów. W ostatnich latach wraz ze wzrostem temperatur, cykliczne 

susze stają się coraz poważniejszym problemem. 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. Największym wyzwaniem staje się zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla 

wszystkich mieszkańców. 

Jak wskazuje Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, obszar gminy Rokiciny został 

włączony do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno. „Dla Miejskich 

Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotna będzie realizacja zintegrowanych, kompleksowych 

projektów dotyczących m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększania 

efektywności energetycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie jakości 

powietrza, wzrostu atrakcyjności osadniczej, wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego 

oraz rozwoju kultury, turystyki i rekreacji.” Dlatego też gmina przewidziała szereg projektów 

inwestycyjnych, dzięki którym możliwa będzie realizacja tych zamierzeń. 

 

 

 

 

 

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 
 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy został zawarty w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny. 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 przestrzennego. 

Jak zapisano w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rokiciny: 

Gmina pełni funkcje mieszkaniowe bytowe - z zabudową zagrodową, jednorodzinną, 

marginalną rekreacyjną i wielorodzinną. Funkcje te przeważają nad innymi funkcjami obszarów 

zurbanizowanych. Zaplecze zainwestowania dające miejsca pracy pełnią tereny rolne z zabudową 

zagrodową, usługi i tereny produkcyjne. Obsługę zapewniają tereny usług publicznych i komercyjnych 

oraz uzbrojenie terenów. Ośrodek gminny centrotwórczy stanowi Rokiciny-Kolonia położona 

w centralnej części obszaru, powiązana z pozostałymi obszarami systemem dróg. Funkcję obsługi 

realizują usługi ponadpodstawowe (administracja, poczta, zdrowie, kultura), podstawowe (handel, 
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drobna gastronomia, targowisko). W miarę jednoznacznie zdefiniowała się strefa produkcyjna zajmując 

południowo – zachodni kwartał miejscowości, a także strefa usług w północno zachodnim kwartale 

od węzła drogi i kolei.  

W rozplanowaniu przestrzennym Rokicin-Kolonii brakuje jednak czytelnej przestrzeni publicznej, 

zapewniającej integrację społeczną i identyfikację z ośrodkiem. Obciążeniem dla ośrodka jest także 

ogromna uciążliwość drogi wojewódzkiej o dużym nasileniu ruchu samochodów i przejazd przez linię 

kolejową. Tereny zurbanizowane zabudowy rolniczej, zagrodowej rozlokowane są głównie przy 

drogach, poza drogą wojewódzką. Nie wkraczają w obszary dolin rzecznych, pozostawiając bez 

szkodliwej ingerencji ich obszary pełniące funkcje ekologiczne. Zarzewiem konfliktów społecznych 

bywają indywidualne gospodarstwa rolno – hodowlane, najczęściej osadzone w strukturze wsi, ale 

zwiększające swoją produkcję. Powoduje to wzrost uciążliwości i opory sąsiadów nieprowadzących 

analogicznej gospodarki.  

W obszarze gminy wskazać można tereny o utrzymanym ładzie przestrzennym. Za takie można uznać 

zabudowę zagrodową obszarów wiejskich z dominacją otwartych terenów rolnych lub lasów. 

W zabudowę tę nie ingeruje nadmiernie zabudowa jednorodzinna, zabudowa „trzyma się” pasów 

przydrożnych. Nie zauważa się większych tendencji do rozpraszania zabudowy. Pojedyncze przypadki 

podziałów gruntów rolnych na małe działki widać w rejonach najbardziej atrakcyjnych - Cisowie 

i Michałowie, Eminowie.  

Tereny o zaburzonym ładzie przestrzennym, wymagające porządkowania, to głównie tereny 

eksponowane z racji usługowego charakteru, czyli np. centrum usługowe w Rokicinach-Kolonii, 

wymagające bardziej prestiżowego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ekspozycji estetycznej 

wymaga też sąsiedztwo dworca kolejowego – ciąg do drogi wojewódzkiej i pasmo usługowe wzdłuż tej 

drogi w stronę urzędu gminy. Są to tereny stanowiące wizytówkę gminy i muszą być traktowane 

priorytetowo. Porządkowania przestrzennego wymagają także tereny nowej urbanizacji w Nowych 

Chrustach i Pogorzałych Ługach, wymagające organizacji przestrzeni publiczno-społecznych. 

Gmina Rokiciny jest gminą rolniczą. Dominują ekosystemy agrarne zajmujące około 74% 

powierzchni gminy. Rozległe ekosystemy łąk i pastwisk tworzą ciągi ekologiczne towarzyszące rzekom 

i ciekom wodnym oraz rowom odwadniającym. Zajmują one około 5% gminy. Doliny posiadają także 

rozbudowaną sieć rowów odwadniających, które wraz wodami rzek i cieków oraz nielicznych stawów 

tworzą ekosystemy wodne. 

Ekosystemy leśne zajmują tylko około 14,5% powierzchni gminy. Lesistość jest jedną z niższych 

w województwie łódzkim. Większe kompleksy lasów państwowych znajdują się w starych Chrustach – 

Stefanowie, Kolonii Łaznów, a lasów prywatnych w Wilkucicach Małych i Dużych, Maksymilianowie. 

