
Strategia rozwoju gminy Godzianów na lata 2022 - 2030 
 

 
1 

 

 



Strategia rozwoju gminy Godzianów na lata 2022 - 2030 
 

 
2 

 

 

 

 

Spis treści 

 

1. Wstęp ............................................................................................................................................... 3 

2. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym Strategią ................................ 4 

2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru .................................................................................... 4 

2.1.1. Położenie ......................................................................................................................... 4 

2.1.2. Powierzchnia ................................................................................................................... 9 

2.1.3. Ludność ......................................................................................................................... 10 

2.1.4. Środowisko przyrodnicze ............................................................................................... 10 

2.1.5. Rys historyczny .............................................................................................................. 14 

2.1.6. Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne ....................................................................... 15 

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne .......................................................................................... 18 

2.2.1. Infrastruktura techniczna ............................................................................................... 21 

2.2.2. Własność nieruchomości ............................................................................................... 28 

2.2.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego ........................................................................ 28 

2.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska ............................................................................ 29 

2.3. Sfera społeczna ..................................................................................................................... 29 

2.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze............................................. 29 

2.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców ............................................................................. 39 

2.3.3. Oświata i edukacja ......................................................................................................... 44 

2.3.4. Opieka zdrowotna .......................................................................................................... 47 

2.3.5. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia ................................................ 47 

2.3.6. Rynek pracy ................................................................................................................... 51 

2.4. Sfera gospodarcza ................................................................................................................ 57 

2.4.1. Gospodarka ................................................................................................................... 57 

2.4.2. Turystyka ........................................................................................................................... 70 

2.5. Wyniki badań ankietowych .................................................................................................... 73 

2.6. Analiza SWOT ....................................................................................................................... 77 

2.7. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na danym terenie ....................... 80 

3. Trendy rozwojowe.......................................................................................................................... 81 

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ....................................................................... 83 
5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie
 85 

6. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym ................. 87 

7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych ....................................... 92 

8. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych ............................................................. 92 

9. Oczekiwane rezultaty planowanych działań .................................................................................. 93 

10. Źródła finansowania ...................................................................................................................... 95 

11. System wdrażania Strategii ........................................................................................................... 95 

12. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Strategii .............................................. 97 

12.1. System monitorowania ...................................................................................................... 97 

12.2. Sposób oceny .................................................................................................................... 98 

13. Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 .................................................. 99 

Spis tabel ............................................................................................................................................. 105 

Spis map .............................................................................................................................................. 105 

Spis wykresów ..................................................................................................................................... 106 

Spis rysunków...................................................................................................................................... 106 

Spis fotografii ....................................................................................................................................... 106 

 



Strategia rozwoju gminy Godzianów na lata 2022 - 2030 
 

 
3 

 

1. Wstęp 

 

Strategia rozwoju gminy Godzianów jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne 

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

strategicznymi, obowiązującymi w gminie, w województwie łódzkim. Dokument będzie nadrzędny 

względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru gminy Godzianów, 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 Godzianów 

na lata 2022 - 2030 została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, 

sprawozdań oraz danych statystycznych. Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet 

wypełnionych przez mieszkańców. Ważnym źródłem informacji było spotkanie konsultacyjne. 

Podstawowym dokumentem prawnym określającym zadania gminy, na którym opierano się podczas 

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

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

1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto, w trakcie prac nad Strategią przeanalizowano poniższe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

 

Prace nad Strategią rozpoczęto w kwietniu 2022 roku, kiedy to Rada Gminy Godzianów 

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 Godzianów toczyły się z uwzględnieniem następujących zasad: 

 zasada koncentracji na realnych siłach gminy Godzianów – 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 Godzianowie, 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 Godzianów na lata 2022 - 2030 

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

rozwoju społeczno-gospodarczego. Ta swojego rodzaju wybiórczość zapobiega stworzeniu 

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

w niewielu przypadkach. 

 

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej 

i wyznaczona została do roku 2030. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych 

rozpoczętych w latach 2018 – 2027 obejmą także następny okres programowania. 

 

 

 

 

 

2.  Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze 
objętym Strategią 

 

2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru 

 

2.1.1. Położenie 

 

Gmina wiejska Godzianów położona jest w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim. 

Powiat skierniewicki położony jest w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. 

Powierzchnia gminy Godzianów zajmuje 44,1 km
2
, co stanowi 5,9% jego powierzchni. Gęstość 

zaludnienia w gminie wynosi 59 osób/km
2
. Gmina położona jest w granicach historycznie rozumianego 

Mazowsza. Wchodzi w skład Wysoczyzny Skierniewickiej, najdalej wysuniętego ku wschodowi terenu 

Wyżyny Łódzkiej, terenu wzniesionego maksymalnie do 220 m. n.p.m. 
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Mapa 1 Mapa administracyjna województwa łódzkiego, powiat skierniewicki, gmina Godzianów 

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

Gminę Godzianów otaczają gminy z obszaru powiatu skierniewickiego: 

 od południa gminy Słupia i Głuchów;  

 od zachodu gmina Lipce Reymontowskie; 

 od północy gmina Maków; 

 od wschodu gmina Skierniewice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
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Rysunek 1 Położenie gminy Godzianów w otoczeniu gmin sąsiadujących 

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

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

uwzględniono ww. gminy ościenne oraz pozostałe gminy powiatu skierniewickiego. Gminy wybrane 

do analiz porównawczych zostały wytypowane zarówno ze względu na podobieństwo do gminy 

Godzianów (podobne uwarunkowania rozwoju), jak i ze względu na bliskie położenie w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie. 

Miarą spójności terytorialnej jest między innymi dostępność komunikacyjna obszaru gminy. 

Podstawowym elementem systemu transportowego gminy jest układ drogowy, który zapewnia 

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

osadniczej.  

Do najważniejszych połączeń drogowych należy droga wojewódzka Nr 705 relacji Śladów – 

Sochaczew – Skierniewice – Jeżów, przebiegająca na terenie Gminy przez miejscowości Zapady oraz 

Byczki. 

W kierunku zachodnim i północno-zachodnim od granic Gminy przebiega autostrada A2 

będąca częścią drogi krajowej E30, łącząca wschód z zachodem Polski. Na obszarze powiatu 

skierniewickiego brakuje jednak zjazdu z autostrady, dwa najbliższe mieszczą się na obszarze 

powiatu łowickiego w Łyszkowicach i Nieborowie oraz jeden w powiecie żyrardowskim (Wiskitki). 

Sieć drogowa na terenie gminy jest dość dobrze rozwinięta. Długość dróg wojewódzkich 

i powiatowych w granicach administracyjnych gminy wynosi około 22,6 km, w tym:  

 Droga wojewódzka nr 705 Śladów-Jeżów – 7,2 km, 

 Drogi powiatowe - 15,4 km.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
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Fotografia 1 Miejscowość Byczki – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 705 

 
Źródło: Fotografia własna 

Długość dróg gminnych wynosi około 18 km. 

Mapa 2 Położenie gminy Godzianów na mapie drogowej 

 
Źródło: mapa.targeo.pl 
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Wieś gminna Godzianów położona jest w odległości: około 50 km od Łodzi, około 80 km 

od Warszawy, około 34 km od Łowicza, około 25 km od Rawy Mazowieckiej, około 10 km od 

Skierniewic. 

Fotografia 2 Miejscowość gminna Godzianów 

 
Źródło: Fotografia własna 

Gmina Godzianów znajduje się w sferze oddziaływania Aglomeracji Łódzkiej i Warszawskiej 

oraz miast: Skierniewice, Łowicz, Rawa Mazowiecka. Położenie w strefie oddziaływań miasta jest dla 

gminy wiejskiej Godzianów ważnym kontekstem odniesienia. Jednym z kluczowych czynników 

zewnętrznych warunkujących rozwój lokalny jest bowiem oddziaływanie, swoiste „promieniowanie” 

czynników prorozwojowych z istotnych ośrodków miejskich na otaczające te tereny. 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, Warszawa, Skierniewice) przeważnie skutkuje 

„zapożyczaniem” ich wizerunku, a w przyszłości może „oddalić” mieszkańców od dorobku 

kulturalnego gminy, 

 następują migrację, głównie ludzi młodych do większych aglomeracji, 

 z sąsiednich ośrodków będą napływać: 

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

biznesu), 

o nabywcy nieruchomości mieszkalnych na tym terenie, 

o zewnętrzni usługodawcy na rzecz mieszkańców i podmiotów lokalnych. 
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Od sytuacji w pobliskich miastach zależy więc w istotnym stopniu koniunktura lokalna. Siła nabywcza 

i aktywność inwestycyjna podmiotów z tego ośrodka kształtuje w znacznym stopniu koniunkturę 

lokalną w gminie wiejskiej Godzianów.  

 

 

 

2.1.2. Powierzchnia 

 

Powierzchnia gminy Godzianów wynosi 4 406 ha, co stanowi 5,9% powierzchni powiatu 

skierniewickiego. Klasyfikuje ją to na siódmym miejscu pod względem wielkości powierzchni 

w powiecie. Gmina podzielona jest na 6 sołectw, do których należą: Godzianów, Płyćwia, Byczki, 

Lnisno, Zapady oraz Kawęczyn. Podział Gminy obrazuje mapa poniżej. 

Mapa 3: Mapa Gminy Godzianów z podziałem na sołectwa 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.mapy.geoportal.gov.pl 
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2.1.3. Ludność 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gminę Godzianów zamieszkiwało 2 638 osób. Zarejestrowano 

1292 kobiety i 1346 mężczyzn. Liczba osób zamieszkujących gminę w porównaniu z rokiem 2012 

zwiększyła się o 13 osób. W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 59,0% 

społeczeństwa, niekorzystnym zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost 

udziału osób w wieku poprodukcyjnym osiągający w 2020 roku 20,5% społeczeństwa. Pozytywnym 

zjawiskiem zaobserwowanym od 2014 roku jest stopniowy wzrost liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym osiągając w 2021 roku 20,5% ludności. 

 

 

 

2.1.4. Środowisko przyrodnicze 

 

RZEŻBA TERENU 

Wg podziału na jednostki fizyczno-geograficzne obszar gminy Godzianów położony jest 

w obrębie makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie, w mezoregionie Wzniesienia Łódzkie. 

Ukształtowanie terenu jest związane z działalnością czoła lądolodu stadiału Warty. Jest to teren falisty 

wysoczyzny morenowej poprzecinanej doliną rzeki Pisi oraz mniejszymi ciekami bez nazwy. 

Powierzchnia terenu gminy wznosi się od około 142 do 190 metrów n.p.m. Najwyżej wyniesiona jest 

południowo-zachodnia część gminy. Najniższe wysokości bezwzględne występują w dolinie rzeki Pisi, 

a spadki kształtują się w granicach 2 – 5 %. Generalnie morfologia terenu poza doliną rzeki, jest 

korzystna dla lokalizacji obiektów budowlanych. 

 

BUDOWA GEOLOGICZNA 

W 2020 roku w dokumencie pn.: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu 

na 31 XII 2020 roku” przedstawiono podstawowe informacje o 14 429 udokumentowanych złożach 

kopalin, wielkości ich udokumentowanych zasobów, stanie zagospodarowania oraz wielkości 

wydobycia kopaliny ze złoża. Według „Bilansu…” w granicach administracyjnych gminy Godzianów 

występują następujące zasoby: 

nazwa złoża stan zag. złoża 
zasoby 

wydobycie 
geologiczne bilansowe przemysłowe 

Łysa Góra (piaski i żwiry) Z 195 - - 

Zapady II - p. B* (piaski i żwiry) Z 62 - - 

Zapady III (piaski i żwiry) Z 1 262 - - 

Zapady IV (piaski i żwiry) E 18 - 2 

Zapady V (piaski i żwiry) R 835 - - 

Byczki (surowce ilaste ceramiki 
budowlanej) 

Z - - - 

E – złoże eksploatowane 

R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A + B + C1, a w przypadku ropy i gazu – 
w kat. A + B) 

Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 
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KLIMAT 

Gmina Godzianów leży w regionie klimatycznym zwanym Środkowopolskim. Region ten 

charakteryzuje się małą zmiennością pogody. Średnia temperatura powietrza w roku wynosi 7- 8
0
C, 

średnia roczna amplituda temperatury powietrza to 21 – 22
0
C, usłonecznienie średnie 1500 – 1600 

godzin/rok, średnia roczna suma opadów 550 mm i powyżej. Przeważają tu wiatry o kierunku 

zachodnim i południowo-zachodnim. 

Klimat lokalny na zdecydowanej większości terenu gminy jest korzystny zarówno dla rolnictwa, 

jak i osadnictwa. Na tę ocenę główny wpływ mają warunki solarne, wyróżniające się stosunkowo 

małym zachmurzeniem, dużą ilością dni pogodnych, wysokimi sumami promieniowania słonecznego 

i znaczną liczbą godzin słońca. Obszar gminy należy do cieplejszych w tej części kraju. Stwarza to 

korzystne warunki dla wegetacji roślin światło- i ciepłolubnych. Jedynie na terenie dolin niewielkich 

cieków występują niekorzystne warunki klimatyczne charakteryzujące się dużą wilgotnością powietrza 

i zaleganiem mgieł oraz predyspozycją do występowania inwersji termicznych, tworzenia się zastoisk 

i mrozowisk. Czynnikiem klimatycznym niesprzyjającym działalności rolniczej jest niska średnioroczna 

suma opadów i niska średnioroczna suma dni z opadem, a wysoka wartość rocznej sumy parowania 

terenowego. 

 

WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Godzianów należy do terenów o bardzo małej ilości wód powierzchniowych, zarówno 

stojących jak i płynących. Wody płynące zajmują 0,04% powierzchni terenu, rowy natomiast 0,3%. 

Największymi rzekami przepływającymi przez teren gminy są prawostronne dopływy Bzury - rzeki 

Pisia i Uchanka. Na terenie gminy są one niewielkimi ciekami. Na terenie gminy występują także 

niewielkie cieki wodne bez nazwy. Docelowo wody rzek Pisi i Uchanki winny spełniać wymogi II klasy 

czystości. 

 

WODY GRUNTOWE 

Warunki występowania wody gruntowej są pochodną ukształtowania powierzchni terenu 

i budowy geologicznej. Prawie na całym obszarze gminy wody gruntowe zalegają na poziomie 

głębszym niż 4 metry. W dolinie rzeki pierwszy poziom wodonośny występuje płycej niż 1,5 – 2,0 

metry. Na terenie gminy generalnie brak jest dostatecznej izolacji warstwy wodonośnej wód 

gruntowych od zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 

 

WODY PODZIEMNE 

Występują w trzech piętrach wodonośnych związanych z utworami wieku czwartorzędowego, 

trzeciorzędowego i jurajskiego. Istniejące na obszarze gminy ujęcia wód podziemnych wykorzystują 

przede wszystkim wody czwartorzędowe. Wody podziemne czwartorzędowe piętra wodonośnego 

występują w osadach piaszczysto-żwirowych. Miąższość warstwy wodonośnej jest zmienna, ale 

najczęściej wynosi powyżej kilkunastu metrów, przewodność warstwy wodonośnej osiąga wartość 

około 10 m
2
/h. Studnie eksploatujące ten poziom posiadają wydajność rzędu 20 – 40 m

3
/h przy 

depresjach wynoszących 4 – 5 metrów. 

Teren gminy znajduje się w zasięgu trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 
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 Jurajskiego GZWP o charakterze szczelinowo krasowym, zwanym Zbiornikiem Koluszki – 

Tomaszów (404), obejmującego północno-zachodnią, zachodnią, południową i południowo-

wschodnią część gminy, 

 Trzeciorzędowego GZWP o charakterze porowym, zwanym Subniecką warszawską (215A), 

obejmującego północno-wschodnią część gminy, 

 Czwartorzędowego GZWP o charakterze porowym, zwanym Zbiornikiem międzymorenowym 

Brzeziny – Lipce Reymontowskie (403), obejmującego północno-zachodnią część gminy. 

Zbiornik ten na omawianym terenie objęty jest wysoką ochroną – zakwalifikowany jako Obszar 

Wysokiej Ochrony (OWO). 

Na terenach gdzie wody podziemne mogą być łatwo zanieczyszczone, a zwłaszcza w obrębie OWO 

wskazane jest eliminowanie lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska lub 

mogących pogorszyć stan środowiska. 

Zalecane jest skanalizowanie tych obszarów przy jednoczesnej likwidacji istniejących szamb 

chłonnych (nieszczelnych). 

 

GLEBY 

Gmina Godzianów posiada gleby o wysokich klasach bonitacyjnych. Gleby wysokiej jakości 

zaliczane do III klasy bonitacyjnej zajmują około 15% powierzchni gminy. Największe ich powierzchnie 

występują w obrębach Byczki i Lnisno. Gleby średniej jakości zaliczane do klasy IV zajmują około 43% 

powierzchni gminy i występują we wszystkich obrębach. Udział gleb dobrych klasy III – IV w ogólnej 

powierzchni użytków rolnych na terenie gminy wynosi około 66,3%. Gleby te podlegają ochronie 

polegającej na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne na podstawie 

odpowiednich przepisów szczególnych.  

 

LASY 

Obszar gminy charakteryzuje się niską lesistością. Tereny leśne rozmieszczone są głównie 

w północnej części gminy, w rejonie wsi Zapady i Płyćwia. Porastają one przeważnie piaszczyste 

wyniesienia morenowe. Największymi kompleksami leśnymi są Lasy Państwowe Nadleśnictwa 

Skierniewice. Grunty leśne podlegają ochronie przed zmianą użytkowania. 
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Fotografia 3 Lasy w gminie Godzianów 

 
Źródło: Fotografia własna 

Fotografia 4 Lasy w miejscowości Płyćwia 

 
Źródło: Fotografia własna 

Większość obszarów leśnych to lasy gospodarcze, pozostające poza kategoriami ochronności. 

Ze względu na niewielką powierzchnię, lasy gminy Godzianów mogą w ograniczonym stopniu pełnić 

funkcje rekreacyjne. 

W wielu miejscach spotyka się w obrębie pól i dolin rzecznych zagajniki sosnowe, chojniaki, rzadziej 

laski brzozowe i olszowe. 
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OCHRONA PRZYRODY 

Na obszarze Gminy Godzianów nie wyznaczono elementów środowiska przyrodniczego 

objętego ochroną prawną.  

 

STAN JAKOŚCI POWIETRZA 

Na terenie gminy Godzianów określa się następujące obszary problemowe: 

 Wysoki (47,8% całej emisji w sektorach) poziom emisji w sektorze budynków mieszkalnych: 

o Brak projektów innowacyjnych na terenie gminy w zakresie infrastruktury technicznej 

(brak wykorzystania alternatywnych źródeł energii), 

o Paliwa stałe jako dominujące źródło uzyskiwania ciepła w przydomowych kotłowniach 

– brak rozbudowanych sieci centralnego ogrzewania. 

 Wysoki (30,3% całej emisji w sektorach) poziom emisji CO2 w sektorze transportu: 

o Układ drogowy wraz z drogą wojewódzką nr 705, przecinającą teren gminy 

z południowego zachodu na północy wschód, na który samorząd gminny nie ma 

większego wpływu. 

 Bardzo duży stopień wykorzystania paliw węglowych w gminie. 38,9% całego zużycia energii 

na terenie gminy pochodzi ze spalania paliw węglowych: 

o Emisja pochodząca ze spalania samych tylko paliw węglowych wynosi ponad 40% 

całej emisji ze wszystkich sektorów w gminie. 

o Spalanie paliw węglowych w gminie odpowiada za ponad 80% sumy emisji SO2 

i ponad 53% całej emisji pyłu zawieszonego PM10. 