Na obszarze gminy Rokiciny występują następujące obiekty objęte ochroną przyrody i krajobrazu: 

− Rezerwat Leśny Łaznów, 

− pomniki przyrody, 

− użytek ekologiczny – „Mokradło Łaznowska Wola”. 

Poza obszarami lasów i naturalnej zieleni łąkowej, skupisk zadrzewień śródpolnych, także zieleni 

antropogenicznej przydomowej sadów i ogrodów, zieleni dekoracyjnej towarzyszącej wszelkiej 
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zabudowie - w gminie znajduje się niewiele obszarów zieleni w postaci zieleni urządzonej, założeń 

parkowych.  

Ważniejsze skupiska zieleni urządzonej to:  

− zabytkowy park dworski z XIX w. w Popielawach – użytkowanie na cele mieszkaniowe,  

− zabytkowy park przykościelny z XVIII w. w Łaznowie – użytkowanie na cele usługowe – usługi 

kultury sakralnej,  

− zadrzewiony skwer w Rokicinach-Kolonii o charakterze parkowym,  

− zieleń cmentarzy: czynne cmentarze w Rokicinach i Łaznowie oraz te historyczne w Albertowie, 

Maksymilianowie, Mikołajowie, Popielawach. 

Elementy tworzące środowisko kulturowe gminy nie są objęte ochroną. Gmina nie posiada i nie 

aspiruje do tworzenia parku kulturowego. Nie ma też przestrzeni wymagających stworzenia takich form 

ochrony zabytków. Wyróżniające się elementy krajobrazu kulturowego to:  

− układy wsi – rzędówki w Popielawach i Łaznowie, Rokiciny-Kolonia układ złożony; 

− układ zabudowy wsi Popielawy – kalenicowo lokalizowane budynki mieszkalne we frontowej 

części działek, lokalizacja stodół kalenicowo na zamknięciu podwórek; 

− dominanty i sylwety: zabytkowy zespół kościelny w Łaznowie, kościół w Chrustach Nowych, 

współczesny kościół w Rokicinach; 

− wyróżniające się budynki: eklektyczny budynek zajazdu poczty konnej w Rokicinach z 1848 r. 

zaadaptowany na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach, dworzec kolejowy 

(dworzec Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej); 

− punkty identyfikacyjne: krzyże i kapliczki przydrożne; 

− zabytkowe założenia zielone: park przykościelny w Łaznowie, park dworski w Popielawach; 

− cmentarze: Łaznów, Rokiciny; 

− charakterystyczne krajobrazy – pola, błonia, łąki: rozległe równiny pól w Popielawach – widoki 

z drogi wojewódzkiej; 

− miejsca, pomniki i obiekty upamiętniające wydarzenia historyczne – tablice pamiątkowe 

na budynku OSP w Rokicinach i OSP w Popielawach, na budynku gminnym w Łaznowie; 

W Rokicinach-Kolonii - Plac Pamięci Ofiar 4 Sierpnia 1943 roku; Obok kościoła w Łaznowie 

oraz na dziedzińcu kościoła w Rokicinach-Kolonii ustawione są pomniki Ojca Świętego Jana 

Pawła II; 

− centra kultury gminy: świetlice wiejskie, placówki oświatowe, strażnice OSP, kluby sportowe. 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 cały obszar Gminy Rokiciny został 

włączony do obszaru strategicznej interwencji: Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów 

Mazowiecki – Opoczno. Na terenie Gminy nie wyróżniono OSI lokalnych. 
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5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania  
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

 

Polityka przestrzenna powinna stanowić płaszczyznę negocjacji pomiędzy potrzebami 

a realnymi możliwościami. Nadrzędną zasadą polityki przestrzennej jest zasada zachowania 

zrównoważonego rozwoju. Według norm i dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych: 

„Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz 

zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości 

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności 

ekosystemu Ziemi.” 

Przeprowadzone analizy oraz wizja lokalna wskazują, że dotychczasowe kierunki rozwoju 

i istniejące funkcje gminy Rokiciny mogą być kontynuowane, pod warunkiem zwrócenia większej uwagi 

na zrównoważony rozwój wszystkich z nich oraz na aktywizację mniej znaczących dotychczas funkcji, 

do takiego stopnia, aby stały się czynnikami napędzającymi rozwój gminy. Należy utrzymać 

dotychczasowe funkcje obszarów wyróżnionych w ramach działań polityki przestrzennej.  

Rekomendacje dla Gminy Rokiciny odnoszą się do wytyczonych w Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 OSI regionalnych, a zatem do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Tomaszów Mazowiecki – Opoczno., który obejmuje obszar całej Gminy Rokiciny. 