 

 

 

2.1.5. Rys historyczny 

 

Historia Gminy sięga drugiej połowy XIII wieku. Wieś Godzianów, zgodnie z miejscową 

legendą, założona została w 1251 roku. W 1300 roku wieś nosiła nazwę Goczonów. Według dawnego 

podziału administracyjnego ziemie, na których położona jest Gmina Godzianów wchodziły w skład 

dóbr łowickich, zwanych Kasztelanią Łowicką, a następnie Księstwem Łowickim. Po III rozbiorze 

Polski (1975 r.) dobra księstwa łowickiego znalazły się w zaborze pruskim. Po kongresie wiedeńskim 

(1814 – 1815) opisywane ziemie weszły w skład Królestwa Polskiego, lecz stanowiły własność carską.  

Dzieje Godzianowa rozpoczęła mozolna praca osiedlającej się już w średniowieczu ludności. Polegała 

ona na karczowaniu obszarów leśnych i obsiewaniu ich zbożami. Wraz z powstawaniem pól 

nadawano im różne nazwy. Niektóre z nich używane współcześnie pochodzą z tamtych czasów. 

Przykładem mogą być nazwy kolonii wsi, np.: Gąszcz, Koci Lasek i Lipie. Z czasem powstawały osady 

i tworzyły się wsie. Do 1300 roku powstał Kawęczyn, Lnisno i Zapady, w 1345 r. Byczki, a w 1357 r. 

Płyćwia.  

 

Poniżej przedstawiono krótkie historie związane z poszczególnymi sołectwami: 
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Godzianów 

Początek dziejów Godzianowa wiąże się z ogromnym wysiłkiem osiedlającej się tu ludności, 

polegającym na karczowaniu lasów i obsiewaniu zdobytych w ten sposób pól zbożami. Wyrwanym 

puszczy gruntom nadawano różne nazwy: Gąszcz, Brzóza, Koci Lasek, i Lipie. Wieś stopniowo 

budowała swoją pozycję wśród okolicznych skupisk osadniczych. W roku 1440 wieś awansowana 

została przez arcybiskupa gnieźnieńskiego do rangi sołectwa. Po roku 1564 część wsi spaliła się. 

W 1822 roku Godzianów liczył 361 mieszkańców. 

Płyćwia 

W dawnych dokumentach wieś jest zapisana pod nazwą Plyczwyja - Liczwyja. Założona została 

w roku 1357 na obszarze należącym do kasztelani łowickiej. Od momentu zbudowania kolei 

warszawsko-wiedeńskiej wieś posiada stację kolejową. 

Byczki 

Wieś Byczki powstała w 1345 roku i była własnością księcia Ziemowita III. Zaczątkiem wsi była 

prawdopodobnie karczma, która stała przy drodze prowadzącej z Gdańska na Węgry i dalej na 

południe. Już w roku 1593 mieszkańcy wsi należeli do bractwa „Świętej Anny” założonego przy parafii 

w Janisławicach. W latach 1892 - 1897 w trakcie komasacji gruntów, wieś zmieniła swe oblicze. Obok 

małych, utworzyły się duże wiodące gospodarstwa rolne.  

Lnisno 

Data powstania wsi nie jest dokładnie znana, ale należy przypuszczać, że podobnie jak okoliczne 

osady, Lnisno powstało przed rokiem 1300. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od dworu 

znajdującego się w tych okolicach i należącego do rodziny Leszczyńskich, ponieważ w niektórych 

dokumentach podawano nazwę Lnyszczno.  

Zapady 

Z opracowań Jana Warężarka badacza historii ziemi łowickiej wynika, że jak wiele okolicznych wiosek 

Zapady powstały przed rokiem 1300. Jak głosi legenda, nazwa Zapady pochodzi od zapadnięcia się 

na skutek jakiegoś kataklizmu istniejącego we wsi murowanego kościółka. Inne podanie głosi, że 

nazwa Zapady wywodzi się od położenia wsi w zapadlinie.  

Kawęczyn 

W roku 1359 wieś nosiła nazwę Kawieczino. Arcybiskup Jan Łaski w 1516 roku uwolnił jej 

mieszkańców od pańszczyzny, uprawy roli oraz zwózki zboża. Dziś Kawęczyn składa się z kilku 

kolonii: Północnej, Południowej i Pierzyny. 

 

 

 

2.1.6. Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne 

 

W gminie funkcjonuje Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie. Jednostka 

wykonuje zadania wynikające ze statutu, a także organizuje zajęcia, warsztaty, konkursy, imprezy 

okolicznościowe, wyjazdy integracyjno-kulturalne do kina i teatru. Ze względu na sytuację związaną 

z COVID-19 niektóre przedsięwzięcia w czasie pandemii zorganizowano online. 
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GCKSiB w Godzianowie prowadzi stałe formy zajęć: 

 Zumba dla dzieci i dorosłych, 

 Taniec nowoczesny –Hip-Hop, 

 Zajęcia muzyczne, 

 Kursy komputerowe. 

GCKSiB realizowało następujące projekty: 

 „Mała książka- wielki człowiek”- projekt dla przedszkolaków, 

 „Z książką na walizkach”- projekt dla dzieci i młodzieży, 

 „Las”- czyli lokalny animator sportu, 

 Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, 

 Kraszewski. Komputery dla bibliotek. 

GCKSIB obsługuje również boisko sportowe „Orlik”, które jest udostępniane nieodpłatnie dla 

mieszkańców w sezonie od 1 kwietnia do 31 października. 

 

Każde sołectwo w gminie oprócz Sołtysa i Rady Sołeckiej to także prężnie działające Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Mieszkańcy sołectw podejmują działania służące integracji 

i poprawie codzienności. 

 

W gminie prowadzona jest również Orkiestra Dęta w Godzianowie, która powstała w 1909 r. 

Orkiestra uczestniczyła w licznych konkursach dla orkiestr, zdobywając wysokie miejsca. Uświetnia 

swoją nutą wszystkie imprezy kulturalne i kościelne w gminie, jak również poza nią. Poziom 

artystyczny grupy jest bardzo wysoki. Powstała również dziewczęca grupa paradna, która uświetnia 

występy orkiestry. W 2010 roku Orkiestra Dęta z Godzianowa obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia, 

a Sławomir Trochonowicz za działalność artystyczno-pedagogiczną na rzecz orkiestry został 

odznaczony brązowym i srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Odznaką Honorową 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” - odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Obecnie jest to Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a 90% jej członków, to uczniowie lub absolwenci 

PSM I st. w Skierniewicach i jednocześnie mieszkańcy Gminy Godzianów. Niektórzy z nich są już 

uczniami Szkół Muzycznych II st. w Skierniewicach i w Warszawie oraz studentami Akademii 

Muzycznych w Warszawie i Łodzi, a swoje życie zawodowe pragną związać z muzyką. 

 

Powiązania funkcjonalne oraz współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

Gmina Godzianów współpracuje z samorządem powiatowym przy realizacji wspólnych 

inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. Należy do następujących 

stowarzyszeń i związków międzygminnych: 
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Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Największa 

ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. 

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich 

i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania 

za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć 

o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu  

płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany 

doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin 

wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Związek 

tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, 

konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania 

z wykorzystaniem technologii informatycznych). 

 

Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”  

Głównym celem Grupy jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru 

gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności 

wiejskiej, działanie mające na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję   

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój 

produkcji wyrobów regionalnych, wspieranie rozwoju edukacji, wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 

społecznej obywateli, działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działania 

służące upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. 

 

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.  

Stowarzyszenie jest organizacją samorządów związanych z dorzeczem 

Bzury mających na celu wspieranie idei samorządności lokalnej, ochrony 

naszych wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju 

gospodarczego, historycznego i kulturowego tego obszaru. Reprezentuje 

interesy zrzeszonych powiatów i gmin. W skład SPiGDB wchodzi 46 JST 

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

łęczyckiego, zgierskiego, brzezińskiego i rawskiego, a teren działań Stowarzyszenia obejmuje cały 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest 

m.in. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne 

rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i ich jednostek 

organizacyjnych oraz organizacji z nimi współpracujących, w głównej mierze poprzez organizację 

szkoleń, prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, oświatowo -

 kulturalnego w życiu społeczności lokalnej i współtworzenie lokalnych grup rozwoju oraz opracowanie 

i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych prowadzących do rozwoju 

przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast. 
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2.2. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę użytkowania gruntów według stanu na 2020 rok. 

Gmina jest obszarem o profilu rolniczym, co potwierdza struktura użytkowania gruntów. W powierzchni 

gminy dominują użytki rolne zajmując 3 945 ha, czyli 89,54% całkowitej powierzchni. Znaczny udział 

mają również grunty leśne, stanowiąc 7,38% powierzchni. Grunty zabudowane i zurbanizowane 

to 2,97% powierzchni, niewielki odsetek (poniżej 1%) zajmują kolejno nieużytki (0,66%) oraz grunty 

pod wodami (0,11%). 

Warto zauważyć, iż większość użytków rolnych, a jednocześnie aż 76,76% powierzchni gminy zajmują 

grunty orne, za nimi plasują się zaś lasy obejmujące 7,38% powierzchni, następnie: grunty rolne 

zabudowane (3,84%), pastwiska trwałe (3,61%), sady (1,82%), drogi (1,82%), grunty zadrzewione 

i zakrzewione na użytkach rolnych (1,63%),  łąki trwałe (0,98%). Tereny mieszkaniowe zajmują 

zaledwie 0,36%, inne tereny zabudowane (0,25%), zaś tereny przemysłowe jedynie 0,02% całkowitej 

powierzchni gminy Godzianów. 

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 3945 89,54% 

grunty orne 3382 76,76% 

sady 80 1,82% 

łąki trwałe 43 0,98% 

pastwiska trwałe 159 3,61% 

grunty rolne zabudowane 169 3,84% 

grunty pod stawami 1 0,02% 

grunty pod rowami 10 0,23% 

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 72 1,63% 

Nieużytki 29 0,66% 

Grunty leśne  325 7,38% 

Lasy 325 7,38% 

grunty zadrzewione i zakrzewione 0 0,00% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 131 2,97% 

tereny mieszkaniowe 16 0,36% 

tereny przemysłowe 1 0,02% 

inne tereny zabudowane 11 0,25% 

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 0 0,00% 

tereny rekreacji i wypoczynku 3 0,07% 

użytki kopalne 5 0,11% 

drogi 80 1,82% 

tereny kolejowe 15 0,34% 

inne tereny komunikacyjne 0 0,00% 

grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych 

0 0,00% 

Grunty pod wodami 5 0,11% 

morskimi wewnętrznymi 0 0,00% 

powierzchniowymi płynącymi 5 0,11% 

powierzchniowymi stojącymi 0 0,00% 

Użytki ekologiczne 0 0,00% 

Tereny różne 0 0,00% 

Razem 4406 100,00% 

Źródło: geoportal województwa łódzkiego, https://mapy.lodzkie.pl/mapa/struktura-wladania-gruntow-w-
wojewodztwie-lodzkim/ 
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POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE I FUNKCJONALNE 

 Gmina Godzianów położona jest w bliskim sąsiedztwie miasta Skierniewice. Władze 

wojewódzkie znajdują się w Łodzi, natomiast władze powiatowe w Skierniewicach. Mieszkańcy gminy 

w dużym stopniu korzystają z usług zlokalizowanych w ww. miastach. Dotyczy to przede wszystkim 

szkolnictwa wyższego, usług zdrowia. Także w Skierniewicach i Łodzi mieszkańcy znajdują 

zatrudnienie. 

Istotną rolę w powiązaniu gminy z otoczeniem odgrywa sieć komunikacyjna drogowa, tj. droga 

wojewódzka nr 705 oraz drogi powiatowe. Bardzo ważne są również połączenia kolejowe, 

w miejscowości Płyćwia na terenie gminy zlokalizowana jest stacja kolejowa. 

Do ważnych elementów w zakresie infrastruktury technicznej należą także: 

 Linie energetyczne, 

 Kable światłowodowe, 

 Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia, 

 Wysypisko śmieci w Julkowie w gminie Skierniewice – gmina Godzianów nie posiada 

własnego wysypiska śmieci. 

Powiązania w zakresie środowiska przyrodniczego obejmują przede wszystkim kompleksy leśne 

(Nadleśnictwo Skierniewice oraz rzekę Pisię. 

 

STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE – STOPIEŃ POKRYCIA OBSZARU GMINY I STRUKTURA 

PRZEZNACZENIA TERENÓW 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów 

ustala możliwości rozwoju gminy poprzez wskazanie kierunków i zasad zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych obszarów. Podstawowymi zadaniami studium są: 

 Przedstawienie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów jej 

rozwoju, 

 Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, 

 Stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów, 

 Promocja gminy. 

W gminie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Godzianów. 

 

STRUKTURA OSADNICZA 

Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na sześć sołectw
1
: 

 Byczki z liczbą mieszkańców 428; 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dane za rok 2021 
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Fotografia 5 Miejscowość Byczki 

 
Źródło: Fotografia własna 

 Godzianów z liczbą mieszkańców 850; 

 Kawęczyn z liczbą mieszkańców 226; 

 Lnisno z liczbą mieszkańców 354; 

 Płyćwia z liczbą mieszkańców 466; 

 Zapady z liczbą mieszkańców 279. 

Pod względem liczby ludności największym sołectwem jest Godzianów, zaś najmniejszym Kawęczyn, 

przy czym tendencja ta utrzymuje się od wielu lat. 

Pod względem powierzchni największym sołectwem jest Godzianów, najmniejszym Kawęczyn. 

Przez wieś Godzianów – miejscowość gminną – przebiegają drogi: powiatowe, gminne i dojazdowe. 

Godzianów jest centrum administracyjnym, usługowym i produkcyjnym dla całej gminy. 

W Godzianowie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Na pozostałym obszarze przeważa zabudowa zagrodowa rozciągnięta wzdłuż istniejących dróg 

powiatowych i gminnych. W obrębie zabudowy zagrodowej występuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami oraz nieuciążliwą produkcją. 
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Fotografia 6 Miejscowość Godzianów 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

REWITALIZACJA (OBSZAR ZDEGRADOWANY, OBSZAR REWITALIZACJI, ZAŁOŻENIA 

I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE) 

W obrębie gminy Godzianów nie występują obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji. 

 

 

 

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 terytorium
2
. 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 

Podstawowym elementem systemu transportowego gminy jest układ drogowy, który zapewnia 

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

osadniczej. 

                                                           
2
 „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 



Strategia rozwoju gminy Godzianów na lata 2022 - 2030 
 

 
22 

 

Sieć drogowa na terenie gminy jest dość dobrze rozwinięta. Długość dróg wojewódzkich 

i powiatowych w granicach administracyjnych gminy wynosi około 22,6 km, w tym:  

 Droga wojewódzka nr 705 Śladów-Jeżów – 7,2 km, 

 Drogi powiatowe - 15,4 km.  

Długość dróg gminnych wynosi około 18 km. 

Fotografia 7 Droga Godzianów - Byczki 

 
Źródło: Fotografia własna 

 W gminie Godzianów brak jest infrastruktury sprzyjającej rozwojowi elektromobilności. Gmina 

poczyniła jednak starania i w 2020 roku, w ramach dotacji na przedsięwzięcie „Eko-przyjazny Zielony 

Autobus” zakupiła szkolny autobus elektryczny oraz stację ładowania pojazdów. Zadanie było 

dofinansowane z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS –

 Green Investment Scheme) - KANGUR - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły.  

 

Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) 

W gminie brakuje niestety ścieżek rowerowych. Ruch rowerowy w większości jednak odbywa 

się na ogólnodostępnych jezdniach dróg publicznych. Brak wyznaczonych ścieżek jest bardzo 

odczuwalny dla mieszkańców gminy, poruszających się jednośladami, ale również dla kierowców, 

którzy muszą zachowywać jeszcze większą czujność na drogach. Ścieżki w gminie są niezbędne. 

 

Kolej 

Na terenie gminy eksploatacją infrastruktury kolejowej zajmują się Polskie Koleje Państwowe 

(PKP), które posiadają w granicach gminy stację Płyćwia. 
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Fotografia 8 Stacja kolejowa w Płyćwi 

 
Źródło: Fotografia własna 

Fotografia 9 Stacja kolejowa w Płyćwi – winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

 
Źródło: Fotografia własna 
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Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 1 Warszawa Centralna – Katowice. Linia ta jest 

całkowicie zelektryfikowana, przystosowana do dużych prędkości. Układ kolejowy PKP zlokalizowany 

jest w północnej części gminy.  

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.  

ŁKA obsługuje połączenie przebiegające przez gminę Godzianów na trasie Łódź – Skierniewice – 

Warszawa, z przystankiem m.in. w Płyćwi. Mapa połączeń ŁKA przedstawia się następująco: 

Rysunek 2 Mapa połączeń ŁKA, przystanek Płyćwia 

 
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. 

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. 
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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 Godzianów. Ułatwi to komunikację i upowszechni ten środek 

transportu. 

Rysunek 3 Nowa mapa połączeń ŁKA z uwzględnieniem tunelu średnicowego - projekt 

 
Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

 

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA 

Energia elektryczna 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Godzianów zajmuje się PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział Łódź-Teren. Zaopatrzenie w energię elektryczną na opisywanym terenie w całości 

pokrywane jest za napowietrznych linii magistralnych 15kV: „Skierniewice-Godzianów” oraz 

„Skierniewice-Wola Drzewiecka” wyprowadzonych ze stacji 110/15kV „Skierniewice” zlokalizowanej 

w Skierniewicach przy ulicy Sobieskiego. 

Ciepłownictwo 

W Gminie Godzianów potrzeby cieplne pokrywane są ze źródeł energetyki indywidualnej 

i zbiorowej zasilających odbiorców. W skład kotłowni lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające 

ciepło dla potrzeb własnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Mieszkańcy posiadają własne 

instalacje gazowe. W 2021 roku zainstalowano 99 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 30 szt. 

kolektorów słonecznych. 
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Zaopatrzenie w gaz 

Przez gminę przebiega linia gazociągu magistralnego. Gazociąg Leśniewice – Rawa 

Mazowiecka zlokalizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. 

Planowana trasa będzie przebiegać przez teren 15 gmin: Gostynin; Szczawin Kościelny; Pacyna; 

Oporów; Bedlno; Żychlin; Zduny; Łowicz; Łyszkowice; Maków; Godzianów; Głuchów; Skierniewice; 

Nowy Kawęczyn; Rawa Mazowiecka.  

Odnawialne źródła energii 

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych i nieodnawialnych jej 

nośników, czyli paliw kopalnych. OZE są zasobami niewyczerpalnymi. Energia odnawialna pochodzi 

bowiem z powtarzających się procesów przyrodniczych. 

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje: energię z bezpośredniego 

wykorzystania promieniowania słonecznego (uzyskiwana jest energia elektryczna bądź cieplna), wiatr, 

zasoby geotermalne (z wnętrza Ziemi), wodę, biomasę, biogaz, biopaliwa ciekłe. 

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych nośników energii, takich jak 

np. węgiel; zasoby te odnawiają się poprzez zachodzące naturalnie procesy, dzięki czemu mówi się 

o nich, że są niewyczerpalne.  

 Mieszkańcy coraz częściej inwestują w kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i piece na 

biomasę. Są to najbardziej popularne formy wykorzystania OZE na użytek własny. W 2020 roku 

Gmina Godzianów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie zadania: 

„Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz 

zakup i montaż instalacji solarnych w Gminie Godzianów”. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy, 

którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie mieli możliwość zainstalować panele fotowoltaiczne lub 

kolektory słoneczne w swoich gospodarstwach domowych. 