Rekomendacje do obszaru objętego strategią to: 

− podnoszenie jakości i dbałości o ład przestrzenny jako nieodłączny element wieloaspektowego 

rozwoju gminy; 

− przeciwdziałanie rozwojowi chaotycznej urbanizacji, w tym m.in. poprzez: 

o usankcjonowanie dotychczasowej polityki przestrzennej gminy w zakresie 

uwzględnienia ustaleń planów miejscowych i zmienianego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz terenów o zainicjowanych 

procesach inwestycyjnych – wydanych decyzji o warunkach zabudowy, wydanych 

pozwoleń na budowę, 

o kontynuację i porządkowanie obszarów zainwestowania w celu tworzenia bardziej 

jednorodnej struktury; 

o utrzymanie bez urbanizacji obszarów naturalnych dolin rzecznych (bez zabudowy, 

w tym letniskowej); 

o zminimalizowanie zmniejszania obszarów rolnych na skutek ograniczenia 

ich przeznaczania na strefy zurbanizowane; 

o dla obszarów o korzystnych warunkach naturalnych, w tym na gruntach rolnych 

wysokich klas bonitacyjnych, ochrona przed urbanizacją niezwiązaną z rolnictwem. 

− podporządkowanie nowej zabudowy mieszkalnej historycznej kompozycji przestrzennej 

szczególnie w tradycyjnych miejscowościach wiejskich; 

− ochrona i pielęgnacja centrum miejscowości (zachowanie kultury regionu); 

− kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie istniejących 

obiektów o ważnych funkcjach lokalnych i ponadlokalnych; 



125 Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny do 2030 roku 
 

− ochrona zabytków, 

− wyznaczenie stref ochronnych obiektów zabytkowych i obejmowanych ochroną zabytków; 

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

rozwiązań wymaga całość gospodarki wodno-ściekowej i zapewnienie wszystkim mieszkańcom 

dostępu do podstawowych usług publicznych; 

− zmniejszenie deficytu wód, w tym możliwość realizacji obiektów małej retencji; 

− budowa nowych miejsc, obiektów o funkcji rekreacyjnej – miejsca spotkań i rekreacji, boiska 

oraz rozbudowa miejsc kultury, jak centrum kultury i świetlice wiejskie; 

− rozbudowa infrastruktury turystycznej, rozwój i oznakowanie szlaków turystycznych, budowa 

ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej; 

− tworzenie i urządzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych; 

− utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych; 

− zachowanie ważnych krajobrazowo panoram i otwarć widokowych - bez wprowadzania 

zabudowy przesłaniającej; 

− rozwój nowoczesnego rolnictwa, gospodarującego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska 

i w sposób gwarantujący zachowanie walorów krajobrazowych; 

− ochrona zasobów przyrody; 

− powiększenie obszarów poprzez wskazanie terenów możliwych zalesień – na gruntach niskiej 

przydatności rolniczej i pozbawionych melioracji,  

− określenie możliwości zalesiania także innych gruntów nieprzydatnych rolniczo, zgodnie 

z przepisami; 

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

− zwiększenie udziału zieleni w centrach miejscowości; 

− podnoszenie jakości życia i zamieszkania; 

− likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 

− dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (hala sportowa, przedszkole, place 

zabaw, miejsca rekreacji, szkoły, 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; 

− dobra organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach; 

− rozwój wydzielonych dróg i pasów dla rowerów w całej gminie; 

− opracowanie systemu komunikacyjnego wspierającego transport niskoemisyjny (również 

elektromobilność); 

− gazyfikacja Gminy; 

− tworzenie stref rozwoju energetyki odnawialnej (elektrownie solarne); 

− wyznaczenie miejscowości celem stworzenia tzw. wiosek energetycznych. 

Wszystkie projekty inwestycyjne zostały zamieszczone i opisane w rozdziale 7. 
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6. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym 

 

Na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Rokiciny, 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 - 

wyznaczone cele strategiczne i operacyjne w sferze gospodarczej, przyrodniczo-przestrzennej oraz 

społecznej.. W dalszej części przedstawiono działania, których realizacja pomoże w osiągnięciu 

założonych celów. Należy zaznaczyć, iż stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

wymaga świadomości, że rozwój ten to wspólne dobro wszystkich mieszkańców, że to właśnie 

mieszkańcy tworzą gminę i dla nich i z ich udziałem szeroko pojęty rozwój gminy jest możliwy. 

Połączenie zasobów, wykorzystanie warunków zewnętrznych oraz potencjału: samorządu, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców dają możliwość realizacji niezbędnych 

procesów prowadzących do osiągnięcia przyjętych poniżej celów.  
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CELE STRATEGICZNE  CELE OPERACYJNE 

  

 

CEL STRATEGICZNY 1 

Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy 

 1.1 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy Rokiciny poprzez rozwój 
lokalnego układu drogowego 

 1.2 Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, poprawa funkcjonalności 
budynków i obiektów na obszarze Gminy Rokiciny 

 1 3 Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu promocji gospodarczej i 
inwestycyjnej 

 1.4 Wzrost przedsiębiorczości oraz łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja 
zawodowa mieszkańców 

  

 

CEL STRATEGICZNY 2 

Ochrona środowiska oraz 

zrównoważone i harmonijne 

kształtowanie ładu przestrzennego 

 2.1 Poprawa stanu oraz ochrona środowiska naturalnego gminy, adaptacja do 
zmian klimatu, dbałość o ład przestrzenny  

 
2.2 Poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

 2.3 Poprawa zewnętrznego wizerunku gminy poprzez rozwój bazy sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej, przy zachowaniu ładu przestrzennego 

  

 

CEL STRATEGICZNY 3 

Stwarzanie warunków dla rozwoju 

kapitału społecznego Gminy Rokiciny 

 3.1 Zapewnienie optymalnej bazy lokalowej oraz wysokiej jakości usług 
opiekuńczych i edukacyjnych 

 3.2 Aktywizacja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, 
zwłaszcza osób starszych 

 3.3 Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na 
terenie gminy 

 3.4 Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
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CEL STRATEGICZNY 1: 

Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
 

Cel 1 dotyczy sfery gospodarczej. Działania skupiają się wokół infrastruktury technicznej, 

funkcjonalności obiektów oraz działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności 

gospodarczej Gminy Rokiciny. Ponieważ wszystkie sfery przenikają się ze sobą, efektem działań ma 

być lepszy poziom życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Gminy jako jednostki terytorialnej. 

 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

1.1 Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej Gminy Rokiciny 
poprzez rozwój lokalnego układu 
drogowego 

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Rokiciny 

1.2 Budowa i przebudowa 
infrastruktury technicznej, poprawa 
funkcjonalności budynków i 
obiektów na obszarze Gminy 
Rokiciny 

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny 

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny-Kolonia 
oraz modernizacja przepompowni ścieków 

Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi 713 w miejscowości 
Łaznowska Wola 

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej 

Budowa ujęcia wody na terenie gminy Rokiciny 

Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z 
remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku 

Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola 
w Rokicinach 

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rokiciny 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie 

Rozwój sieci gazowej 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 
likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności 

1.3 Opracowanie i wdrożenie 
spójnego systemu promocji 
gospodarczej i inwestycyjnej 

Promocja gospodarcza gminy Rokiciny 

1.4 Wzrost przedsiębiorczości oraz 
łagodzenie skutków bezrobocia i 
aktywizacja zawodowa 
mieszkańców 

Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola 
w Rokicinach 

Promocja gospodarcza gminy Rokiciny 
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CEL STRATEGICZNY 2: 

Ochrona środowiska oraz zrównoważone i harmonijne kształtowanie ładu 

przestrzennego 

Cel strategiczny 2 dotyczy sfery przyrodniczo-przestrzennej, koncentruje się wokół ochrony 

środowiska naturalnego oraz zachowania ładu przestrzennego Gminy. Rozwój gminy musi przebiegać 

w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem dóbr natury, w kierunku jak 

najmniejszego ich wykorzystywania, oszczędzania zasobów. Proponowane inwestycje wpływają nie 

tylko na rozwój i atrakcyjność gminy, ale także na jakość życia obecnych mieszkańców i przyszłych 

pokoleń.  

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

2.1 Poprawa stanu oraz 
ochrona środowiska 
naturalnego gminy, adaptacja 
do zmian klimatu, dbałość o 
ład przestrzenny 

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny 

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii 

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny-Kolonia oraz 
modernizacja przepompowni ścieków 

Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi 713 w miejscowości Łaznowska 
Wola 

Budowa ujęcia wody na terenie gminy Rokiciny 

Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem 
pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku 

Zadrzewienie terenów na terenie całej gminy zgodnie z obowiązującymi 
dokumentami planistycznymi 

Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody oraz ochrona, wzbogacanie i 
odtwarzanie różnorodności biologicznej 

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rokiciny 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła, 
termomodernizację, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła u 
odbiorców indywidualnych i w budynkach użyteczności publicznej 

Respektowanie zapisów zawartych w dokumentach planistycznych Gminy, w 
celu ograniczania chaotycznej urbanizacji, ochrony terenów rolnych, leśnych 

2.2 Poprawa stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

2.3 Poprawa zewnętrznego 
wizerunku gminy poprzez 
rozwój bazy sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej przy 
zachowaniu ładu 
przestrzennego 

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach 

Budowa placu zabaw w Łaznowie 

Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii 

Ochrona wartości i kształtowanie dziedzictwa kulturowego, w tym ochrona 
zabytków 
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CEL STRATEGICZNY 3: 

Stwarzanie warunków dla rozwoju kapitału społecznego Gminy Rokiciny 

Trzecia sfera koncentruje się wokół kapitału społecznego. Zwraca się szczególną uwagę na 

polepszenie jakości życia oraz zapewnienie mieszkańcom gminy lepszych warunków rozwoju. Zwraca 

się na działania aktywizujące wszystkie grupy społeczne, albowiem aktywna społeczność wzmacnia 

konkurencyjność gminy. 