 

INFRASTRUKTURA WODNOKANALIZACYJNA
3
 

Cały teren gminy Godzianów  jest zwodociągowany. W 2020 roku w gminie funkcjonowało 

37,9 km eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej). Woda czerpana jest z 4 

hydroforni zlokalizowanych w: Godzianowie, Lniśnie, Płyćwi i Zapadach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ostatnie dostępne dane statystyczne, www.stat.gov.pl 
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Fotografia 10 Stacja uzdatniania wody w Płyćwi 

 
Źródło: Fotografia własna 

W gminie brak jest sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku funkcjonowało 325 zbiorników 

bezodpływowych, tzw. szamb oraz 181 oczyszczalni przydomowych. 

 

INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, 

a w szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenie gminy, obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorują gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Odpady komunalne z terenu Gminy Godzianów odbierane są przez firmę zewnętrzną. Odpady 

odbierane były w systemie pojemnikowym. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie 

odpadów w sposób selektywny segregują odpady w następujący sposób: szkło, surowce opakowanie 

suche (tj. plastik, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe oraz odpady pozostałe po 

segregacji inne niż niebezpieczne). Mieszkańcy mogli również dostarczać odpady do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Julkowie. 

Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych, 

mogilnika, jak również nie są zlokalizowane składowiska odpadów przemysłowych. Dla gminy 

opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”. Wszystkie odpady 

zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032. 
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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. 

 

 

 

2.2.2. Własność nieruchomości 

 

Gmina Godzianów jest właścicielem wszystkich obiektów użyteczności publicznej, gdzie 

prowadzi działalność publiczną.  

 

 

 

2.2.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 

których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową (art. 3 pkt. 1). 

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). 

Poniżej przedstawiono zestawienie zabytków nieruchomych z obszaru Gminy Godzianów 

wpisanych do Wykazu zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (księga A) - stan na 

31 marca 2022 roku: 

Miejscowość Godzianów: 

 zespół kościoła par. , nr rej.: A/67 z 18.11.2008: 

o kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 1902-03, 

o 4 kaplice w narożach cmentarza, 1 poł. XIX, 

o cmentarz kościelny, XIV, 

o ogrodzenie z bramą i furtami, 1905. 
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Fotografia 11 Kościół w Godzianowie 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

 

 

2.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska 

 

W aktach prawa miejscowego są umieszczane zapisy mające na celu ochronę środowiska. 

Przykładem takich dokumentów są Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Informacje z zakresu ochrony środowiska umieszczane są również w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej, gmina Godzianów zamierza aktualizować zapisy tego dokumentu. W gminie 

obowiązuje także Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów 

na lata 2020-2032. 

 

 

 

2.3. Sfera społeczna 

 

2.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze 

 

Gmina Godzianów należy do województwa łódzkiego, powiatu skierniewickiego, zamieszkuje 

ją 6,98% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 59 osób/km
2
. 

Zgodnie z danymi GUS, na dzień 31.12.2021 r. liczba ludności faktycznie zamieszkałej 

na obszarze gminy wyniosła 2 638 osób. Zarejestrowano 1 292 kobiety i 1 346 mężczyzn. 

Na przestrzeni badanych lat liczba osób zamieszkujących gminę zwiększyła się o 13 osób. Wśród 
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kobiet odnotowujemy spadek o 5 osób, natomiast wśród mężczyzn wzrost o 18 osób. W roku 2021 

kobiety stanowiły 49% ogółu ludności. 

Tabela 2 Stan ludności na obszarze gminy Godzianów w latach 2012 – 2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ogółem 2 625 2 613 2 616 2 595 2 611 2 631 2 654 2 644 2 665 2 638 

kobiety 1 297 1 290 1 289 1 270 1 290 1 300 1 308 1 305 1 308 1 292 

mężczyźni 1 328 1 323 1 327 1 325 1 321 1 331 1 346 1 339 1 357 1 346 

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

W analizowanych latach zauważalny jest skokowy wzrost liczby mieszkańców gminy. W roku 2020 

liczba mieszkańców była najwyższa i wyniosła 2 665 osób. Najniższa liczba mieszkańców przypada 

na rok 2015 tj. 2 595 osób. 

Wykres 1 Liczba mieszkańców w gminie Godzianów w latach 2012 – 2021 

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

Gmina Godzianów to jedna z najmniejszych gmin wiejskich wśród analizowanych JST pod względem 

liczby ludności (2 638 osób), zaraz po gminie wiejskiej Słupia (2 572 osoby). 

Tabela 3 Dynamika liczby ludności w latach 2012 - 2021 - analiza porównawcza 
Jednostka 
terytorialna 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Powiat 
skierniewicki 

38 313 38 292 38 198 38 177 38 198 38 224 38 195 38 174 38 173 37 915 

Bolimów  4 114 4 044 4 042 4 045 4 064 4 054 4 031 4 021 4 026 4 003 

Głuchów  5 921 5 910 5 875 5 842 5 829 5 813 5 760 5 724 5 701 5 627 

Godzianów  2 625 2 613 2 616 2 595 2 611 2 631 2 654 2 644 2 665 2 638 

Kowiesy  2 993 3 012 2 983 2 937 2 900 2 908 2 914 2 909 2 880 2 861 

Lipce 
Reymontowskie  

3 303 3 289 3 285 3 293 3 295 3 298 3 294 3 301 3 279 3 248 

Maków  6 010 6 053 6 014 5 996 5 988 5 981 5 956 5 983 6 005 5 993 

Nowy Kawęczyn  3 340 3 354 3 364 3 375 3 369 3 382 3 383 3 370 3 373 3 348 

Skierniewice 
gmina wiejska 

7 290 7 305 7 324 7 392 7 484 7 506 7 574 7 609 7 635 7 625 

Słupia  2 717 2 712 2 695 2 702 2 658 2 651 2 629 2 613 2 609 2 572 

Skierniewice 
(miasto) 

48 695 48 634 48 660 48 388 48 327 48 308 48 178 48 089 47 655 47 031 

województwo 
łódzkie 

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 

2 416 
902 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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W większości analizowanych jednostek terytorialnych odnotowano zmniejszenie się liczby ludności 

w roku 2021 w stosunku do roku 2012. Spadek ten w poszczególnych gminach wynosi: 

 gmina Bolimów - 111 osób (2,69%); 

 gmina Głuchów - 294 osoby (4,96%); 

 gmina Kowiesy - 132 osoby (4,41%); 

 gmina Lipce Reymontowskie - 55 osób (1,66%); 

 gmina Maków - 17 osób (0,28%); 

 gmina Słupia - 145 osób (5,33%); 

 Miasto Skierniewice - 1664 osoby (3,41%). 

Natomiast wzrost liczby mieszkańców odnotowały gminy:  

 gmina Godzianów - 13 osób (0,49%); 

 gmina Nowy Kawęczyn - 8 osób (0,23%); 

 gmina wiejska Skierniewice - 335 osób (4,59%). 

W tym samym czasie w powiecie skierniewickim liczba mieszkańców zmniejszyła się o 398 osób  

(-1,03%), a w województwie łódzkim o 107 749 (- 4,26%). 

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 w gminie Godzianów wartości dodatnie przyrostu 

naturalnego przeplatały się z wartościami ujemnymi, a saldo przyrostu naturalnego jest dodatnie 

i wynosi 3,76%. Najniższą wartość ujemną odnotowano w roku 2021 (-7,55) natomiast najwyższy 

dodatni wskaźnik przypada na rok 2017 (+2,67).  

Tabela 4 Przyrost naturalny na 1000 ludności, urodzenia, zgony na terenie gminy Godzianów (stan 
w dniu 31XII) w latach 2011 - 2020 
Na 1000 ludności: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

urodzenia żywe 12,56 8,80 9,58 11,45 10,01 11,44 12,52 10,20 12,03 10,57 

zgony 10,27 13,38 8,81 12,98 10,39 8,77 9,87 10,58 9,78 bd. 

przyrost naturalny 2,28 -4,59 0,77 -1,53 -0,38 2,67 2,66 -0,38 2,26 - 7, 55 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne), bd- brak danych, 
dana jeszcze niedostępna. 
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Wykres 2 Przyrost naturalny na 1000 ludności w gminie Godzianów w latach 2012 - 2021 

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

W analizie porównawczej w latach 2012 – 2021 przyrost naturalny, w prawie wszystkich 

analizowanych JST był przeważnie ujemny. Na tle gmin wyraźnie wyróżnia się gmina Godzianów, 

w której to badana cecha przyjmuje wartości naprzemiennie od ujemnych do dodatnich. 

W analizowanych latach wskaźnik przyjmował wartości dodatnie aż 5 razy. Rosnący ujemny przyrost 

naturalny w województwie łódzkim na przestrzeni badanych lat pokazuje skalę problemu w regionie. 

W tabeli poniżej kolorem niebieskim oznaczono wartości dodatnie przyrostu naturalnego, poza gminą 

Godzianów są to sporadyczne przypadki. Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego jest 

charakterystyczny dla całego powiatu skierniewickiego oraz województwa łódzkiego. Rok 2021 był 

niekorzystny pod względem przyrostu naturalnego dla całego analizowanego obszaru, niewątpliwie 

wpływ na ujemne wskaźniki miała pandemia Covid -19. Trwająca od kilku lat pandemia „pogrążyła” 

przyrost naturalny w Polsce. 

Tabela 5 Przyrost naturalny w gminie Godzianów, gminach ościennych, powiecie skierniewickim oraz 
województwie łódzkim w latach 2012 – 2021 – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Powiat skierniewicki -0,76 -2,61 -1,46 -2,20 -2,91 -1,31 -2,38 -1,18 -4,35 -6,12 

Bolimów  -1,95 -9,07 0,49 -1,98 -1,49 -1,48 -4,46 -3,73 -1,99 -6,72 

Głuchów  0,51 -3,55 -2,54 -0,51 -3,26 -4,12 -2,76 -4,18 -4,74 -5,28 

Godzianów  2,28 -4,59 0,77 -1,53 -0,38 2,67 2,66 -0,38 2,26 -7,55 

Kowiesy  0,00 -2,66 -0,33 -9,12 -6,51 -0,34 -4,47 -1,03 -9,36 -8,01 

Lipce Reymontowskie  -1,21 0,00 -3,04 -0,61 0,00 -1,52 -5,17 4,53 -3,65 -3,05 

Maków  -0,33 -1,33 -2,15 -2,84 -2,18 -1,67 -2,17 2,51 -2,34 -5,68 

Nowy Kawęczyn  -3,89 -2,98 -4,46 -4,16 -7,10 -2,07 -0,89 -3,84 -7,41 -6,87 

Skierniewice gmina wiejska -2,48 -0,27 -1,51 0,41 -1,34 -0,94 -2,66 -1,71 -6,03 -6,02 

Słupia  2,60 -0,74 1,85 -4,45 -7,06 1,13 0,76 -2,30 -4,99 -7,74 

Skierniewice (miasto) -1,40 -1,58 -0,66 -3,40 -3,30 -3,09 -4,27 -4,81 -7,63 -4,74 

województwo łódzkie -2,97 -3,51 -2,80 -3,61 -2,98 -2,98 -3,47 -3,64 -6,09 -7,60 

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

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

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

emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową. 
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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”.
4  

Tabela 6 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminie Godzianów w latach 2012 - 2021 
Migracje na pobyt stały 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zameldowania w ruchu wew. ogółem 16 29 15 34 29 27 31 15 24 21 

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

Zameldowania ogółem 17 29 16 0 29 27 31 15 25 21 

Wymeldowania w ruchu wew. 46 34 29 36 14 19 24 25 19 21 

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

Wymeldowania ogółem 46 34 29 0 14 19 24 25 19 21 

Saldo migracji ogółem -29 -5 -13 0 15 8 7 -10 6 0 

Saldo migracji wewnętrznych -30 -5 -14 -2 15 8 7 -10 5 0 

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

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

W gminie Godzianów w 2021 roku saldo migracji (ogółem) odnotowujemy na poziomie 0 osób. Liczba 

osób zameldowanych oraz wymeldowanych ogółem w roku 2021 to 21 osób. Zmiany miejsca 

zamieszkania występują głównie w obrębie kraju, regionu. Najwięcej osób wyprowadziło się z terenu 

gminy w roku 2012, aż 46 osób. Wymeldowania w ruchu wewnętrznym w gminie w ostatnich latach, 

występują na podobnym poziomie. Według danych GUS wymeldowania za granicę w całym badanym 

okresie są na poziomie 0.  

Wykres 3 Saldo migracji w gminie Godzianów w latach 2012 – 2021 

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

Wartość salda migracji wewnętrznych w analizowanych latach przyjmowała wartości od (-29) 

w roku 2012 do (+15) w roku 2016. Należy jednak zauważyć, iż bilans salda migracji wewnętrznych 

na przestrzeni analizowanych lat jest ujemny i wynosi (-26) mieszkańców. Wartość salda migracji 

zagranicznych w analizowanym okresie jest dodatnia i wynosi (+3). Wskazane powyżej wartości 

                                                           
4
 Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej 

UŁ” www.demografia.uni.lodz.pl  
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opisujące ruch migracyjny pokazują, że w ciągu ostatnich lat więcej ludzi zdecydowało się 

na wymeldowanie z gminy Godzianów. 

Tabela 7 Saldo migracji ogółem w gminie Godzianów, gminach ościennych, powiecie skierniewickim 
oraz województwie łódzkim w latach 2012 – 2021 – analiza porównawcza 
Jednostka terytorialna 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Powiat skierniewicki 40 41 -20 bd* 46 44 24 30 81 -8 

Bolimów  2 -21 2 bd* 12 -4 -7 -3 14 1 

Głuchów  -20 -12 -21 bd* -26 -11 -34 -13 -20 -33 

Godzianów  -29 -5 -13 bd* 15 8 7 -10 6 0 

Kowiesy  9 18 -16 bd* -14 6 16 7 -12 7 

Lipce Reymontowskie  -11 -9 7 bd* -6 -7 2 -6 -1 -12 

Maków  54 30 -9 bd* -4 -4 -4 12 6 17 

Nowy Kawęczyn  14 9 36 bd* 20 27 2 4 10 -7 

Skierniewice gmina wiejska 16 29 18 bd* 70 36 64 60 77 39 

Słupia  5 2 -24 bd* -21 -7 -22 -21 1 -20 

Skierniewice (miasto) -94 -159 -41 bd* -104 -144 -96 -146 -218 -108 

województwo łódzkie -1 828 -2 678 -2 045 bd* -1 417 -1 789 -1 859 -2 510 -1 672 -2 143 

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

Wskaźnik salda migracji w 2021 roku dla gminy Godzianów, powiatu skierniewickiego oraz 

województwa łódzkiego nie napawa optymizmem, gdyż przyjmuje wartości ujemne, a w gminie 

wartości zerowe. 

Wśród pozostałych gmin wiejskich kształtuje się różnie, przyjmując wartości od (-34) do (+77).  

W powiecie skierniewickim saldo migracji ogółem na przestrzeni badanych lat osiągało przeważnie 

dodatnie wartości, wyjątek stanowił rok 2014 oraz 2021.  

W roku 2021 wartość wskaźnika salda migracji ogółem w otoczeniu gminy Godzianów kształtowała się 

następująco:  

Wykres 4 Saldo migracji ogółem w 2021 roku – analiza porównawcza 

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

Najwyższe saldo migracji w 2021 roku przypadło gminie wiejskiej Skierniewice i wyniosło +39 osób. 

Najtrudniejsza sytuacja występuje w mieście Skierniewice, gdzie od lat wskaźnik przyjmuje wartości 
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ujemne, a w roku 2021 z obszaru miasta wyemigrowało 108 osób, które zapewne wybierają ościenne 

gminy do zamieszkania. 

 

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

z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: 

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

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

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

i więcej. 

Tabela 8 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Godzianów 
w latach 2012 – 2021 

W % ogółem ludność w wieku: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

przedprodukcyjnym 20,6 20,1 19,6 19,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,3 20,5 

produkcyjnym 62,0 63,0 63,0 63,0 62,3 61,6 61,0 60,2 59,3 59,0 

poprodukcyjnym 17,3 16,9 17,4 17,3 17,7 18,4 19,0 19,8 20,5 20,5 

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

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

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

poprodukcyjnym osiągając 20,5% społeczeństwa. Pozytywnym zjawiskiem jest stopniowy wzrost 

liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, osiągający w 2021 roku 20,5% ogółu ludności.  

Proporcje ekonomicznych grup wieku w gminach ościennych, powiecie i województwie kształtują się 

następująco: 

Tabela 9 Ludność w podziale na lata produkcyjne w 2021 roku – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna ogółem 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

liczba udział % liczba udział % Liczba udział % 

Powiat skierniewicki 37 915 7 370 19,4 22 499 59,3 8 046 21,2 

Bolimów  4 003 768 19,2 2 320 58,0 915 22,9 

Głuchów  5 627 1 088 19,3 3 307 58,8 1 232 21,9 

Godzianów  2 638 542 20,5 1 556 59,0 540 20,5 

Kowiesy  2 861 528 18,5 1 681 58,8 652 22,8 

Lipce Reymontowskie  3 248 620 19,1 1 895 58,3 733 22,6 

Maków  5 993 1 153 19,2 3 614 60,3 1 226 20,5 

Nowy Kawęczyn  3 348 606 18,1 2 047 61,1 695 20,8 

Skierniewice gmina wiejska 7 625 1 558 20,4 4 567 59,9 1 500 19,7 

Słupia  2 572 507 19,7 1 512 58,8 553 21,5 

Skierniewice (miasto) 47 031 8 584 18,3 26 643 56,6 11 804 25,1 

województwo łódzkie 2 416 902 414 183 17,1 1 399 155 57,9 603 564 25,0 

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

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

niebieskim o najniższych wartościach udziału % ludności w danej grupie wieku.  

Najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w gminie Godzianów tj. 20,5%, 

natomiast najniższy w gminie wiejskiej Nowy Kawęczyn 18,1%. Wskaźnik dla województwa łódzkiego 

ogółem wykazuje jeszcze niższą wartość, tj. 17,1%. 

Najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym przypada na gminę Nowy Kawęczyn, tj. 61,1% ogółu 

ludności w gminie, natomiast najniższy na miasto Skierniewice tj. 56,6 % ogółu ludności. 
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Największy udział % osób w wieku poprodukcyjnym wśród jednostek samorządu terytorialnego 

zaobserwowano w mieście Skierniewice 25,1%, natomiast najniższy przypada na gminę wiejską 

Skierniewice tj. 19,7%.  

W gminie Godzianów udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2021 roku przestawiał się 

następująco: 

 ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 20,5% ogółu ludności w gminie, 

 ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 59% ogółu ludności w gminie, 

 ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 20,5% ogółu ludności w gminie. 

Wskaźniki w gminie były wyższe od średniej dla powiatu skierniewickiego oraz województwa łódzkiego 

w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym. W grupie osób w wieku produkcyjnym wskaźnik gminy 

Godzianów był niższy od wskaźnika dla powiatu skierniewickiego, natomiast wyższy od wskaźnika dla 

województwa łódzkiego. W grupie osób w wieku poprodukcyjnym wskaźnik dla gminy Godzianów był 

niższy zarówno w stosunku do wskaźnika dla powiatu jak i dla województwa. 