 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

3.1 Zapewnienie optymalnej bazy 
lokalowej oraz wysokiej jakości usług 
opiekuńczych i edukacyjnych 

Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego 
Przedszkola w Rokicinach 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie 

3.2 Aktywizacja społeczna osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem, zwłaszcza osób 
starszych 

Wsparcie osób bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, wsparcie 
dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym poprzez współpracę pomiędzy jednostkami i 
organizacjami w Gminie 

Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii 

Stworzenie kompleksowego programu badań profilaktycznych dla 
mieszkańców Gminy 

Stworzenie systemu usług opiekuńczych dla seniorów,  osób 
niepełnosprawnych 

3.3 Zapewnienie wysokiej jakości oferty 
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na 
terenie gminy 

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach 

Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego 
Przedszkola w Rokicinach 

Budowa placu zabaw w Łaznowie 

Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii 

3.4 Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego 

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z 
remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku 

Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na 
terenie Gminy Rokiciny 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 
likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności 
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7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych  

 

W okresie programowania Gmina planuje zrealizować następujące strategiczne zadania inwestycyjne:  

L.p. Tytuł 
Lata 

realizacji 
Szacunkowy 

koszt 
Miejsce realizacji 

1 
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 716 

2023 - 2026 10 mln 
Mikołajów, 
Pogorzałe Ługi, 
Nowe Chrusty 

2 
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Rokiciny 

2022 - 2024 3 mln 
Popielawy, 
Łaznów, Eminów 

3 
Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny 
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

2022 - 2023 1,6 mln 
Posesje 
mieszkańców 
Gminy Rokiciny 

4 
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Rokiciny-Kolonia oraz modernizacja 
przepompowni ścieków 

2023 - 2024 500 tyś Rokiciny-Kolonia 

5 
Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi 713  
w miejscowości Łaznowska Wola 

2025 - 2030 7 mln Łaznowska Wola 

6 Budowa ujęcia wody na terenie gminy Rokiciny 2027 - 2030 2 mln Pogorzałe Ługi 

7 
Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP 
Łaznów wraz z remontem pozostałych 
pomieszczeń i termomodernizacja budynku 

2022 - 2023 3 mln Łaznów 

8 
Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Rokicinach 

2022 - 2024 19 mln Rokiciny-Kolonia 

9 
Budowa przedszkola przy istniejącym budynku 
Gminnego Przedszkola w Rokicinach 

2022 - 2024 6 mln Rokiciny-Kolonia 

10 Budowa placu zabaw w Łaznowie 2022 - 2023 135 tyś Łaznów 

11 Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach–Kolonii 2022 - 2023 142 tyś Rokiciny-Kolonia 

12 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Łaznowie 

2024 - 2025 3 mln Łaznów 

13 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

2024 - 2026 3 mln Rokiciny 

14 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Rokiciny 

2023 - 2024 3 mln 
Nowe Chrusty, 
Eminów 

15 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 
źródła ciepła, termomodernizację, budowę 
instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła u 
odbiorców indywidualnych i w budynkach 
użyteczności publicznej 

2024 - 2030 5 mln 
Teren Gminy 
Rokiciny 

16 
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy Rokiciny 

2023 - 2030 17 mln Gmina Rokiciny 

17 Promocja gospodarcza gminy Rokiciny 2023 - 2029 2 mln Cała gmina 
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8. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 
 

Poniżej odniesiono się do dokumentów gminnych, wskazując w jaki sposób zachodzi zgodność 

ze strategią. 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY ROKICINY 

„Istniejące uwarunkowania, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, determinują rozwój 

i zagospodarowanie przestrzenne gminy Rokiciny. Pozwalają określić najbardziej pożądany i realny 

kierunek przemian przestrzennych. Określane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rokiciny przyjmują, zgodnie z wymogami zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego, ład 

przestrzenny i rozwój zrównoważony jako podstawę ich formułowania. Są wynikiem analizy 

uwarunkowań i oceny stanu gminy we wszystkich aspektach – środowiskowych, społecznych, 

infrastrukturalnych, kulturowych. Uwzględniają możliwości rozwojowe gminy i potrzeby 

jej mieszkańców. Realizują zasady określone przez dokumenty nadrzędne krajowe, wojewódzkie 

i powiatowe. Realizują zasadę ciągłości planistycznej i polityki przestrzennej gminy jako gwarancji 

pewności życia mieszkańców w określonym otoczeniu prawnym i urbanistycznym. Zapewniają ochronę 

praw nabytych.  

Sporządzając Studium gmina nie mogła pominąć i nie uwzględnić przeznaczenia 

wprowadzonego przez obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nie 

mogła też pominąć kierunków przeznaczenia terenów określonych przez obecnie zmieniane Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2011 r. Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego określono uwzględniając potrzeby i możliwości rozwoju gminy:  

Potrzeby ekonomiczne:  

− aktywizacja gospodarcza – nowe tereny inwestycyjne, rozwój indywidualnej działalności 

gospodarczej, 

− wzrost zamożności mieszkańców – wzrost zasobów budowlanych i mieszkaniowych, poprawa 

jakości usług publicznych, standardów zamieszkiwania, standardów usług.  

Potrzeby środowiskowe:  

− ochrona środowiska przyrodniczego jako zasady zrównoważonego rozwoju i kapitału rozwoju 

rolnictwa.  

Potrzeby społeczne:  

− podnoszenie standardów życia, pracy i wypoczynku,  

− podnoszenie tożsamości, świadomości i wartości lokalnej – zerwanie z poczuciem 

zaściankowości – tworzenie gminy oferującej miejsca pracy poza rolnictwem.  