Wykres 5 Struktura ekonomiczna ludności (udział % ludności ogółem) – analiza porównawcza za 2021 
rok 

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

Analizując wskaźnik liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w poszczególnych 

jednostkach należy zauważyć, iż w gminie Godzianów jest on najwyższy, co daje powody do 

zadowolenia. Pod względem liczby ludności w wieku produkcyjnym, w poszczególnych jednostkach 

gmina Godzianów nie odbiega znacząco od gmin sąsiednich, a wynik 59,0 % klasyfikuje ją w 

czołówce analizowanych gmin. Natomiast wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym na poziomie 

20,5% razem z gminą Maków (20,5%) oraz gminą wiejską Skierniewice (19,7%) należy do najniższych 

w całym powiecie skierniewickim.  
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Podsumowanie: 

Stan i struktura ludności w obrębie gminy Godzianów są korzystne. O sytuacji w gminie 

dobrze świadczy zwiększanie się liczby mieszkańców, dodatnie saldo przyrostu naturalnego, 

zwiększający się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym. Polityka społeczna gminy powinna zatem 

wspierać młodych rodziców, dawać możliwości rozwoju oraz stanowić wsparcie dla potrzebujących. 

Niepokojące jest ujemne saldo migracji wewnętrznych oraz stopniowy niewielki wzrost liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym. 

Zwiększanie się liczby mieszkańców na terenie gminy powoduje konieczność zapewnienia 

podstawowej infrastruktury gminnej dla wszystkich mieszkańców. Presja ze strony społeczeństwa 

oczekującego m.in. nowych dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ale również lepszej edukacji 

będzie rosła. 

Sytuacja demograficzna w gminie Godzianów nie powinna niepokoić, chociaż może się 

to zmienić w związku z sytuacją związaną z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. W roku 

2020 i 2021 zanotowano dużą umieralność ludzi z powodu wirusa SARS - Covid 19, przy 

jednoczesnym spadku ilości porodów. Problem dotyczy ogólnie całej Polski. 

Prognoza liczby ludności 

Prognozy GUS
5
 wykonane w 2017 roku (na podstawie danych z lat 2013 – 2014) wskazują, 

iż liczba ludności zamieszkująca gminę Godzianów będzie stopniowo maleć w kolejnych latach, 

aż do roku 2030. Są to jednak pewne przypuszczenia, które nie muszą się sprawdzić, tym bardziej, 

że dane zaprognozowane na rok 2021 dla gminy są niedoszacowane w prognozie o 78 osób, 

w 2021 roku liczba mieszkańców wynosiła 2 638 osób, a w prognozie założono dla tego roku liczbę 

2 560 mieszkańców.   

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 

urodzeń. 

Poniżej zaprezentowano prognozę na lata 2020 – 2030, czyli w czasie obejmującym ostatnie 

dane dostępne statystyczne oraz czas obowiązywania przedmiotowej Strategii. 

Tabela 10 Prognoza liczby ludności w gminie Godzianów w latach 2020 - 2030 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ogółem 2 571 2 560 2 548 2 537 2 526 2 515 2 504 2 493 2 482 2 469 2 457 

mężczyźni 1 296 1 290 1 282 1 277 1 270 1 263 1 252 1 249 1 244 1 237 1 230 

kobiety 1 275 1 270 1 266 1 260 1 256 1 252 1 252 1 244 1 238 1 232 1 227 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 „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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Wykres 6 Liczba mieszkańców w gminie Godzianów 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 3 z 10 analizowanych JST według 

prognoz zmniejszy się liczba ludności. Największy spadek spodziewany jest w mieście Skierniewice  

(-4,72%), następnie w gminach: Godzianów (-4,43%), Głuchów (-3,63%), Kowiesy (-3,20%), Słupia  

(-2,40%), Lipce Reymontowskie (-1,86%) oraz Bolimów (-1,14%). Niewielkie zwiększenie się liczby 

mieszkańców spodziewane jest w gminach: Maków (+0,17%), Nieborów (+0,15), Nowy Kawęczyn 

(+2,97) oraz w gminie Skierniewice (+3,94).  

Tabela 11 Prognoza liczby ludności na lata 2020 – 2030 – analiza porównawcza 
Jednostka 
terytorialna 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

powiat skierniewicki 

Bolimów  4 044 4 042 4 038 4 032 4 024 4 016 4 010 4 007 4 003 4 001 3 998 

Głuchów  5 696 5 666 5 639 5 616 5 595 5 572 5 550 5 532 5 517 5 504 5 489 

Godzianów  2 571 2 560 2 548 2 537 2 526 2 515 2 504 2 493 2 482 2 469 2 457 

Kowiesy  2 848 2 837 2 828 2 819 2 811 2 804 2 797 2 790 2 779 2 767 2 757 

Lipce 
Reymontowskie  

3 272 3 266 3 262 3 258 3 254 3 250 3 244 3 237 3 230 3 222 3 211 

Maków  5 982 5 979 5 979 5 979 5 979 5 982 5 982 5 982 5 984 5 985 5 991 

Nowy Kawęczyn  3 398 3 407 3 416 3 426 3 439 3 451 3 464 3 474 3 481 3 490 3 499 

Skierniewice  7 557 7 584 7 612 7 646 7 675 7 708 7 739 7 770 7 799 7 826 7 855 

Słupia  2 627 2 621 2 616 2 612 2 606 2 600 2 595 2 589 2 581 2 575 2 564 

Skierniewice 
(miasto) 

47 
821 

47 
648 

47 
463 

47 
266 

47 
053 

46 
827 

46 
590 

46 
342 

46 
090 

45 
829 

45 
562 

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

Dokonano analizy porównawczej dla roku 2021 - stan faktyczny i roku 2030 - stan prognozowany. 

Porównanie pokazuje, iż ilość gmin w których prognozowany jest spadek liczby ludności zwiększy się 

do 8. Zauważalne są także zmiany procentowe wynikające z porównania ilości mieszkańców 

prognozowanych ze stanem faktycznym w roku 2021. Według tego porównania liczba mieszkańców 

gminy Maków z (+0,15) zmniejszy się do (-0,03), a liczba mieszkańców gminy Godzianów w 2030 
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roku zmniejszy się o (-6,86%). Pozostałe wskaźniki nie odbiegają znacząco od przedstawionych 

powyżej. 

Wykres 7 Liczba ludności – analiza porównawcza wg stanu faktycznego na rok 2021 oraz prognozy 
na rok 2030 

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

 

 

 

2.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców 

 

Instytucje sprawujące funkcje administracji samorządowej szczebla powiatowego oraz 

administracji specjalnych dla obszaru gminy Godzianów znajdują się w mieście Skierniewice. 

Podobnie odnosi się to do innych obiektów o funkcjach użyteczności publicznej, w szczególności 

specjalistycznej służby zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury. 

 

Zabudowa, charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

Obszar gminy Godzianów pokrywa głównie zabudowa zagrodowa składająca się z zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej wraz z zabudową zagrodową, która związana jest z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Jest to zabudowa charakterystyczna dla osadnictwa wiejskiego.  

W zasobach mieszkaniowych w gminie Godzianów przeciętna powierzchnia użytkowa 

jednego mieszkania w 2020 roku była stosunkowo duża i wynosiła 100,0 m
2
. W porównaniu do innych 

JST była to najwyższa wartość wskaźnika. Wysoka przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

charakterystyczna jest dla obszarów wiejskich. Im bardziej zurbanizowany teren, tym wskaźnik ten 

maleje.  
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Według Raportu o stanie Gminy Godzianów za rok 2021, w gminnym zasobie mieszkaniowym 

znajduje się 10 lokali mieszkalnych. Lokale są zamieszkałe na podstawie umowy najmu zawartej 

z Gminą Godzianów 

Gmina Godzianów posiada opracowany Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy na lata 2019 - 2023 wraz z zasadami wynajmu lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, przyjęty Uchwałą Nr VI/55/19 r., z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniony 

Uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 kwietnia 2019 rok. 

W 2020 roku w gminie znajdowało się 726 budynków mieszkalnych. W gminach ościennych 

porównywalna ilość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana była w gminie Słupia (782).  

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 Godzianów przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 

100,0 m
2
,
 
natomiast na 1 osobę przypadło 28,1 m

2
. Dla porównania – w powiecie skierniewickim 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 92,8 m
2
, a na 1 osobę przypadało 30,9 m

2
, zatem 

wartość wskaźnika – przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania dla gminy Godzianów jest bardziej 

korzystna, niż w powiecie ogółem. W przypadku powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej 

na jedną osobę jest odwrotnie. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie wynosi 281,1, jest 

to najniższa wartość wskaźnika spośród analizowanych gmin, w powiecie skierniewickim wynosi 332,8 

i jest o 51,7 pkt. wyższy od wskaźnika dla gminy Godzianów. 

W powiecie skierniewickim w porównaniu do danych dla województwa łódzkiego odnotowano: 

 większą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+22,9 m
2
); 

 większą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (+1,0 m
2
); 

 mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (-95,0). 
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Tabela 12 Zasoby mieszkaniowe w 2020 roku – analiza porównawcza 

Gmina Mieszkania 
Mieszkania 

na 1000 
mieszkańców 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania w 

m2 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania 
na osobę 

Przeciętna 
liczba izb w 
mieszkaniu 

Przeciętna 
liczba osób 

na 
mieszkanie 

Budynki 
mieszkalne 

Powiat skierniewicki 12 704 332,8 92,8 30,9 4,28 3 12 156 

Bolimów  1 413 351,0 86,5 30,3 4,09 2,85 1 341 

Głuchów  1 633 286,4 103,9 29,8 4,46 3,49 1 572 

Godzianów  749 281,1 100,0 28,1 4,54 3,56 726 

Kowiesy  1 259 437,2 85,2 37,3 3,92 2,29 1 201 

Lipce Reymontowskie  1 054 321,4 96,8 31,1 4,56 3,11 994 

Maków  1 816 302,4 95,3 28,8 4,57 3,31 1 780 

Nowy Kawęczyn  1 415 419,5 80,5 33,8 3,8 2,38 1 271 

Skierniewice gmina 
wiejska 

2 602 340,8 94,3 32,2 4,33 2,93 2 489 

Słupia  763 292,4 91,7 26,8 4,3 3,42 782 

Skierniewice (miasto) 20 245 424,8 68,1 28,9 3,77 2,35 6 691 

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 gminie 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 13 Zasoby mieszkaniowe w gminie Godzianów w latach 2011 – 2020 

ZASOBY MIESZKANIOWE 
lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mieszkania mieszk. 711 715 717 723 729 732 739 746 744 749 

Przeciętna powierzchnia użytkowa: 

1 mieszkania m
2
 96,9 96,9 97,0 97,2 97,9 98,2 98,9 99,7 99,7 100,0 

na 1 osobę m
2
 26,1 26,4 26,6 26,9 27,5 27,5 27,8 28,0 28,1 28,1 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: 

wodociąg mieszk. 653 657 659 665 672 675 683 690 688 693 

ustęp spłukiwany mieszk. 599 603 605 611 618 622 631 638 636 641 

łazienka mieszk. 572 576 578 584 591 595 604 611 609 614 

centralne ogrzewanie mieszk. 525 529 531 537 544 548 557 564 562 568 

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. W Gminie poprowadzony jest fragment sieci 

kanalizacyjnej, z tego względu większość ścieków jest odprowadzana do przydomowych zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec 2020 r. według danych GUS 

w gminie było 325 zbiorników bezodpływowych oraz 181 przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Z roku na rok przybywa mieszkań wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne, oprócz 

sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku w gminie Godzianów: 

 92,5% mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej, 

 82,0% mieszkań było wyposażonych w łazienkę, 

 75,8% mieszkań miało podłączone centralne ogrzewanie. 

Analiza porównawcza wskazuje, że najwięcej mieszkań w gminach wiejskich wyposażonych w: 

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

 łazienki w gminie Godzianów (82,0%), 
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 centralne ogrzewanie w gminie Maków (78,3%). 

Warunki życia mieszkańców są dobre, w porównaniu do wymienionych gmin, mieszkania są 

wyposażone ponad przeciętną we wskazane instalacje techniczno-sanitarne.  

Tabela 14 Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań w 2020 roku w gminie 
Godzianów oraz gminach ościennych – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 

w mieście na wsi 

wodociąg łazienka 
centralne 

ogrzewanie 
wodociąg łazienka 

centralne 
ogrzewanie 

Powiat skierniewicki 0,0 0,0 0,0 87,5 75,9 68,8 

Bolimów  0,0 0,0 0,0 88,8 72,4 57,7 

Głuchów  0,0 0,0 0,0 91,0 81,8 72,7 

Godzianów  0,0 0,0 0,0 92,5 82,0 75,8 

Kowiesy  0,0 0,0 0,0 76,5 69,0 55,0 

Lipce Reymontowskie  0,0 0,0 0,0 94,6 75,3 70,9 

Maków  0,0 0,0 0,0 91,7 81,4 78,3 

Nowy Kawęczyn  0,0 0,0 0,0 76,8 63,2 53,1 

Skierniewice gmina 
wiejska 

0,0 0,0 0,0 
87,3 78,5 75,6 

Słupia  0,0 0,0 0,0 91,9 76,8 76,4 

Skierniewice (miasto) 97,3 95,0 91,9 0,0 0,0 0,0 

województwo łódzkie 97,3 90,6 83,2 89,5 75,5 65,9 

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

Sytuacja mieszkaniowa w gminie Godzianów systematycznie się polepsza. Liczba mieszkań 

w gminie przez ostatnie 10 lat wzrosła o 38.  

W 2020 roku w gminie Godzianów oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 

mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od 

wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite 

zasoby mieszkaniowe w gminie Godzianów to 749 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców 

przypada zatem 281 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa 

łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Przeciętna liczba pokoi w nowo 

oddanych mieszkaniach w gminie Godzianów to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb 

dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie 

Godzianów to 123,80 m
2
 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla 

województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej 

Polsce.
6
 

Podsumowując, warunki mieszkaniowe w gminie Godzianów są dobre, mieszkania są ponad 

przeciętnie wyposażone w instalacje w porównaniu z pozostałymi gminami wiejskimi powiatu 

skierniewickiego. Mankamentem jest tylko fragment sieci kanalizacyjnej, co ma znaczny wpływ na 

jakość życia mieszkańców, ale także na stan środowiska przyrodniczego. 

 

Sport i rekreacja 

Jakość życia mieszkańców uzależniona jest również od infrastruktury sportu i rekreacji. Mogą 

one bowiem służyć wypełnieniu czasu wolnego mieszkańców, w tym głównie dzieci i młodzieży.  

                                                           
6
 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Godzianow#nieruchomosci 
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W gminie funkcjonują: boisko Orlik, Hala sportowa w Godzianowie, Gminny Stadion 

w Godzianowie, Strzelnica Poligon w Zapadach, place zabaw oraz świetlice wiejskie. 

Fotografia 12 Plac zabaw w Godzianowie 

 
Źródło: Fotografia własna 

Fotografia 13 Siłownia plenerowa w Godzianowie 

 
Źródło: Fotografia własna 
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Ponadto na terenie gminy funkcjonują następujące kluby sportowe: 

 Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” Godzianów, 

 Gminny Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Godzianów. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na jakość życia mieszkańców wpływa również poziom bezpieczeństwa publicznego. 

W powiecie skierniewickim działają Centra Reagowania Kryzysowego, które powołane są do zbierania 

informacji o zagrożeniach, ich przetwarzania i reagowania na występujące zagrożenia, co pozwala 

na racjonalizację wykorzystania wszystkich podmiotów działających w sferze ładu, porządku 

i bezpieczeństwa oraz prowadzenia akcji ratunkowych.  

Bezpieczeństwo publiczne rozumiemy jako ogół warunków i instytucji chroniących obywateli oraz 

majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu 

prawnego, głównie w stanach nadzwyczajnych. 

W każdym sołectwie swoją siedzibę ma jednostka ochotniczych straży, która zabezpiecza potrzeby 

przeciwpożarowe gminy. Ogólnie we wszystkich jednostkach jest 270 druhów ochotników. W 2021 

roku na terenie gminy Godzianów odnotowano 2 pożary i 34 miejscowe zagrożenia. 

Na terenie gminy Godzianów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku odnotowano 15 

przestępstw / o 15 mniej w porównaniu do 2020 r./, z czego 10 to zdarzenia o charakterze 

kryminalnym. 

 

 

 

2.3.3. Oświata i edukacja 

 

Na terenie gminy Godzianów funkcjonują: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie, w skład którego wchodzą Szkoła 

Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące, 

 Szkoła Podstawowa w Lniśnie wraz z oddziałami przedszkolnymi, 

 Przedszkole w Godzianowie, 

 Godzianowski Klub Malucha. 

 

Przedszkolaki i uczniowie biorą udział w różnych konkursach i projektach. Ostatnio były to m.in.: 

 Akcje, w których uczestniczyło przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 to m.in: 

o przygotowanie i prezentacja montażu słowno-muzycznego z okazji Dnia Matki; 

o udział w akcji na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska „Psiakowo” – zbiórka 

karmy i akcesoriów dla psów; 

o akcje charytatywne zorganizowane na terenie przedszkola. 

 W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie: 
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o Projekty m.in.: Mała Retencja, BohaterON, „Szkoła z witaminką”, PoczytajMy, Bieg po 

zdrowie, Erasmus + „Mobilność kadry pedagogicznej” - „Europa bez żadnych granic 

dla nauczycieli znających j. angielski” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; 

o Konkursy i olimpiady m.in.: Fundusz Norweskie – „O tym się wie” Finaliści wygrali dla 

szkoły mobilną pracownię informatyczną z oprogramowaniem, Konkurs „Mój las”, 

Wyróżnienie w Międzynarodowym Kangurze Matematycznym oraz w Ogólnopolskim 

Konkursie Alfik Humanistyczny. 

 W Szkole Podstawowej w Lniśnie: 

o Projekty m.in.: Międzynarodowy projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III Szkół 

podstawowych z terenu całego kraju – Czytam z Klasą „Lekturki spod Chmurki”, Akcja 

Biodegradacja – realizowane wspólnie z EC 1 w Łodzi, Lekcje z Klimatem –projekt 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, „Bieg po zdrowie”; 

 

Poza tym, nauczyciele oraz uczniowie biorą aktywny udział w obchodach świąt narodowych, 

uroczystościach gminnych i powiatowych, akcjach charytatywnych. 

 

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 15 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w gminie Godzianów w latach  
2011 – 2020 

Placówki wychowania 
przedszkolnego 

Lata 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

przedszkola bez specjalnych 95 93 89 88 79 95 83 82 91 97 

oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych 

19 15 16 10 15 24 21 31 28 25 

Ogółem dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego 

114 108 105 98 94 119 104 113 119 122 

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

Najwięcej dzieci uczęszczających do przedszkoli (bez specjalnych) odnotowano w roku 2020 

tj. 122 osoby. Ilość dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz oddziałów 

przedszkolnych przez 10 lat sumarycznie wzrosła o 8 osób.  
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Zauważa się tendencję do wzrostu (z niewielkimi wahaniami) poziomu liczby dzieci w wieku 

szkolnym, co prezentuje poniższa tabela. 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. 

Tabela 16 Uczniowie w placówkach oświatowych w gminie Godzianów w latach 2011 – 2020 

Lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

szkoły podstawowe ogółem 213 199 193 208 217 190 226 252 250 249 

gimnazja dla dzieci i 
młodzieży bez specjalnych 

105 106 112 120 111 107 67 34 - - 

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

Szkoły w gminie Godzianów pozyskały środki na realizowane projekty: 

 Erasmus + „Mobilność kadry pedagogicznej”, 

 Projekt Norweski – Fundacja Rozwoju Systemy Edukacji – Program Edukacja – wizyta 

studyjna w Norwegii, 

 Erasmus + „Nauka j. angielskiego dla uczniów” – wyjazd do Portugali, 

 mPotęga – zajęcia dodatkowe z matematyki, 

 Mobilna pracownia informatyczna, 

 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, 

 Laboratoria Przyszłości - to program, dzięki któremu każdy uczeń ma mieć dostęp do zestawu 

technologii i technik, które są zasobami interesującymi, ciekawymi, 

 Program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. na dofinansowanie wycieczek szkolnych. 

 

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 utrzymywać 

się na podobnym poziomie dążąc ku zmniejszeniu, bowiem obniża się liczba urodzeń, a co za tym 

idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe 

zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej 

liczby uczniów w oddziałach. Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od 

samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans 

zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia 

pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli czy też na dokształcanie 

nauczycieli.  
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2.3.4. Opieka zdrowotna 

 

Obsługę Gminy w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Lekarzy Rodzinnych L. Korzon, J. Kuryłek, B. Onisk-Strąk, Spółka Partnerska z siedzibą 

przy ul Leśnej 4/6 Godzianów. Prowadzone są badania profilaktyczne. W gminie funkcjonuje punkt 

apteczny. Leczenie szpitalne mieszkańców odbywa się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Skierniewicach przy ulicy Rybickiego 1. W gminie w 2021 roku udzielono 7 786 porad lekarskich.  

 

 

 

2.3.5. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 

 

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania 

oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. Usługi 

społeczne w gminie Godzianów przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości 

płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

Na terenie gminy Godzianów pomoc społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który 

jest jednostką organizacyjną gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie realizuje 

ustawowe zadania własne gminy i zadania zlecone, a także pomocowe programy państwa w zakresie 

poprawy życia najbiedniejszych mieszkańców państwa, również gminne programy wsparcia 

uchwalane przez Radę Gminy w zakresie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej uwzgledniające 

możliwości finansowe gminy. 

W 2020 roku w gminie Godzianów 27 gospodarstw domowych korzystało ze środowiskowej 

pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z tego rodzaju wsparcia wyniosła 102 osoby, 

stanowiące 3,8% ludności gminy ogółem. 

Tabela 17 Gospodarstwa domowe oraz ilość osób korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w gminie Godzianów w latach 2011 – 2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

gospodarstwa domowe ogółem 74 71 79 69 58 47 35 30 24 27 

osoby ogółem 278 269 286 255 223 178 132 113 90 102 

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

Po 2013 roku zauważalna jest tendencja do zmniejszania się liczby gospodarstw domowych 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, z niewielkimi wahaniami w 2020 roku, kiedy to 

odnotowano niewielki wzrost w porównaniu do lat poprzednich. W 2020 roku wskaźnik ten kształtował 

się na poziomie 27 gospodarstw i był niższy w stosunku do roku 2011 o 47 gospodarstw. Nastąpił 

więc znaczy spadek wartości wskaźnika o 63,5%. Zmniejsza się również liczba osób korzystających 

ze wsparcia - w stosunku do roku 2011 wskaźnik ten zmniejszył się o 176 osób – czyli o około 63,3%.  
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Wykres 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminie Godzianów w latach 2011 – 2020 

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

W gminach poddanych analizie, gminą w której wskaźnik - udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w % - był 

najwyższy jest gmina Bolimów (6,0%). Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w gminie Słupia 

(1,2%). W porównaniu z pozostałymi jednostkami, w gminie Godzianów wskaźnik na poziomie (3,8%) 

jest dosyć wysoki - jest to trzecia najwyższa wartość zaraz po gminie Bolimów i Skierniewice. 

Wskaźnik dla gminy Godzianów jest wyższy od wskaźnika dla powiatu skierniewickiego i niższy od 

wskaźnika dla województwa łódzkiego.   

Tabela 18 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 skierniewicki 611 1 361 3,6 
 

Bolimów  80 242 6,0 
 

Głuchów  87 230 4,0 
 

Godzianów  27 102 3,8 
 

Kowiesy  54 108 3,8 
 

Lipce Reymontowskie  38 75 2,3 
 

Maków  56 100 1,7 
 

Nowy Kawęczyn  41 61 1,8 
 

Skierniewice gmina 
wiejska 

201 411 5,4 

 
Słupia  27 32 1,2 

 
Skierniewice (miasto) 856 1 567 3,3 

 
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 (43,31%), a następnie: rodzina (23,68%), 

transport i łączność (7,68%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,67%), administracja 

publiczna (6,87%), pomoc społeczna (ok. 2,09%). 

 

Tabela 19 Wydatki z budżetu gminy Godzianów w roku 2020 (w zł) 
wydatki z budżetu gminy ogółem  17 529 855,45  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

gospodarstwa 74 71 79 69 58 47 35 30 24 27

osoby 278 269 286 255 223 178 132 113 90 102
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administracja publiczna  1 204 224,49  

oświata i wychowanie  7 592 924,15  

rodzina  4 151 761,33  

pomoc społeczna  366 225,98  

gospodarka komunalna i ochrona środowiska  994 250,88  

transport i łączność  1 346 863,51  

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

 Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się wydatków ponoszonych na pomoc społeczną, 

począwszy od 2013 roku. Kwota ta generalnie ulega zmniejszeniu, poza rokiem 2016, w którym to 

udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem wyniósł aż 23,79%. W 2020 roku na 

pomoc społeczną przeznaczono 2,09% wydatków z budżetu gminy. Dane te świadczą o polepszającej 

się sytuacji na gruncie społecznym. 

Tabela 20 Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem w gminie Godzianów w latach 
2013 – 2020 

rok 
wydatki z budżetu Gminy 

ogółem 
wydatki na pomoc 

społeczną 
udział wydatków na pomoc społeczną w 

wydatkach ogółem 

2013 8 969 507,10 1 072 309,93 11,96 % 

2014 8 761 726,99 1 074 284,29 12,26 % 

2015 9 459 114,57 955 320,30 10,10 % 

2016 11 115 957,06 2 644 572,72 23,79 % 

2017 11 176 041,73 282 968,21 2,53 % 

2018 13 146 293,29 327 737,89 2,49 % 

2019 13 502 530,13 348 851,90 2,58 % 

2020 17 529 855,45 366 225,98 2,09 % 

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

Poniżej zaprezentowano dane służące do wykonania analizy porównawczej za rok 2020. W tym celu 

zaprezentowano jak wyżej: wydatki ogółem, wydatki na pomoc społeczną oraz udział wydatków 

na pomoc społeczną w wydatkach ogółem [%]. Ostatni wskaźnik pokazuje zróżnicowanie w realizacji 

wydatków wśród JST. Kolorem różowym oznaczono wartość najniższą (1,87% gmina Nowy 

Kawęczyn), zaś niebieskim najwyższą (5,15% województwo łódzkie, wśród analizowanych gmin 

najwyższą wartość odnotowano w gminie Skierniewice 3,79%) – 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 Godzianów jest niższa od wskaźnika dla 

województwa, a także powiatu skierniewickiego. Chociaż wartość wskaźnika dla gminy na tle 

pozostałych JST nie wygląda najgorzej to gmina musi podjąć działania ukierunkowane na wzrost 

zamożności mieszkańców. 

Tabela 21 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 skierniewicki 237 947 391,05 6 057 154,11 2,55 % 

Bolimów  23 053 999,54 637 261,06 2,76 % 

Głuchów  31 449 622,75 634 939,29 2,02 % 

Godzianów  17 529 855,45 366 225,98 2,09 % 

Kowiesy  17 737 886,41 505 533,25 2,85 % 

Lipce Reymontowskie  21 127 415,40 503 102,30 2,38 % 

Maków  47 738 064,37 922 474,64 1,93 % 

Nowy Kawęczyn  18 166 727,17 339 403,99 1,87 % 

Skierniewice gmina wiejska 48 046 824,02 1 819 805,05 3,79 % 
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Jednostka terytorialna Wydatki ogółem wydatki na pomoc społeczną 
udział wydatków na 
pomoc społeczną w 
wydatkach ogółem 

Słupia  13 096 995,94 328 408,55 2,51 % 

Skierniewice (miasto) 332 016 540,09 14 544 116,20 4,38 % 

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 skierniewickiego należy wyciągnąć wnioski, iż 

problem ten występuje również w gminie Godzianów. W powiecie największy odsetek osób 

bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych - według danych z 2020 roku - stanowią osoby w przedziale 

wiekowym: 45 lat i więcej (31,5%), a znaczącym problemem powiatu jest długotrwałe bezrobocie. 

Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 

46,2%. Odnosząc ten wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 1,9%. 

Niepokojący jest wskaźnik - bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający bez pracy przez okres dłuższy 

niż 1 rok w bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem, który wynosi 58,6%. Należy więc zaktywizować 

osoby bezrobotne zwłaszcza powyżej 45 roku życia, długotrwale bezrobotne, organizować szkolenia 

oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikujące. Osoby długotrwale bezrobotne 

należy dodatkowo wspierać poprzez rozmowę np. z psychologiem czy doradcą zawodowym. Jest to 

grupa, której szczególnie trudno odnaleźć się na rynku pracy – właśnie ze względu na bardzo długą 

przerwę w jej wykonywaniu. Do osób długotrwale bezrobotnych zaliczają się również te, które po 

prostu nie chcą pracować, przywykły do sytuacji, nie chcą zmian, nie oczekują od życia niczego 

więcej. 

 Kolejną grupą wymagającą wsparcia są osoby niepełnosprawne, którym chyba najtrudniej 

odnaleźć się w rzeczywistości i którym najtrudniej znaleźć pracę. Pracodawcy wolą zatrudnić osobę 

pełnosprawną, z którą wg. nich łatwiej będzie im współpracować.  

Według danych GUS dla powiatu skierniewickiego w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 

było w 2020 roku 40 osób niepełnosprawnych z czego 7 osób miało prawo do zasiłku. Do osób 

niepełnosprawnych skierowanych było 10 ofert pracy. Niełatwo jest przedsiębiorcom przekonać się 

do osób niepełnosprawnych, wiążą z tym utrudnienia w pracy, konieczność wprowadzania zmian. 

Bardzo często jest to problem bardziej natury psychologicznej, niż technicznej. Obserwując statystyki 

można zauważyć, że osoby niepełnosprawne dłużej poszukują pracy, co wynika m.in. z zapisów 

powyżej. Jednak nie tylko kwestia aktywności na rynku pracy jest problemem, osobom 

niepełnosprawnym bardzo trudno jest funkcjonować w świecie, który nie jest przystosowany 

do ich potrzeb, w otoczeniu, które utrudnia im wykonywanie podstawowych, najprostszych 

wydawałoby się czynności. Konieczne jest zatem wyrównywanie szans tych osób w życiu 

codziennym, wprowadzanie rozwiązań technologicznych i technicznych, które ułatwią im chociażby 

przemieszczanie się, czy też możliwość korzystania z dostępnych miejsc rekreacji i kultury. Należy 

pamiętać, że niepełnosprawność nie jest problemem tylko i wyłącznie osób dotkniętych nią 

bezpośrednio. Bardzo często jest to obciążenie dla całej rodziny, ponieważ wiąże się z ograniczeniem 

dochodów, a także opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 
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Uchwałą Nr XLI/250/22 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 kwietnia 2022 roku wyrażono 

zgodę na przystąpienie Gminy Godzianów do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki na realizację działań w ramach 

Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). 

Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy 

demograficzne oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz 

seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program ma na celu zapewnienie 

bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Program jest również 

odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku 

z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wyniku realizacji projektu pn. „Skierniewicki CUŚ”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w okresie od 2019-04-01 do 2022-03-31, 

w gminie Godzianów utworzono i prowadzono Klub Seniora. 

 

 

 

2.3.6. Rynek pracy 

 

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec miesiąca czerwca 2021 roku wyniosła: 

 powiat skierniewicki 3,8%, 

 województwo łódzkie 6,1%, 

 Polska 5,9%. 

Bezrobocie to zjawisko społeczne, na rozmiar bezrobocia mają wpływ czynniki społeczne, 

gdyż jest to zjawisko powstałe w społeczeństwie. Rozmiar zjawiska bezrobocia zależy od systemu 

gospodarczego oraz aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Związane jest to zwykle 

z poziomem prowadzonych nowych inwestycji oraz trwałym zatrudnianiem pracowników w nowo 

powstałych podmiotach sektora publicznego oraz prywatnego. 

Poniżej przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Godzianów. Analizę 

rozpoczęto od przedstawienia danych statystycznych dotyczących liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych.  

 

 

Tabela 22 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Godzianów w latach 2012 – 2021 
lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ogółem 110 82 50 46 35 27 32 30 42 32 

mężczyźni 62 44 25 29 18 7 11 15 21 13 
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kobiety 48 38 25 17 17 20 21 15 21 19 

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

W gminie Godzianów w 2021 roku odnotowano 32 osoby bezrobotne, w tym 13 mężczyzn oraz 

19 kobiet. Kobiety stanowiły 59,37 % ogółu bezrobotnych w gminie. W latach 2019 - 2020 liczba 

bezrobotnych kobiet i mężczyzn była na takim samym poziomie. W 2021 roku bezrobotni z gminy 

Godzianów stanowili 5,63% ogółu bezrobotnych powiatu skierniewickiego. 

Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Godzianów z podziałem na płeć w latach 2012 
– 2021 

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

Na przestrzeni 10 lat liczba bezrobotnych na obszarze gminy zmniejszyła się o 78 osób. 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano w 2012 roku (110 osób), natomiast najmniej w 2017 roku 

(27 osób). Systematyczny spadek liczby bezrobotnych obserwujemy od 2012 do 2017 roku, kolejne 

lata to wzrost bezrobocia z najwyższą wartością w 2020 roku (+42 osoby). Na wzrost bezrobocia 

w 2020 roku mógł mieć wpływ kilkutygodniowy lockdown w Polsce. Pandemia mocno zmieniła rynek 

pracy nie tylko pod względem liczby ofert pracy, ale także pod względem najbardziej poszukiwanych 

zawodów. Rok 2020 był początkiem pandemii, która dotknęła całą Polskę. 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 dostały pomoc. 

W 2021 roku sytuacja się nieco ustabilizowała. Zauważalny jest także wyższy wskaźnik bezrobocia 

wśród kobiet niż mężczyzn, który od 2017 roku przyjmuje tendencję wzrostową. W 2012 roku 

odnotowano najwięcej bezrobotnych w gminie: 110 osób. Przekłada się to na poziom wskaźnika - 

udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, który w tymże roku również jest 

najwyższy i wynosi (6,8%). W 2021 roku udział ten jest trzy razy mniejszy i wynosi 2,1%. Od 2016 

roku obserwujemy większy udział % bezrobotnych kobiet w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 
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Tabela 23 Udział % bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Godzianów 
lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ogółem 6,8 5,0 3,0 2,8 2,2 1,7 2,0 1,9 2,7 2,1 

mężczyźni 7,0 4,9 2,8 3,2 2,0 0,8 1,2 1,7 2,4 1,5 

kobiety 6,5 5,1 3,4 2,3 2,3 2,8 2,9 2,1 3,0 2,7 

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 Godzianów. 

Tabela 24 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %) 
w latach 2012 -2021 – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym (w %) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Powiat skierniewicki 6,1 6,0 4,9 4,3 3,3 2,9 2,7 2,6 2,9 2,5 

Bolimów  5,1 5,3 4,2 3,1 2,9 2,2 2,1 2,2 2,6 2,5 

Głuchów  4,1 3,8 3,5 2,7 1,8 2,0 2,0 1,9 2,2 2,0 

Godzianów  6,8 5,0 3,0 2,8 2,2 1,7 2,0 1,9 2,7 2,1 

Kowiesy  5,3 5,3 5,1 5,1 3,7 3,1 2,8 2,7 2,8 2,6 

Lipce Reymontowskie  5,9 5,3 4,2 4,2 2,6 2,2 2,4 2,1 2,6 2,1 

Maków  6,7 6,3 5,7 5,8 3,8 3,5 3,2 2,9 3,0 3,0 

Nowy Kawęczyn  6,1 6,1 5,6 4,6 3,5 2,8 2,4 2,2 2,4 2,1 

Skierniewice gmina 
wiejska 

7,4 8,3 6,1 5,4 4,8 4,3 3,7 3,7 4,1 3,3 

Słupia  7,0 6,5 4,9 3,8 2,9 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 

Skierniewice (miasto) 7,6 7,3 6,0 5,6 4,7 3,8 3,5 3,4 4,1 3,4 

województwo łódzkie 9,5 9,7 8,1 7,2 6,0 4,9 4,5 4,1 4,8 4,4 

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

W zestawieniu gminy Godzianów 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 różowym wartości najniższe w poszczególnych latach. 

W gminie Godzianów wskaźnik ten przyjmuje najwyższe wartości w roku 2012 (6,8%), a najniższe 

w roku 2017 (1,7%). 

Najwyższe wartości analizowanego wskaźnika wśród badanych JST odnotowano w gminie 

wiejskiej Skierniewice (w większości badanego okresu), mieście Skierniewice oraz gminie Maków. 

W gminie Głuchów w większości badanego okresu odnotowano najniższe wartości wskaźnika, 

następnie w gminie Godzianów oraz gminie Słupia. 

Poziom bezrobocia w gminie wiejskiej Godzianów w roku 2021 jest niższy od średniej 

dla powiatu skierniewickiego oraz województwa łódzkiego. 

We wszystkich gminach kształtowanie się wartości wskaźnika w latach 2012 - 2019 

przebiegało podobnie, zauważalny jest spadek wartości wskaźnika. Rok 2020 to okres wzrostu 

wartości wskaźnika w każdej badanej JST. Związane to jest z kryzysem gospodarczym 

spowodowanym epidemią wirusa COVID-19. 

Wśród bezrobotnych w powiecie skierniewickim w 2021 roku przeważają bezrobotni 

z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym (25,5%) oraz zasadniczym zawodowym (25%). 

Najmniej bezrobotnych w powiecie odnotowuje się z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 

(12%) oraz wyższym (14,4%). Podobne tendencje obserwujemy w całym kraju. 
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Tabela 25 Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia (%) w powiecie 
skierniewickim w latach 2012 – 2021 

Poziom wykształcenia 
lata 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Wyższe 11,3 11,8 11,1 11,5 13,9 13,0 12,6 12,9 13,2 14,4 

policealne, średnie zawodowe 27,0 24,5 26,6 22,3 21,2 21,8 22,8 26,5 25,8 25,5 

średnie ogólnokształcące 11,1 9,9 10,3 11,7 10,1 11,5 12,3 11,5 12,6 12,0 

zasadnicze zawodowe/branżowe 24,6 27,0 24,6 28,2 25,7 25,7 24,4 22,9 23,7 25,0 

gimnazjalne i poniżej 26,0 26,8 27,4 26,3 29,2 28,0 27,9 26,1 24,6 23,1 

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

Znacznym problemem powiatu skierniewickiego jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 50,4% 

(2021 rok). Odnosząc ten wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 1,8%. Liczba 

osób długotrwale bezrobotnych ogółem w stosunku do roku 2020 zmalała o 82 osoby. Dane 

w kategorii bezrobotni w wieku 55-64 lat ogółem nie są jeszcze dostępne dla roku 2021. 