W oparciu o prognozy demograficzne oszacowano:  

− zapotrzebowanie na działki budowlane – dodatkowe 702 działki,  

− wyliczony wzrost liczby mieszkańców w perspektywie do 2048 r. daje dla gminy Rokiciny 

6 173 osoby (2017 r.) + 585 osób (za 30 lat) = 6758 osób. 

Zapisy studium są zatem zbieżne z zapisami przedmiotowej strategii rozwoju gminy Rokiciny. 
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ROKICINY 

Zadania inwestycyjne wymienione w PGN zaplanowano do realizacji do 2020 roku. W strategii 

przewiduje się działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, zatem w miarę potrzeb PGN powinien 

zostać zaktualizowany o projekty zaplanowane do realizacji. 

Pozostałe zapisy dokumentów są ze sobą zbieżne, PGN stanowi uszczegółowienie strategii rozwoju 

gminy w zakresie ochrony powietrza. 

 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ROKICINY 

NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ do 2024 roku 

W perspektywie do 2024 roku w Programie pozostały do realizacji następujące zadania: 

− Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Chrusty 

− Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Rokiciny 

− Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny – Ochrona 

środowiska 

Są to działania, które wpisują się w założenia strategii. Strategia przewiduje szereg działań 

związanych z gospodarką wodno-ściekową, ochroną środowiska i powietrza, a zatem cele POŚ, 

wpisują się w cele i działania zaplanowane w strategii. 

Zapisy dokumentów są zatem ze sobą zbieżne 

 

 

 

 

 

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 publicznej [szt.] 

− Liczba powstałych miejsc parkingowych [szt.] 

− Powierzchnia dostępnych gminnych terenów inwestycyjnych [ha] 



134 Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny do 2030 roku 
 

− Liczba inwestycji z zakresu zagospodarowania turystycznego miejsc np. przy ciekach 

i zbiornikach wodnych [szt.] 

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

− Liczba zamontowanych lamp w przestrzeni publicznej [szt.] 

− Liczba zainstalowanych kamer monitoringowych [szt.]  

− Kwota przeznaczona na dofinansowania [zł] 

− Liczba budynków gminnych z zainstalowaną infrastrukturą do pozyskiwania energii odnawialnej 

lub budynków prywatnych, które otrzymały dofinansowanie [szt.]  

− Liczba budynków gminnych objętych termomodernizacją [szt.] 

− Kwota przeznaczona na dofinansowania do wymiany pieców [zł] 

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

− Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] 

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

− Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km] 

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

− Liczba wprowadzonych rozwiązań z zakresu małej retencji [szt.]  

− Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych [szt.]  

− Liczba 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. 

+ 1,9%, 

Zmniejszenie się liczby 
osób bezrobotnych 

Dane można uzyskać na stronach GUS, również 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie 
Mazowieckim. 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. 

- 2,2% 

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. 

+ 1,5% 
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Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika 
Wartość wskaźnika do 
osiągnięcia na koniec 

realizacji strategii 

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. 

+4,9% 

Wzrost liczby nowych 
mieszkańców gminy 

Wskaźnik ten pokaże, czy podjęte działania stworzyły 
bezpieczny i atrakcyjny dla życia obraz gminy Rokiciny. 
Dane dostępne są w GUS. Można je skorelować ze 
średnimi dochodami gospodarstw domowych, 
poziomem wykształcenia oraz bezrobocia 
mieszkańców. 

+ 0,7% 

 

 

 

 

 

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, 

ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu 

Elektromobilności. Oczywiście będą brane pod uwagę wszystkie dostępne i akceptowalne dla gminy 

źródła finansowania, poniższy katalog źródeł finansowania, a także zakres inwestycji może być 

rozszerzany i korygowany w miarę udostępnianych środków pomocowych oraz potrzeb gminy. Koszty 

poszczególnych inwestycji oszacowano w rozdziale 7 niniejszej strategii. 

Zasadnicze znaczenie dla sfinansowania inwestycji zawartych w strategii ma przede wszystkim katalog 

środków publicznych, w tym: 

− środki własne gminy, 

− środki z budżetu województwa łódzkiego, 

− środki z budżetu Unii Europejskiej, 

− Krajowe Programy Operacyjne, 

− środki budżetu państwa, 

− inne środki publiczne.  

Ważnym elementem finansowania interwencji rozwojowych będą również środki prywatne, które mogą 

zostać wykorzystane do współfinansowania projektów realizowanych w ramach programów 

operacyjnych lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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11. System wdrażania Strategii 
 

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

lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jej jakości. Proces jej wdrażania jest złożonym 

przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji 

z otoczeniem. Wdrożeniu strategii towarzyszyć będzie jej ewaluacja, która będzie się opierać 

na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jej przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. Strategia gminy 

jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki terytorialnej. Sam dokument nie jest jednak receptą 

na sukces. Aby mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jego wdrażanie, 

czuwanie nad jego realizacją i kontrolowanie przebiegu.  

Właściwy proces wdrażania strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji 

i osób. Przedkładana strategia jest "własnością" społeczności lokalnej - dla niej przede wszystkim była 

budowana. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy 

implementacyjne. Niezwykle istotne jest partnerstwo ponadgminne. Wdrażanie wytyczonych planów 

zakłada potrzebę animacji od podstaw, która wiąże się z głębszymi kwestiami, takimi jak: zmiana 

mentalności, stosunki społeczne oraz kultura lokalna, których ewolucja jest procesem rozłożonym 

na wiele lat.  

Realizacja strategii uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych 

jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań 

w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, 

możliwości finansowe gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów Jednostka zabezpieczy 

15 – 50% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.  

Za wdrażanie strategii odpowiedzialny będzie Urząd Gminy w Rokicinach. 

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 Rokicinach jako instytucja wdrażająca strategię, odpowiedzialny będzie za:  

− opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne; 
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− 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 Gminy w Rokicinach. 

Obowiązkiem Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu o terminach posiedzeń oraz 

przygotowywanie na w/w posiedzeniach 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.  
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 KONTROLĘ KOŃCOWĄ - EWALUACJĘ EFEKTÓW 

Ewaluacja zaczyna się już w 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 

dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane 

w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości.  
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13. Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2030 

 

Poniższy rozdział przygotowano w oparciu o Strategię rozwoju województwa łódzkiego 2030 

- Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r. 

Podkreślono aspekty szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszej Strategii Rozwoju Gminy Rokiciny 

do 2030 roku. 

Cytując dokument: „Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu 

województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym 

i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Strategia Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2030 jest odpowiedzią władz województwa na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania, 

przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, 

stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której efektem będzie podniesienie jakości życia 

mieszkańców województwa łódzkiego. (…) 

Strategia 2030 jest odpowiedzią na wyzwania wewnętrzne i globalne, jakie stoją przed województwem 

łódzkim. Podejmowane w ramach strategii działania będą służyły ograniczaniu negatywnych skutków 

procesów demograficznych związanych z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa, podnoszeniu 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. 

Niezbędnym warunkiem tych przemian będzie rozwój cyfryzacji i całego sektora e-usług. 

Dla zapewnienia spójności społecznej podejmowane będą działania zmierzające do zwiększenia 

dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji, kultury, 

sportu i turystyki. Kompleksowa poprawa dostępności województwa sprzyjać będzie budowaniu 

spójności terytorialnej. Niezmiernie istotne będą również działania związane z adaptacją do zmian 

klimatu oraz poprawą jakości powietrza. Województwo łódzkie dostrzega potencjał sektora 

energetycznego, jak również potrzebę jego transformacji. Sprawiedliwa i włączająca transformacja ma 

kreować nowy model rozwoju dla obszaru górniczego przy jednoczesnym zapobieganiu regresowi 

gospodarczemu i społecznemu. 

Rok 2020 przyniósł całkowicie nowe wyzwanie związane z ograniczaniem skutków kryzysu wywołanego 

przez pandemię COVID-19. Zarząd Województwa podjął zdecydowane działania mające na celu 

odbudowę gospodarki oraz przeciwdziałanie zwiększaniu się bezrobocia. W celu zapobiegania 

i ograniczania wpływu kolejnych zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości, niezwykle istotna jest 

kontynuacja podjętych działań, również w obszarze ochrony zdrowia i rozwoju cyfryzacji, w tym 

rozwijania kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych.  

Zaproponowane w Strategii 2030 działania koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom, 

jak również na wzmacnianiu wewnętrznych potencjałów. Wymiar terytorialny interwencji będzie 

kontynuowany, dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych poszczególnych terytoriów, w tym 

Obszarów Strategicznej Interwencji wskazanych z poziomu krajowego i regionalnego. Koncentracja 

interwencji na tych obszarach będzie służyła wyrównywaniu szans rozwojowych poszczególnych 

obszarów województwa i budowaniu jego spójności terytorialnej. 
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Osią działań będzie jak najlepsze wykorzystanie wszelkich dostępnych zasobów. W kręgu 

szczególnego zainteresowania samorządu województwa będzie rodzina i stworzenie godnych 

warunków życia dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.”48 

 Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny do 2030 roku wpisuje się w wizję oraz w cele 

określone w SRWŁ 2030. WIZJA ROZWOJU zawarta w SRWŁ 2030 brzmi: 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. 

„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. 

(…) W Strategii wskazano trzy cele strategiczne w ramach trzech sfer gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej: 

1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka 

2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans 

3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

(…) Dodatkowo wskazano jeden cel horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region.  

Skuteczne działania podejmowane w sferze zarządczej pozytywnie oddziałują na realizację 

wskazanych powyżej celów strategicznych oraz pozwolą na skuteczną realizację Strategii 

i optymalizację procesów rozwojowych. W ramach tego celu działania będą skoncentrowane 

na poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych poziomach 

zarządzania, szczególnie współpracy samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych.  

Istotą tego celu będzie prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju, zgodnie z ideą zrównoważonego 

rozwoju poprzez wzmacnianie potencjału endogenicznego miast i obszarów wiejskich, podniesienie 

ich atrakcyjności osadniczej, niwelowanie barier rozwojowych, zapobieganie peryferyzacji. Kluczowe 

znaczenie będzie przy tym miało poszanowanie zasad ochrony środowiska, w tym najwartościowszych 

elementów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. Polityka 

zrównoważonego rozwoju pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnych mieszkańców regionu łódzkiego 

i zachowanie najcenniejszych elementów środowiska dla przyszłych pokoleń. Osiąganie efektu synergii 

w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego będzie odbywało się z poszanowaniem walorów 

przestrzeni.” 