Tabela 26 Bezrobocie rejestrowane w powiecie skierniewickim w latach 2012 – 2021 

Bezrobotni zarejestrowani pozostający 
bez pracy dłużej niż 1 rok 

lata 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogółem (osoba) 360 430 358 334 312 294 268 252 300 286 

ogółem w % bezrobotnych ogółem 25,4 30,8 31,6 33,1 40,8 44,5 43,9 42,8 46,2 50,4 

w % ludności aktywnej zawodowo 2,3 2,8 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,9 1,8 

bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający bez 
pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w 
bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem (%) 

46,7 50,3 45,2 59,6 56,1 65,1 56,5 57,7 58,6 - 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci i typu 
ogółem (osoba) 

1420 1397 1133 1009 764 661 610 589 650 568 

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

Należy zwrócić uwagę na bezrobocie wśród kobiet, ponieważ jest to grupa bardziej podatna 

na bezrobocie długotrwałe. Swoją specyfikę bezrobocie kobiet zawdzięcza silnemu oddziaływaniu 

przesłanek natury społeczno-kulturowej, związanych z istnieniem zestawów ról społecznych 

tradycyjnie przypisywanych poszczególnym płciom. Wspomniane zestawy ról determinują sfery 

aktywności, w jakich określone osoby mogą się realizować bez narażania się na przejawy społecznej 

dezaprobaty. Patrząc z perspektywy historycznej możemy zauważyć, że ta tendencja w kierunku 

podziału pracy względem płci okazuje się niezmiernie trwała i pomimo proegalitarnych działań 

współczesnych społeczeństw, we wszystkich niemal wymiarach społecznej aktywności - nadal ma 

wpływ na dystrybucję zatrudnienia. 

 

Pracujący 

Rynek pracy tworzony jest przez następujące elementy: 

 zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie, 

 podział pracowników wg pracujących, w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, 

 wielkość i strukturę bezrobocia. 

Rynek pracy pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy 

stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem 

tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymywane ze sprzedaży pracy stanowią źródło 

utrzymania dla ogromnej większości ludzi.  
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Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek pracy jest poziom zatrudnienia. Poniżej 

przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Godzianów.  

Tabela 27 Pracujący z terenu gminy Godzianów w latach 2011 – 2020 (ostatnie aktualne dane) 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 214 212 222 236 252 213 289 330 274 289 

mężczyźni 78 77 85 96 111 84 147 170 135 142 

kobiety 136 135 137 140 141 129 142 160 139 147 

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

W 2020 roku liczba osób pracujących z obszaru gminy Godzianów wyniosła 289 osób, w tym 

142 mężczyzn i 147 kobiet. Na przestrzeni badanych lat liczba pracujących zwiększyła się o 75 osób. 

Wśród osób aktywnych zawodowo dominują zdecydowanie kobiety za wyjątkiem 2017 i 2018 roku. 

W 2020 roku kobiety stanowiły 50,86% ogółu zatrudnionych osób. 

Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w badanych latach kształtował się na poziomie 

od 81 osób w roku 2011 i 2012 do 124 osób w roku 2018. W 2020 roku współczynnik osiągnął wartość 

108 i była to trzecia najwyższa wartość wskaźnika na przestrzeni badanych lat. 

Wykres 11 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Godzianów 

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

Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Godzianów w roku 2020 osiągnął poziom 

108, w tym samym okresie dla powiatu skierniewickiego kształtował się na poziomie 122, co oznacza 

że był wyższy o 14 osób.  

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 28 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2011 – 2020 – analiza 
porównawcza 
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Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat skierniewicki 103 102 101 101 103 107 121 129 123 122 

Bolimów  93 92 93 92 93 88 94 90 83 84 

Głuchów  73 71 77 82 81 82 89 86 79 81 

Godzianów  81 81 85 90 97 82 110 124 104 108 

Kowiesy  39 40 59 80 82 85 113 136 134 109 

Lipce Reymontowskie  79 88 93 100 98 123 129 124 83 77 

Maków  76 75 78 81 78 84 92 118 102 106 

Nowy Kawęczyn  150 140 168 156 185 184 189 203 199 191 

Skierniewice gmina wiejska 197 191 153 135 136 149 175 174 192 196 

Słupia  55 57 69 71 65 62 74 81 94 91 

Skierniewice (miasto) 247 240 239 238 242 236 237 239 234 231 

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, 

a kolorem różowym wartości najniższe. 

Z dostępnych danych wynika, iż najwięcej osób pracujących przypada na rok 2011 – są to 247 osoby 

pracujące na 1000 ludności w mieście Skierniewice. W gminie Godzianów były to 124 osoby na 1000 

ludności w 2018 roku. Natomiast w powiecie skierniewickim ogółem najwięcej osób zatrudniono 

w roku 2018 - 129 osób na 1000 ludności. 

Najniższy wskaźnik wśród badanych JST przypada na rok 2011 w gminie Kowiesy - 39 pracujących 

na 1000 mieszkańców. W gminie Godzianów było to 81 osób na 1000 ludności w roku 2011 i 2012. 

W powiecie skierniewickim najmniej zatrudnionych na 1000 osób występuje w latach 2013 i 2014, 

z taką samą liczbą 101 pracujących.  

Wykres 12 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców - analiza porównawcza, rok 2020 

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

Najwyższy współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców wśród analizowanych JST w 2020 roku 

przypada na miasto Skierniewice (231 osób). Należy jednak zauważyć, iż miasto Skierniewice 

charakteryzuje się skoncentrowaniem większej liczby podmiotów gospodarczych oraz różnego typu 

instytucji. 
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Z powyższych danych wynika, że wartości obrazujące współczynnik pracujących na 1000 ludności są 

dla gminy Godzianów wartościami jednymi z najniższych. Niższy wskaźnik odnotowano w gminach: 

Bolimów (84), Głuchów (81), Lipce Reymontowskie (77), Maków (106) oraz Słupia (91).  

 

 

 

2.4. Sfera gospodarcza 

 

2.4.1. Gospodarka 

 

W badanym okresie 10 lat liczba podmiotów gospodarczych w gminie Godzianów zwiększyła 

się o 70. W 2021 roku zarejestrowano w gminie 231 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych 

do rejestru Regon. Stanowiły one 7,36 % ogółu podmiotów w powiecie skierniewickim. 

Tabela 29 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Godzianów w latach 
2012 – 2021 

rok liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON 

2012 161 

2013 158 

2014 169 

2015 175 

2016 179 

2017 181 

2018 192 

2019 200 

2020 216 

2021 231 

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

W badanym okresie czasu liczba podmiotów gospodarczych w gminie zwiększała się z roku na rok, 

za wyjątkiem roku 2013, w którym odnotowano o 3 podmioty miej, niż w roku 2012.  

Wykres 13 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w gminie Godzianów w latach 
2012 – 2021 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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W latach 2015 – 2021 zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 

REGON wg Sekcji PKD 2007, w poszczególnych sekcjach, kształtowały się łagodnie, nie odnotowano 

spektakularnych wzrostów oraz spadków, za wyjątkiem branży budowlanej oraz pozostałej 

działalności usługowej. Największy wzrost liczby podmiotów wystąpił w sekcjach: 

 sekcja F- Budownictwo: + 20 podmiotów; 

 Sekcja S i T – Pozostała działalność usługowa: +11 podmiotów. 

Natomiast zmniejszenie liczby podmiotów, w tym największy spadek przez 7 lat zanotowała sekcja P –

 Edukacja - ubyło 5 podmiotów (35% mniej). 

Tabela 30 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Godzianów 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 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

13 17 17 15 13 13 13 

2. Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 1 1 1 1 1 1 1 

3. Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 21 22 23 23 24 26 29 

4. Sekcja F – Budownictwo 43 43 45 49 51 59 63 

5. Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

31 31 31 31 34 34 38 

6. Sekcja H – Transport i gospodarka 
magazynowa 

12 13 13 13 11 12 15 

7. Sekcja I – Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

2 2 1 1 2 2 2 

8. Sekcja J – Informacja i komunikacja 5 6 6 7 7 7 5 

9. Sekcja K – Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

3 3 2 3 3 3 3 

10. Sekcja L – Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 

0 0 0 0 0 1 1 

11. Sekcja M – Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

4 4 5 8 10 8 8 

12. Sekcja N – Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

0 0 0 0 0 2 2 

13. Sekcja O – Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

8 8 8 8 8 8 8 

14. Sekcja P – Edukacja 14 9 8 7 8 9 9 

15. Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

5 5 6 6 6 7 8 

16. Sekcja R – Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

4 5 4 4 4 5 6 

17. Sekcja S i T – Pozostała działalność usługowa 
oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

9 10 11 16 18 19 20 

Ogółem 175 179 181 192 200 216 231 

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

Najliczniejszy udział w całkowitym zestawieniu podmiotów gospodarczych mają podmioty 

zaklasyfikowane do Sekcji: 

 F: Budownictwo – 63 podmioty (27,27% ogółu), 
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 G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 38 podmiotów 

(16,45% ogółu), 

 C: Przetwórstwo przemysłowe – 29 podmiotów (12,55% ogółu). 

 

Tak jak w całym kraju, w strukturze podmiotów dominuje sektor prywatny – w 2021 roku odnotowano 

219 podmiotów gospodarczych, w tym 172 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Udział sektora prywatnego wynosi zatem 94,8%.  

Tabela 31 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Godzianów w latach 2015 - 2021 wg rejestru 
REGON 

 Wartości w latach 

Podmioty wg sektorów własnościowych 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. podmioty gospodarki narodowej ogółem 175 179 181 192 200 216 231 

2. sektor publiczny - ogółem 15 11 9 9 9 9 10 

 
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 12 8 8 7 7 7 8 

3. sektor prywatny - ogółem 160 168 172 183 191 207 219 

 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 126 130 134 141 148 163 172 

 
spółki handlowe 4 6 6 5 5 5 5 

 
spółdzielnie 3 3 3 2 1 1 1 

 
stowarzyszenia i organizacje społeczne 8 10 10 10 11 11 12 

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

Dominującą branżą na terenie gminy Godzianów jest budownictwo, kolejną branżą z dużą 

ilością działających przedsiębiorstw jest branża handlowa (handel hurtowy i detaliczny) oraz naprawa 

pojazdów samochodowych. Znaczącą pozycję zajmuje również przetwórstwo przemysłowe oraz 

pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 

Spośród wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy, 

najwięcej zatrudniało od 1 do 9 osób. Na koniec 2021 roku było 221 takich jednostek. Drugą pod 

względem liczebności grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Na koniec 2021 roku 

było 9 takich podmiotów. Na koniec 2021 roku funkcjonował 1 podmiot zatrudniający od 50 do 249 

pracowników. 

Należy liczyć się ze spadkiem liczby firm w latach 2021/2022 ze względu na kryzys 

gospodarczy spowodowany pandemią wirusa COVID-19.  

Tabela 32 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon – analiza porównawcza 
w latach 2012 - 2021 
Jednostka 
terytorialna 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

powiat 
skierniewicki 

2 307 2 376 2 385 2 419 2 468 2 514 2 693 2 851 2 978 3 138 

Bolimów 251 262 261 256 261 258 276 293 303 302 

Głuchów 328 338 342 342 346 346 360 379 390 414 

Godzianów 161 158 169 175 179 181 192 200 216 231 

Kowiesy 185 187 186 181 178 197 209 217 231 241 

Lipce 
Reymontowskie 

196 201 195 199 208 208 225 249 255 266 

Maków 289 307 303 317 328 343 366 387 402 419 

Nowy 
Kawęczyn 

178 182 175 180 186 206 220 241 249 269 

Skierniewice 551 568 583 592 601 598 656 687 725 782 
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Jednostka 
terytorialna 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Słupia 168 173 171 177 181 177 189 198 207 214 

Skierniewice – 
miasto 

5 091 5 103 5 038 4 995 4 946 4 972 4 895 4 951 5 169 5 297 

ŁÓDZKIE 234079 237915 239578 241462 243280 245855 247502 254322 261498 269581 

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

W tabeli powyżej zaprezentowano analizę porównawczą liczby podmiotów gospodarczych wpisanych 

do rejestru REGON. W badanym przedziale czasowym odnotowujemy wzrost ilości podmiotów 

gospodarczych we wszystkich JST. Największy przyrost wystąpił w gminie wiejskiej Skierniewice 

(231 podmiotów). Drugą JST z największym przyrostem jest miasto Skierniewice (206 podmiotów). 

Gminy o charakterze miejskim oraz obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie gmin miejskich, 

miejsko-wiejskich charakteryzują się wyższym poziomem przedsiębiorczości, korzystniejszym 

otoczeniem biznesowym, zatem liczba podmiotów gospodarczych jest wyższa od liczby podmiotów 

z terenów typowo wiejskich.  

Wśród gmin wiejskich oprócz gminy Skierniewice największy wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

odnotowują gminy: Maków (+130 podmiotów ), Nowy Kawęczyn (+91), Głuchów (+86), Godzianów 

oraz Lipce Reymontowskie (po +70 podmiotów). 

Najmniejszym przyrostem charakteryzują się gminy: Bolimów (+51), Kowiesy (+56) oraz Słupia (+46). 

 

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. 

Od 2012 roku poziom aktywizacji gospodarczej w gminie Godzianów wzrósł o 263 punkty. Wskaźnik 

aktywizacji gospodarczej wzrastał regularnie dopiero od roku 2013. 

W analizowanym okresie, we wszystkich gminach obserwowany jest wzrost wartości wskaźnika. 

Wśród wskazanych jednostek, miasto Skierniewice ma najwyższe wskaźniki aktywizacji gospodarczej, 

jest to związane z lepszym otoczeniem biznesowym. Najwyższą wartość wskaźnika w 2021 roku 

oznaczono kolorem różowym, zaś najniższą kolorem niebieskim. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik 

w 2021 roku odnotowuje miasto Skierniewice: 1 126 punktów. Wśród analizowanych gmin wiejskich 

najlepszym wskaźnikiem charakteryzuje się gmina Skierniewice: 1026 punktów, natomiast najniższy 

przypada w gminie wiejskiej Maków: 699 punktów.  

Tabela 33 Poziom aktywizacji gospodarczej w gminach wiejskich w latach 2012 – 2021 – analiza 
porównawcza 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

powiat skierniewicki 602 620 624 634 646 658 705 747 780 828 

Bolimów 610 648 646 633 642 636 685 729 753 754 

Głuchów 554 572 582 585 594 595 625 662 684 736 

Godzianów 613 605 646 674 686 688 723 756 811 876 

Kowiesy 618 621 624 616 614 677 717 746 802 842 

Lipce Reymontowskie 593 611 594 604 631 631 683 754 778 819 

Maków 481 507 504 529 548 573 615 647 669 699 

Nowy Kawęczyn 533 543 520 533 552 609 650 715 738 803 

Skierniewice 756 778 796 801 803 797 866 903 950 1026 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Słupia 618 638 635 655 681 668 719 758 793 832 

Skierniewice - miasto 1 045 1 049 1 035 1 032 1 023 1 029 1 016 1 030 1 085 1126 

ŁÓDZKIE 927 947 957 968 979 993 1 004 1 036 1 073 1115 

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

Poniżej przedstawiono wykres z przebiegiem poziomu aktywizacji gospodarczej gminy Godzianów 

na przestrzeni 10 badanych lat. 

Wykres 14 Poziom aktywizacji gospodarczej w latach 2012 - 2021 w gminie Godzianów 

 
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 2010 jest okresem bardzo 

dużego wzrostu gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często 

jest większy niż 4%, a gminach wiejsko-miejskich często przekracza 9%.  

Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej, 

a indeksem PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez 

wiele lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną 

dynamikę. 

Tabela 34 Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach (2018/2021) – analiza porównawcza gmin 

Jednostka terytorialna 
Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach 

Ilość nowych firm Przyrost procentowy PEAI 

ŁÓDZKIE - - 

powiat skierniewicki - - 

Bolimów + 26 10,19 % 

Głuchów + 54 17,72 % 

Godzianów + 39 21,04 % 

Kowiesy + 32 17,45 % 

Lipce Reymontowskie + 41 19,90 % 
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Jednostka terytorialna 
Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach 

Ilość nowych firm Przyrost procentowy PEAI 

Maków + 53 13,77 % 

Nowy Kawęczyn + 49 23,55 % 

Skierniewice + 126 18,41 % 

Słupia + 25 15,74 % 

Skierniewice - miasto + 402 10,85 % 

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

Według powyższych obliczeń najwyższy wskaźnik PEAI, wśród analizowanych gmin przypada 

w gminie wiejskiej Nowy Kawęczyn - aż 23,55% oznacza to, że na terenie gminy występuje gwałtowny 

rozwój gospodarczy, w ciągu trzech lat przybyło 49 nowych podmiotów gospodarczych. Wskaźnik 

PEAI powyżej 15%, odnotowano również w gminach: Godzianów (21,04%), Lipce Reymontowskie 

(19,90%), Skierniewice (18,41%), Głuchów (17,72 %), Kowiesy (17,45%), Słupia (15,74%). 

Wskaźnik PEAI powyżej 9% (mniej niż 15%) oznaczający pomyślną koniunkturę odnotowano 

w gminach: Maków(13,77%), Mieście Skierniewice (10,85%), gminie Bolimów (10,19%). Wśród 

badanych JST powiatu skierniewickiego, żadna gmina w regionie nie posiada wskaźnika PEAI poniżej 

10%. 

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. Sytuacja w analizowanych JST tego nie odzwierciedla. Na ten 

moment jednak bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy pandemia zakończy się oraz jak bardzo dotkliwe 

będą jej skutki m.in. w sferze gospodarczej. 

 

Rolnictwo 

Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo. Obszar intensywnego rozwoju rolnictwa obejmuje 

południową część Gminy, na której występują gleby wysokich klas bonitacyjnych. Jak podaje 

Powszechny Spis Rolny 2020, w Gminie funkcjonuje 408 gospodarstw rolnych ogółem. Brak jest 

informacji o liczbie gospodarstw o powierzchni do 1 ha włącznie oraz 15 ha i więcej. Najwięcej jest 

gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha (153), następnie od 1 do 5 ha (122) oraz od 10 do 15 ha 

(70). Najwięcej uprawia się zbóż, kolejno rzepak i ziemniaki. 
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Fotografia 14 Pola uprawne – miejscowość Płyćwia 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane powyżej dane wskazują, że sfera gospodarcza w gminie Godzianów rozwija 

się stabilnie. Pomyślna koniunktura gospodarcza, wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz 

zadawalające wartości wskaźników w analizie porównawczej z innymi gminami pozwalają 

przypuszczać, że obrane kierunki rozwoju, a także dotychczasowe wykorzystanie tkwiącego na tym 

obszarze potencjału przebiegają w dobrym kierunku, potencjał ten jednak wciąż nie jest w pełni 

możliwości wykorzystany. Obecnie, planując dalsze kierunki rozwoju gminy, należy mieć na uwadze 

skutki pandemii, które z pewnością będą odczuwalne dla mieszkańców, a tym samym dla całej gminy 

Godzianów w długim okresie czasu. Należy wykorzystać doświadczenia, które gmina nabyła od marca 

2020 roku, wykorzystać potencjał tkwiący w informatyzacji, ale również podjąć działania wspierające 

ochronę środowiska – także w sferze gospodarczej. 

 

Polityka finansowa  

Polityka finansowa gminy Godzianów 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 35 Wyniki finansowe samorządu gminy Godzianów w latach 2016 – 2020 
gmina Godzianów  2016 2017 2018 2019 2020 

Dochody ogółem  10 933 227,30  11 898 363,17  12 910 650,22  13 743 448,67  18 102 650,58  

Wydatki ogółem  11 115 957,06  11 176 041,73  13 146 293,29  13 502 530,13  17 529 855,45  

Wynik finansowy  -182 729,76  722 321,44  -235 643,07  240 918,54  572 795,13  

Wynik finansowy/dochody (%)  - 1,67  6,07  -1,83  1,75  3,16  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST, a wydatkami ogółem JST stanowi 

odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Gmina Godzianów w analizowanych latach, oprócz 2017, 

2019 i 2020 roku zamknęła budżet deficytem. W 2016 roku wynik finansowy był ujemny, deficyt 

wynosił (-1,67%), w 2018 roku deficyt wynosił (-1,83%). Na przestrzeni lat widoczny jest wzrost 

zarówno dochodów jak i wydatków gminy.  