 

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, 

 

48 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 
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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 Rokiciny została zakwalifikowana do Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, który w wyniku strategicznej interwencji przekształci się w Zintegrowany Miejski 

Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki – Opoczno. Poniżej przedstawiono opisy zaczerpnięte 

z SRWŁ 2030: 

 

„MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE (MOF) 

Rysunek 8 Miejskie Obszary Funkcjonalne 

 
Źródło: SRWŁ 2030 [za:] dane BPPWŁ 

 

Na terenie województwa wyróżniono cztery Miejskie Obszary Funkcjonalne: MOF Ośrodka 

Wojewódzkiego – Łodzi oraz 3 wielordzeniowe MOF: MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask, 

MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno oraz MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. (…) 

Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotna będzie realizacja zintegrowanych, 

kompleksowych projektów dotyczących m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, 

zwiększania efektywności energetycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie 
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w zakresie jakości powietrza, wzrostu atrakcyjności osadniczej, wsparcia rozwoju kształcenia 

i szkolenia zawodowego oraz rozwoju kultury, turystyki i rekreacji. 

Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziano 

wsparcie w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Szczegółowy zakres wsparcia 

w ramach ZIT zostanie określony zgodnie z Umową Partnerstwa w programie regionalnym. W ramach 

instrumentu ZIT realizowane będą mogły być projekty o zintegrowanym charakterze pod względem 

tematycznym lub terytorialnym, koncentrujące się na wyzwaniach rozwojowych, które jednostki 

samorządu terytorialnego tworzące MOF zdecydują się adresować wspólnie, tak na etapie realizacji 

projektu jak i późniejszej eksploatacji.” 

 

CELE SRWŁ 2030 W UKŁADZIE MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Gmina Rokiciny jest obszarem wiejskim. Z tego powodu poniżej przedstawiono zapisy odnoszące się 

do tych terenów: 

„Obszary wiejskie województwa łódzkiego prezentują bogate spektrum typów funkcjonalnych 

począwszy od rolniczych gmin wiejskich skończywszy na gminach o przemysłowym, usługowym bądź 

wielofunkcyjnym charakterze. Istnieje też znaczna liczba gmin, położonych głównie w sąsiedztwie 

średnich i dużych miast, mająca funkcje typowo mieszkaniowe. Pomimo tak dużej różnorodności 

posiadają one wspólny mianownik barier i problemów rozwojowych: są to różnego rodzaju problemy 

transportowe, począwszy od braków w infrastrukturze komunikacyjnej na wykluczeniu z transportu 

publicznego skończywszy. Słabą stroną większości gmin wiejskich jest niski potencjał gospodarczy, 

którego wzmocnienie będzie wymagało wsparcia i modernizacji rolnictwa, rozwoju funkcji 

pozarolniczych, inwestycji w kapitał ludzki i społeczny. Kolejnym problemem gmin wiejskich jest stan 

środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie niskiej jakości wód i powietrza oraz 

niewystarczającej ochrony obszarów cennych pod wzglądem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

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 
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za sprawą wykorzystania środowiskowego i turystycznego potencjału obszarów wiejskich; dynamicznie 

będzie rozwijał się również sektor usług czasu wolnego (m.in. turystyka 3E)49. 

Niski poziom przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich wskazuje 

na konieczność wsparcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwienia zdobywania kwalifikacji 

rynkowych oraz szkoleń w kierunku reorientacji zawodowej i tworzenia warunków do rozwoju edukacji, 

a także wyrównywania szans w dostępie do usług edukacyjnych. Dużą rolę w realizacji tych celów 

odgrywać będzie zwiększenie dostępności transportowej obszarów wiejskich oraz likwidowanie 

deficytów w infrastrukturze telekomunikacyjnej i dostępie do Internetu. 

Ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz konieczność poprawy jakości życia na wsi 

istotne będzie wdrażanie koncepcji Inteligentnych wsi (Smart Villages) – tj. nowej koncepcji w zakresie 

kształtowania polityki UE. Idea Smart Villages dotyczy różnych obszarów życia wsi i stwarza nowe 

możliwości, np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

ochrony środowiska, korzystania z szans, jakie daje biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym 

(w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0), zapewnienia wysokiej 

jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 

Zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich sprzyjać będzie działalność Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (KSOW) oraz Lokalnych Grup Działania.  

Dla poprawy jakości życia mieszkańców Łódzkiego kluczowe będzie zapewnienie jak najlepszej jakości 

środowiska przyrodniczego. Jednym z głównych jego elementów są tereny zielone, stanowiące miejsca 

rodzinnego wypoczynku, rekreacji i indywidualnej aktywności fizycznej. Dla zapewnienia ochrony 

terenów o największych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i zachowania różnorodności 

biologicznej konieczne będzie prowadzenie racjonalnej polityki zarówno na szczeblu regionalnym, 

jak 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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Turystyka 3E (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja), inaczej 
zwana turystyką kreatywną. 
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