Wykres 15 Struktura dochodów i wydatków gminy Godzianów 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 Godzianów począwszy od 2016 roku corocznie 

wzrastają. Obrazuje to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który powiększył się od 2645,70 zł 

/1 mieszkańca w 2011 roku do 6 808,07 zł/1 mieszkańca w 2020 roku, co oznacza wzrost o 157,33%. 

Wraz ze wzrostem dochodów wzrastają już również wydatki w gminie Godzianów. 
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Wykres 16 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Godzianów 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 4 162,37 zł, a wydatki zwiększyły się o 3 520,09 zł. 

W tabeli poniżej przedstawiono analizę porównawczą dochodów i wydatków na jednego 

mieszkańca w badanych JST dla okresu 2018 – 2020. Kolorem niebieskim oznaczono najwyższe 

dochody i wydatki, a kolorem różowym najniższe dochody i wydatki, w danym roku poddanym 

analizie. Najwyższe dochody na jednego mieszkańca w analizowanych latach były w 2018 roku 

w gminie Słupia, a w latach 2019 - 2020 w mieście Skierniewice. Zauważalne są rozbieżności 

w kwotach dochodów na jednego mieszkańca, sięgające do 32,07% w roku 2020. Niewątpliwie 

związane jest to z wyższym poziomem aktywizacji gospodarczej czy pozyskanymi środkami 

zewnętrznymi. Najniższe dochody w roku 2018 były w gminie Nowy Kawęczyn, a w latach 2019 i 2020 

w gminie Słupia. Poziom wydatków jest powiązany z poziomem dochodów i wśród badanych JST 

w roku 2018 najwyższy był w gminie Słupia, w 2019 w mieście Skierniewice, a w 2020 w gminie 

Maków. Najniższy poziom wydatków na jednego mieszkańca w analizowanych latach przypadał 

na gminy: Nowy Kawęczyn, Głuchów i Słupia. Dochody i wydatki w gminie Godzianów kształtują się 

na średnim poziomie w porównaniu do JST poddanych analizie. 

Tabela 36 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 skierniewicki 4 640,72 5 271,25 6 286,43 5 321,33 5 242,05 6 236,17 

Bolimów  4 467,73 4 988,83 5 923,57 4 653,58 4 608,93 5 729,13 

Głuchów  4 465,40 5 400,27 5 931,08 6 207,17 4 783,11 5 518,45 

Godzianów  4 899,68 5 194,05 6 808,07 4 989,11 5 103,00 6 592,65 

Kowiesy  5 055,81 5 008,47 6 032,15 5 740,12 5 746,34 6 146,18 

Lipce Reymontowskie  5 017,48 5 216,85 6 860,13 5 597,64 4 826,76 6 423,66 

Maków  4 840,41 5 916,81 7 126,03 5 617,19 6 175,28 7 969,63 

Nowy Kawęczyn  4 048,59 4 863,99 5 506,39 4 259,20 4 889,81 5 384,33 

Skierniewice gmina wiejska 4 126,02 5 299,72 6 468,66 4 395,95 5 331,35 6 295,44 
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Jednostka terytorialna 
Dochody na 1 mieszkańca Wydatki na 1 mieszkańca 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Słupia  5 880,33 4 831,95 5 194,19 7 254,27 5 392,52 5 031,50 

Skierniewice (miasto) 5 587,37 6 336,25 7 647,37 6 157,07 6 549,53 6 926,82 

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 analizowanej JST w latach 2018 - 2020 zauważalna jest 

tendencja do wzrostu dochodów jak i wydatków na jednego mieszkańca z wyjątkiem gmin: Głuchów 

(spadek dochodów i wydatków w 2019 roku), Kowiesy (spadek dochodów w 2019 roku), Lipce 

Reymontowskie (spadek wydatków w 2019 roku), Słupia (spadek dochodów w 2017 roku, a wydatków 

w 2019 i 2020 roku). W gminie Godzianów najwyższy poziom wydatków jak i dochodów per capita 

odnotowano w 2020 roku.  

Wykres 17 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 – analiza 
porównawcza 

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

Wykres 18 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018 – 2020 - analiza 
porównawcza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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W porównaniu z badanymi JST, poziom dochodów na jednego mieszkańca w roku 2020 w gminie 

Godzianów kształtuje się na średnim poziomie - jest mniejszy o 839,30 zł od dochodu przypadającego 

na jednego mieszkańca w mieście Skierniewice i większy o 1 613,88 zł od dochodu w gminie Słupia, 

w której to wskaźnik jest najniższy. Odnośnie wydatków wskaźnik ten jest niższy o 1 376,98 zł od 

gminy Maków, w której wydatki były najwyższe, ale wyższy o 1 561,15 zł od kwoty wydatków 

przypadających na jednego mieszkańca w gminie Słupia.  

Wykres 19 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 

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.  
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Tabela 37 Struktura dochodów na 1 mieszkańca w gminie Godzianów w zł w latach 2011 – 2020 
dochody na 1 
mieszkańca w zł 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 2645,70  3675,95  3222,84  3326,43  3678,02  4208,32  4536,17  4899,68  5194,05  6808,07  

dochody własne 638,63  1128,08  947,34  1114,95  1293,77  1335,93  1497,15  1352,49  1568,14  2837,84  

dochody własne - udziały 
w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych 

243,89  267,85  311,89  365,86  386,85  433,18  497,95  595,99  688,68  801,35  

dochody własne - udziały 
w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa podatek 
dochodowy od osób 
prawnych 

1,67  2,88  3,55  8,08  6,24  6,15  8,22  12,26  2,00  2,14  

dochody własne - 
dochody podatkowe 
ustalone i pobierane na 
podstawie odrębnych 
ustaw 

192,33  241,08  263,90  291,68  335,89  304,78  319,43  334,28  321,86  358,39  

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

W dochodach gminy na przestrzeni badanych lat widoczne są coraz większe wpływy z podatków 

m.in.:  

 podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 228,57% w stosunku do roku 2011 –

 co niewątpliwie ma związek z wzrostem dochodów mieszkańców gminy; 

 podatki ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 86,34% w stosunku 

do roku 2011. 

Podatek dochodowy od osób prawnych na przestrzeni badanych lat ulega procesom gospodarczym 

zachodzącym w kraju czy na świecie i przyjmuje różne wartości – w 2019 roku odnotowany spadek 

wpływów z podatku CIT per capita o 513,0% w porównaniu do roku 2018, zaś w 2018 roku udział 

w podatku CIT wzrósł o 634,13% w stosunku do roku bazowego. 

W budżecie gminy największy udział w latach 2018 - 2020 mają dochody własne, które w roku 2020 

wyniosły aż 41,68%, w 2019 – 30,19%, a w 2018 – 27,60%. Zauważalny jest także na przestrzeni lat, 

wzrost subwencji, które w 2020 roku wyniosły 29,14%. Dotacje w 2020 roku stanowiły 29,18% budżetu 

gminy.  

Wykres 20 Struktura dochodów w gminie Godzianów w latach 2018 – 2020 

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

2018 2019 2020

dochody własne 3 563 820,26 4 149 286,98 7 545 820,82

subwencja ogólna 4 656 079,00 5 069 651,00 5 275 133,00

dotacje 4 690 750,96 4 524 510,69 5 281 696,76
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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 Godzianów 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): 

 „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania 

energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w gminie Godzianów”, w ramach Osi Priorytetowej 

IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 

Odnawialne źródła energii, EFRR; 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki w Godzianowie”, 

Działania 4.2. Termomodernizacja budynków, EFRR; 

 „Godzianowski Klub Malucha”, Działanie 10.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3, EFS. 

 

W ramach perspektywy na lata 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 

 „Przedszkolaki uczą się!”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 

 „Unia Europejska naszą szansą na lepszą edukację”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 

 „Małymi kroczkami budujemy lepszą przyszłość”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 

 „Nowoczesna szkoła wspierająca rozwój ucznia- program wyrównania szans dla uczniów ZSO 

Godzianów”, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 

 „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na sukces uczniów z gminy Godzianów”, 

w ramach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 

 „Jesteśmy zaradni”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 

 

Gmina Godzianów uzyskała również dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020: 

 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii, na realizację 

zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej 

w Godzianowie”. 

 w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operację 

pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godzianów 
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poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę 

wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno 

i Byczki mająca na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności i wspieranie jej 

rozwoju poprzez budowę sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków wraz z siecią 

kanalizacyjną oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Gmina Godzianów w 2020 roku w ramach dotacji na przedsięwzięcie „Eko-przyjazny Zielony 

Autobus” zakupiła szkolny autobus elektryczny oraz stację ładowania pojazdów. Zadanie jest 

dofinansowane z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – 

Green Investment Scheme)- KANGUR - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły.  

 
Źródło: https://www.godzianow.pl/ 

 

 

 

2.4.2. Turystyka  

 

Gmina Godzianów jest jedną z najmniejszych gmin w powiecie skierniewickim. Nie posiada 

rozbudowanej bazy turystycznej, noclegowej czy gastronomicznej.  

Turyści przejeżdżający przez Gminę mają szansę na obejrzenie ciekawych obiektów zabytkowych, 

które pozostają jednak w niezbyt dobrym stanie technicznym. 

Choć Gmina jest uroczym miejscem, nie będzie jednak stanowić celu turystycznego samego w sobie, 

przyjezdni będą traktować tę wycieczkę jako dodatek do głównego programu zwiedzania. Potrzebne 

są zatem miejsca, w których turyści będą mogli odpocząć czy posilić się lokalną kuchnią. 

 

Przez Gminę Godzianów przebiegają dwa szlaki turystyczne rowerowe spośród sześciu wytyczonych 

na obszarze powiatu skierniewickiego: 
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 Szlak „Śladami Reymonta” - Skierniewice – Maków - Lipce Reymontowskie - Rogów - Słupia - 

Godzianów - Skierniewice (56,8 km). Szlak pozwala na zapoznanie się z zabytkami w postaci 

kościołów i kapliczek. Prowadzi przez Lipce Reymontowskie, które zawdzięczają swą sławę laureatowi 

literackiej nagrody Nobla w 1924 roku – Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, który właśnie 

w Lipcach umieścił akcję sławnej powieści „Chłopi”. We wsi znajduje się również Muzeum Czynu 

Zbrojnego z kolekcja militariów oraz Muzeum Zachodniego Mazowsza ze zbiorami etnograficznymi 

oraz m.in. wyposażeniem dawnej manufaktury tkackiej. Szlak biegnie również przez Rogów, w którym 

znajduje się Arboretum – placówka naukowo-badawcza w zakresie dendrologii i botaniki leśnej. Warto 

tu również zobaczyć Muzeum Lasu i Drewna oraz zespół pałacowo-parkowy. Będąc w Godzianowie 

z pewnością warto zobaczyć zespół sakralny kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika z początku XX stulecia. Na zespół ten składają się: murowany kościół wzniesiony 

w latach 1903 - 1905 roku, murowana kapliczka z 1905 roku, murowana plebania z 1917 roku, 

kamienny budynek gospodarczy z 1905 roku oraz 4 starsze, murowane kaplice przy ogrodzeniu 

(ok. 1850 r.). Ponadto na terenie gminy Godzianów odnaleźć można liczne zabytkowe kapliczki, 

przykłady budownictwa mieszkalnego (zarówno murowanego, jak i drewnianego), drewniane budynki 

gospodarcze, takie jak: stodoły; stajnie; spichlerze; stare, murowane remizy strażackie oraz drewnianą 

wędzarnię. 

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

 Szlak łącznikowy (20 km), łączy szlak „Ptaki okolicy Skierniewic” oraz szlak „Śladami 

Reymonta". Szlak pozwala zobaczyć neorenesansowy dwór z 2 połowy XIX wieku w Strobowie, 

murowany dwór wraz ze złożeniami parkowymi w Wólce Strobowskiej, wczesnośredniowieczne 

grodzisko Rzeczków, posiadłość w Żelaznej oraz wieś Zapady. Szlak stanowi połączenie ze szlakiem 

„Śladami Reymonta”. 

http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_reymont.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_reymont.pdf
https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_strobow_zapady.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_strobow_zapady.pdf
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Źródło: https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne 
 

 Szlak Kultury Janisławickiej: Janisławice – Gzów – Byczki – Godzianów – Kawęczyn – 

Drzewce – Lipce Reymontowskie – Wola Drzewiecka – Płyćwia – Maków – Skierniewice; 

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

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że okres od 2020 roku to bardzo trudny czas dla turystyki, 

za sprawą rozprzestrzeniającej się pandemii. Jak czytamy na stronie internetowej Komisji 

Europejskiej: 

https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne
https://parkilodzkie.pl/bpk/turystyka/szlaki-turystyczne
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„Obecny kryzys jest szansą na poprawę odporności sektora i przyspieszenie transformacji 

ekologicznej i cyfrowej w europejskiej turystyce. Europa powinna pozostać najpopularniejszym 

kierunkiem turystycznym, a branża turystyczna musi być motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia 

miejsc pracy. Zrównoważona odbudowa wymaga bardziej zrównoważonego i przystępnego cenowo 

transportu oraz lepszych połączeń, inteligentnego zarządzania przepływami turystycznymi, 

zróżnicowania oferty turystycznej, umiejętności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla osób 

zawodowo zajmujących się turystyką oraz zwiększenia świadomości na temat różnorodności 

krajobrazów i bogactwa kulturowego w Europie.” 

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku pandemii oraz wojny na Ukrainie i wzrastającej inflacji, 

Polacy coraz częściej wybierają na miejsca odpoczynku obszary położone blisko miejsca 

zamieszkania, silnie powiązane z przyrodą, z możliwością przebywania na łonie natury w miejscach 

malowniczych, spokojnych, z dala od zgiełku miast i tłumów turystów. Można w tych trendach 

upatrywać nadziei na rozwój turystyki i większy ruch turystyczny w gminie Godzianów w najbliższych 

latach. 

 

 

 

2.5. Wyniki badań ankietowych 

 

Niezwykle istotnym elementem tworzenia strategii jest dialog społeczny. W związku z tym 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia rozwoju gminy Godzianów na lata 2022 - 2030 
 

 
74 

 

Jakie są największe problemy naszej gminy? 

 udzielono 31 odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów); 
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zły stan dróg (90,3%)

słabe oświetlenie na ciągach drogowych (38,7%)

brak wystarczającej ilości obiektów opieki zdrowotnej
(6,5%)

brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej
(22,6%)

zanieczyszczenie powietrza (3,2%)

słaby stan edukacji na poziomie podstawowym
(9,7%)

brak dostępu do Internetu (22,6%)

brak placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej
(12,9%)

brak chodników (35,5%)

brak ścieżek rowerowych (58,1%)

brak dostępu do infrastruktury kultury (12,9%)
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Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ 

na rozwój Gminy w latach 2022-2030. 

 udzielono 31 odpowiedzi; 
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udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi,
przygotowane tereny pod inwestycje 16,1%)

sprowadzenie do gminy dużego inwestora (32,3%)

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
(12,9%)

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy
noclegowej i gastronomicznej (16,1%)

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (np. fotowoltaiki) (35,5%)

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz
ciągów pieszo-rowerowych (71%)

rozwój transportu publicznego (9,7%)

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni
publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc spotkań)

(41,9%)

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i
chorych (opieka, rehabilitacja) (6,5%)

zwiększenie dostępności do programów mających na celu
zmniejszenie bezrobocia i patologii (3,2%)

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej  poprzez
zwiększenie ilości obiektów opieki zdrowotnej (12,9%)

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki
społecznej (0%)

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
(16,1%)

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i
gospodarcza (12,9%)

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
(22,6%)

rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną (przez Internet) (19,4%)

wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i produktów
(6,5%)

sprawny urząd i samorząd gminny (25,8%)

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw
rolnych i przemysłu przetwórczego (22,6%)

wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych,
sportowych (25,8%)
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Jaki typ dostępu do Internetu Państwo posiadacie? 

- udzielono 31 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 

 

 

 

 

Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy 

i wydarzeniach lokalnych? 

 Udzielono 30 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 
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Dostęp przez sieć komórkową  - bezprzewodową
(np. Play, Plus, T-Mobile, Orange) (74,2%)

Sieć światłowodowa (29%)

Sieć kablowa (6,5%)

Sieć radiowa (3,2%)

Mam problem z dostępem do Internetu

Nie posiadam dostępu do Internetu w domu
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spotkania przedstawicieli urzędu (3,3%)

gazety lokalnej (33,3%)

strony internetowej gminy (80%)

portali społecznościowych np. Facebook (73,3%)

tablic ogłoszeń (20%)

ulotek (6,7%)

system powiadamiania SMS (50%)

sukcesywne comiesięczne udzielanie informacji dla
Mieszkańców w postaci tradycyjnej kartki z domu do

domu (3,3%)
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2.6. Analiza SWOT 

 

SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY 

 Korzystne położenie względem większych 
ośrodków miejskich takich jak np. miasto 
Skierniewice, Łódź, Warszawa; 

 Tendencja do wzrastającej liczby ludności w 
gminie;  

 Często dodatnie saldo migracji wewnętrznych; 

 Przynależność do organizacji i stowarzyszeń 
skupiających samorządy nawet o krajowym 
zasięgu działania; 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Godzianowie;  

 Silne więzi społeczne, utożsamianie się z gminą, 
obyczajami i tradycjami; 

 Spadek ubóstwa;  

 Coraz mniejsza liczba osób korzystających 
ze wsparcia pomocy społecznej; 

 Korzystanie ze środków EFRR oraz EFS; 

SŁABE STRONY 

 Ujemny przyrost naturalny w ostatnim 
analizowanym roku; 

 Stopniowy wzrost standardów mieszkaniowych, 
nadal jednak odczuwalny jest brak instalacji 
sanitarnych i technicznych;  

 Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

 Problem ubóstwa i marginalizacji osób ubogich 
oraz niepełnosprawnych; 

 Występowanie problemu patologii społecznych; 

 Niewystarczające środki na pomoc dla osób 
potrzebujących; 

 Niewystarczająco rozwinięta sfera kulturalno-
rekreacyjna gminy; 

 Niewystarczająca oferta organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieży; 

 Zbyt mała aktywność społeczna mieszkańców, 
trudności w kształtowaniu nowych liderów; 

 Zbyt małe możliwości rozwoju zawodowego 
i podwyższania kwalifikacji zawodowych; 

 Brak pracy dla osób wykształconych, spełniającej 
ich ambicje i wykorzystującej wiedzę 
i umiejętności; 

 Brak inicjatyw na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu wśród kobiet; 

 Brak dostępu do informacji we wszystkich sferach 
życia mieszkańców; 

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY 

 Występowanie dolin rzecznych i łąk; 

 Usuwanie azbestu z obszaru gminy; 

 Brak zakładów przemysłowych emitujących 
znaczne zanieczyszczenia do powietrza; 

 Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; 

 Mała degradacja środowiska przyrodniczego; 

 Stosunkowo niskie zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego na terenach oddalonych od 
ciągu komunikacyjnych 

 Dobry stan gleb, występowanie gleb wysokich 
klas bonitacyjnych; 

SŁABE STRONY 

 Brak obszarów objętych ochroną; 

 Brak sieci kanalizacyjnej; 

 Stosunkowo niski wskaźnik lesistości; 

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

 Niska efektywność energetyczna budynków 
prowadząca do zwiększonego zużycia paliw; 

 Emisja zanieczyszczeń z lokalnego transportu 
samochodowego oraz wysoki poziom emisji 
pyłów i gazów ze spalania węgla w domowych 
piecach; 

 Brak większych powierzchniowych zbiorników 
wodnych np. jezior; 

 Słaba świadomość ekologiczna społeczeństwa 

 Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 
na nieczystości płynne, nielegalne 
wykorzystywanie nie eksploatowanych studni jako 
zbiorników na nieczystości ciekłe, powodujące 
bezpośrednie zanieczyszczenie gleb i wód; 
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TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 

MOCNE STRONY 

 Występowanie obiektów zabytkowych, ciekawa 
historia; 

 Interesujące walory krajobrazowe; 

 Oznaczenie szlaków turystycznych; 

 Bogata historia i tradycja regionu; 

 Funkcjonowanie klubów sportowych; 

 Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Biblioteki w Godzianowie; 

 Działalność różnych organizacji i zrzeszeń; 

 Funkcjonowanie świetlic wiejskich, placów 
zabaw, boiska Orlik, Hali sportowej w 
Godzianowie, Gminnego Stadionu 
w Godzianowie, Strzelnicy Poligon w Zapadach; 

SŁABE STRONY 

 Brak bazy noclegowej, agroturystycznej, 
gastronomicznej, która ułatwiłaby rozwój funkcji 
turystycznej; 

 Niewystarczająco wykorzystane zasoby 
przyrodnicze dla celów turystycznych; 

 Niewystarczająca promocja gminy, brak 
skonkretyzowanej, opracowanej oferty 
turystycznej; 

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

 Niewystarczające środki finansowe na promocję 
gminy; 

 Niewielka liczba miejsc spotkań dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO 

MOCNE STRONY 

 Korzystne położenie geograficzne 
i komunikacyjne dla rozwoju przedsiębiorczości – 
głównie w oparciu o funkcje turystyczno-
wypoczynkowe; 

 Zwiększająca się świadomość, co do możliwości 
wykorzystania funduszy unijnych; 

 Stopniowy wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych; 

 Wysoki poziom aktywizacji gospodarczej; 

 Dobra jakość gleb, szczególnie w południowej 
części gminy; 

SŁABE STRONY 

 Niska innowacyjność; 

 Braki w podstawowej infrastrukturze technicznej 
sprzyjającej powstawaniu przedsiębiorstw; 

 Brak dużych inwestycji; 

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

 Niewielki udział gospodarstw nowoczesnych 
w ogóle;  

 Niski udział upraw ekologicznych w ogóle 
produkcji rolniczej; 

 Brak pracy dla ludzi młodych i wykształconych; 

 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY 

 Rozwinięta sieć wodociągowa; 

 Rozwinięta sieć połączeń drogowych; 

 Dostępność Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; 

 Dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna; 

 Funkcjonowanie segregacji odpadów u źródła; 

 Funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków; 

 Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna; 

 Dostęp do gazu z sieci; 

 Prowadzenie działań w kierunku zwiększenia 
wykorzystania OZE, również w budynkach 
prywatnych; 

SŁABE STRONY 

 Brak kanalizacji; 

 Niewystarczający poziom wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej; 

 Budynki wymagają termomodernizacji, niska 
efektywność energetyczna budynków; 

 Drogi wymają modernizacji i przebudowy 
(szczególnie powiatowe); 

 Słabe oświetlenie na ciągach drogowych; 

 Brak ścieżek rowerowych, chodników; 

 Konieczność zwiększenia dostępu do szybkiej 
sieci internetowej; 
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EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

MOCNE STRONY 

 Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Biblioteki w Godzianowie; 

 Aktywna działalność szkół, uczestnictwo uczniów 
w konkursach, projektach; 

 Wzrost świadomości mieszkańców na temat 
konieczności kształcenia się i podnoszenia 
kwalifikacji; 

 Wykorzystywanie funduszy unijnych dla realizacji 
projektów społecznych; 

SŁABE STRONY 

 Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

 Nierówny dostęp do kształcenia na poziomie 
policealnym; 

 Zagrożenie marginalizacją dzieci i młodzieży, a 
także osób starszych o niższym statusie 
społecznym; 

 

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY 

 Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej; 

 Dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych; 

 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Godzianowie; 

 Funkcjonowanie gminnych programów służących 
społeczeństwu, np. dotyczących problemów 
alkoholowych i narkotyków; 

 Działalność jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej; 

 Zmniejszająca się liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej; 

 Podwyższanie kwalifikacji przez pracowników 
pomocy społecznej, znajomość problemów 
mieszkańców gminy; 

 Korzystanie przez GOPS z dofinansowań i udział 
w projektach służących mieszkańcom; 

SŁABE STRONY 

 Brak rozwiniętej opieki medycznej, dostępu 
do lekarzy specjalistów, niedostateczna promocja 
zdrowia i badań profilaktycznych; 

 Problem ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, 
niepełnosprawności; 

 Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych 
oraz dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą; 

 Coraz większe zagrożenia dla zdrowia młodych 
ludzi, wynikające ze zmiany stylu życia; 

 Niedostateczne środki finansowe na realizację 
zadań i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa 
korzystającego z pomocy społecznej; 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Przynależność do rozwijającego się 
województwa, położenie pomiędzy Łodzią, 
Skierniewicami i Warszawą; 

 Wykorzystanie walorów przyrody, szczególnie 
w kierunku rozwoju turystyki; 

 Promowanie regionu przez jednostki zewnętrzne; 

 Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii 
Europejskiej; 

 Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój 
działalności gospodarczej; 

 W wyniku pandemii koronowirusa Covid-19 
paradoksalnie zwiększa się zainteresowanie 
turystyką wypoczynkową zlokalizowaną blisko 
miejsca zamieszkania, ale jednak w zaciszu, na 
łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku, co 
czyni gminę Godzianów atrakcyjną dla turystów – 
mieszkańców większych miast; 

 Czyste środowisko naturalne;  

 Budowa sieci kanalizacyjnej i gazowej; 

 Promocja Gminy i jej walorów turystycznych; 

 Modernizacja połączeń drogowych; 

 Rozwój działalności agroturystycznej; 

 Postępujące zjawisko zaniku więzi społecznych; 

 Zanieczyszczenie środowiska spowodowane 
emisją niską oraz ruchem samochodowym; 

 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; 

 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; 

 Niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa; 
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SZANSE ZAGROŻENIA 
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

 Wzrost wskaźnika średniego wynagrodzenia; 

 Wzrost przychodów i wydatków gminy w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca; 

 Wzrost aktywności społecznej; 

 Wzrost jakości usług oświatowych; 

 Niestabilna sytuacja polityczna w kraju oraz poza 
jego granicami; 

 Wysoka inflacja; 

 Brak inwestorów zewnętrznych; 

 Brak inwestycji w infrastrukturę techniczną 
i społeczną; 

 Degradacja środowiska naturalnego przez 
niekontrolowane odprowadzanie ścieków 
i odpadów stałych; 

 Niska świadomość mieszkańców o potrzebie 
ochrony środowiska naturalnego; 

 Susze, braki w dostawie wody; 

 Wzrost zjawiska ubóstwa, bezrobocia 
i bezdomności; 

 Wzrost zjawiska przemocy; 

 Zjawisko „wyuczonej bezradności”; 

 Zagrożenia związane z wykluczeniem 
społecznym; 

 Negatywne wzorce przekazywane dzieciom, 
bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych; 

 

 

 

2.7. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących 
na danym terenie  

 

Najważniejsze problemy gminy Godzianów koncentrują się wokół poniższych zagadnień: 

 Niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna, co odczuwalne jest na kilku płaszczyznach. 

Po pierwsze stanowi to znaczne utrudnienie i powoduje liczne uciążliwości w codziennym 

życiu mieszkańców. Po drugie, brak sieci stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. 

W celu odprowadzania nieczystości ciekłych w większości przypadków wykorzystywane są 

szamba, które mogą być nieszczelne - w takim wypadku zanieczyszczenia przedostają się 

do gruntu, co ma negatywny wpływ na stan gleb oraz wód. Trzecie ograniczenie to niska 

konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna gminy w oczach przedsiębiorców. W obecnych 

czasach infrastruktura kanalizacyjna jest jednym z podstawowych czynników decydujących 

o prowadzeniu przedsiębiorstwa na danym obszarze. 

 infrastruktura drogowa – niedogodności związane z infrastrukturą drogową są uciążliwością 

najczęściej wskazywaną przez mieszkańców. Mowa tu o złym stanie dróg powiatowych, 

ubytkach w jezdni, braku rowów, poboczy, ale również braku ścieżek rowerowych, chodników 

oraz słabym oświetleniu ciągów drogowych. Wszystkie te aspekty mają negatywny wpływ 

na przepustowość dróg, bezpieczeństwo wszystkich użytkowników (kierowców, pieszych, 

rowerzystów), a co z tym związane na jakość życia mieszkańców, atrakcyjność turystyczną 

i gospodarczą gminy. 

 nieaktualizowana i mało czytelna strona internetowa Gminy Godzianów – strona nie stanowi 

ciekawego i atrakcyjnego źródła informacji o gminie, co zniechęca samych mieszkańców, 
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do czerpania wiedzy z prezentowanych informacji. Strona powinna stanowić wiarygodne 

źródło informacji, aktualizowane, winny się na niej znajdować wszystkie informacje o Gminie, 

zaprezentowane czytelnie. 

 brak rozpowszechniania informacji o funkcjonującym systemie informowania mieszkańców 

o wydarzeniach za pośrednictwem SMS. 

 

 

 

 

 

3. Trendy rozwojowe 

 

Realizacja Strategii musi być skorelowana z trendami rozwojowymi. Chodzi tu o trendy 

w gospodarce światowej, które bezpośrednio wpływać będą na rozwój gminy w okresie 

programowania. Coraz bardziej pogłębia się integracja Polski z krajami europejskimi i światem. Tereny 

wiejskie również czerpią z tej otwartości, a rozwój gospodarki światowej bezpośrednio wpływa na 

rozwój gospodarki lokalnej. Wskazane trendy są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2030. Wzięto również pod uwagę zmiany w światowej gospodarce spowodowane 

pandemią koronowirusa COVID – 19 i prognozowane zmiany, które dotyczyć będą całego okresu 

realizacji Strategii.  

Mieszkańcy gminy coraz częściej korzystać będą z globalizacji. Swoboda przemieszczania się 

wewnątrz Unii Europejskiej (i nie tylko) spowoduje, że mieszkańcy coraz częściej korzystać będą 

ze wspólnego rynku. Ostatnie lata to etap otwierania się przedsiębiorstw i mieszkańców na kontakty 

międzynarodowe. Kolejne lata to dalsza integracja i tworzenie powiązań korporacyjnych z firmami 

spoza naszego kraju. Rozwój technologii informatycznej i konieczność korzystania z nowych środków 

komunikacji spowoduje, że kontakty z Europą i światem staną się łatwiejsze, tańsze, a co za tym idzie 

bardziej dostępne dla mieszkańców gminy. Zamknięcie gospodarek spowodowane COVID – 19 

w latach 2020 – 2021 nauczyło wielu przedsiębiorców działać, pomimo utrudnień w przemieszczaniu 

się. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy, firmy z terenu 

gminy potrafią przystosować się do zmian. Ostatnie lata pokazały, że firmy opierają swoją 

konkurencyjność na szybkim wprowadzaniu zmian w procesie produkcyjnym i organizacyjnym. 

Dlatego też, aby rozwijać gospodarkę gminy należy szczególną uwagę poświęcić edukacji firm 

i przyszłych przedsiębiorców. O ile to możliwe, należy skupić się na budowaniu potencjału 

nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i kontaktach międzynarodowych. 

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 Godzianów odnotowuje się coraz większą liczbę mieszkańców. Tendencją 

odwrotną zauważalną w powiecie oraz całym województwie łódzkim jest zmniejszanie się liczby 

ludności. Strefy gospodarcze będą skupiać się jednak na większych miastach, jak np. Skierniewice 
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oraz dużych aglomeracjach miejskich (Łódź), co będzie skutkować marginalizacją mniejszych 

ośrodków takich jak gmina Godzianów. Wpłynie to bezpośrednio na rozwój gminy w kolejnych latach.  

Najbliższe lata to szybki wzrost przepustowości połączeń internetowych. Nastąpi szybki 

rozwój sieci 5G, co spowoduje nową erę w cyfryzacji naszego życia. Szybki transfer danych otworzy 

możliwości do rozwoju nowych firm i rozwój już istniejących nie tylko w branży informatycznej. 

W kolejnych latach w naszych domach, gospodarstwach zagoszczą nowe urządzenia. Połączenie ich 

z siecią informatyczną spowoduje, że samodzielnie podejmować będą decyzje, sterować systemem 

grzewczym, energetycznym. Już dzisiaj coraz częstsze w gminie są samobieżne odkurzacze 

czy kosiarki do trawy. Sterować możemy kamerami, piecami. Już niedługo zegarek zmierzy nam 

tętno, puls i prześle wyniki do ośrodka zdrowia. To znaczne ułatwienie, szczególnie dla ludzi 

starszych, gdzie konieczne jest częste monitorowanie stanu zdrowia. Rewolucja następuje również 

w kulturze i naszych przyzwyczajeniach. Telewizje zastępują platformy streamingowe, muzyka jest 

łatwo dostępna w Internecie. Przykłady można mnożyć, jednak kolejne lata to szybkie zmiany, które 

należy monitorować i wykorzystywać do rozwoju. Szczególnie chodzi o firmy, które mogą wyznaczać 

nowe zmiany w gospodarce lokalnej. Rozwój kosiarek automatycznych wymaga stworzenia ich 

serwisu, a rozwój e-handlu powoduje, iż warto pomyśleć o stworzeniu sklepu internetowego. Jednak 

w gminie ujawnia się jeden problem, na który zwrócić muszą władze gminy w kolejnych latach. Jest to 

pełny dostęp do technologii informacyjnej oraz szybkiego, taniego Internetu. Może więc dojść do 

sytuacji, iż dostęp do szybkiego Internetu warunkować będzie rozwój gospodarczy. Należy dołożyć 

więc wszelkich starań, aby jak najszybciej umożliwić wszystkim mieszkańcom dostęp do szybkiej sieci 

internetowej. Jak pokazują doświadczenia roku 2020/2021 (nauka zdalna w szkołach), w dalszym 

ciągu występują poważne problemy z dostępem do urządzeń i Internetu w gospodarstwach 

domowych. Chodzi głównie o osoby o niższych dochodach. Dlatego wyzwaniem staje się stworzenie 

programu pełnego dostępu do podstawowych usług cyfrowych.  

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. Koniczne jest więc przekwalifikowanie mechaników pojazdowych i przygotowanie kadr 

do obsługi pojazdów napędzanych przez silniki elektryczne. 

Problemem gminy i całego województwa będzie dostęp do wody i okresowe susze. Zjawisko suszy 

jest złożonym procesem zachodzącym w środowisku przyrodniczym. Prowadzi do zmniejszenia 

zasobów wodnych i powolnego wyczerpywania się wód w zlewni. W następstwie suszy 
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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 strukturalnym deficytem 

wód. Widać to również w gminie Godzianów. Czynnikiem klimatycznym niesprzyjającym działalności 

rolniczej jest niska średnioroczna suma opadów i niska średnioroczna suma dni z opadem, a wysoka 

wartość rocznej sumy parowania terenowego. Na polach uprawnych występuje problem niedoboru 

wody. W całym województwie susze prowadzić będą do zmian gospodarczych i demograficznych. 

Należy się liczyć z obniżaniem poziomu zwierciadła wód podziemnych i zamieraniem ekosystemów 

na powierzchni. Największym wyzwaniem staje się zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla 

wszystkich mieszkańców. 

 

 

 

 

 

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy został zawarty w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów. Studium przedstawia poglądy 

i deklaracje na temat kierunków działań podejmowanych przez Samorząd dla rozwoju gminy. 

Przyjmuje się zrównoważony rozwoju obszaru gminy jako podstawę do formułowania kierunków zasad 

i warunków zagospodarowania. Podstawową zasadą kształtowania polityki przestrzennej gminy jest 

równoważenie rozwoju sfer: społecznej, gospodarczej i środowiskowej z wykorzystaniem 

zewnętrznych powiązań gospodarczych i przestrzenno-środowiskowych. Zakłada się, iż 

wielofunkcyjny kierunek przekształceń obszaru gminy realizowany będzie w oparciu o ukształtowaną 

strukturę funkcjonalno-przestrzenną i strukturę sieci osadniczej, z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, jednak przy uwzględnieniu występującego zjawiska suburbanizacji terenów 

podmiejskich, o dobrej dostępności komunikacyjnej, co wiąże się z koniecznością intensyfikacji 

działań dotyczących technicznego uzbrojenia terenów inwestycyjnych. 

 

Studium wyznacza obszary funkcjonalne oraz sposoby ich zagospodarowania, 

w szczególności zaś: 

 Tereny wód: 
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o Adaptacja i ochrona istniejących cieków, w tym możliwość wykorzystania Pisi 

i Uchanki do celów rekreacyjnych, 

 Tereny zieleni niskiej wzdłuż cieków: 

o Utrzymanie terenów łąk i pastwisk, 

o Zachowanie zadrzewień nadwodnych, 

o Ochrona układu hydrograficznego, 

o Możliwość wykorzystania do celów rekreacyjnych – realizacja ścieżek pieszych, 

rowerowych, 

o Możliwość realizacji trwałych elementów związanych z rekreacją, jak np. punkty 

widokowe, 

 Tereny lasów i gruntów leśnych 

o Adaptacja, pielęgnowanie i ochrona przed zainwestowaniem nie związanym 

z gospodarką leśną, 

o Zachowanie istniejącego bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz 

potencjału regeneracyjnego, odtwarzanie i wzbogacanie zbiorowisk roślinnych 

i drzewostanu, 

o Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne; 

 Tereny dolesień 

o Realizacja dolesień głównie na terenach o małej przydatności rolniczej, graniczących 

z kompleksami leśnymi, 

o Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne (ścieżki piesze, rowerowe), 

 Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

o Ochrona gleb wysokiej i średniej jakości polegająca na ograniczaniu przeznaczania 

ich na cele nierolnicze lub nieleśne, 

o Południowa część gminy – obszar intensywnego rolnictwa, 

o Zaleca się utrzymanie istniejących łąk, 

o Melioracje proekologiczne, 

o Dopuszcza się realizację rozproszonej zabudowy, jednorodzinnej, produkcyjno-

usługowej głównie na terenach o słabych glebach, 

 Tereny zabudowy rolniczej 

o Funkcja podstawowa: zabudowa siedliskowa i gospodarcza związana z produkcją 

rolniczą, 

o Funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

letniskowa, usługowa i produkcyjna, infrastruktura techniczna 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej 

o Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

o Funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, letniskowa, usługowa 

i produkcyjna, zagrodowa, infrastruktura techniczna 

 Tereny usług 

o Funkcja podstawowa: usługi 
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o Funkcja uzupełniająca: infrastruktura techniczna 

 Tereny usługowo-przemysłowo-składowe 

o Funkcja podstawowa: produkcja, usługi, składy 

o Funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa związana z rzemiosłem 

produkcyjno-usługowym, infrastruktura techniczna 

 

W przedmiotowej strategii nie wyznaczono obszarów strategicznej interwencji na poziomie 

gminnym. 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji, 

Gmina Godzianów została zaliczona do Obszaru Zielonej Gospodarki. Obszar ten obejmuje teren 

całej Gminy, co przedstawiono w rozdziale 13 niniejszej strategii. 

 

 

 

 

 

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.” 

Rekomendacje dla Gminy Godzianów odnoszą się m.in. do wytyczonych w Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 OSI regionalnych, a zatem do Obszaru Zielonej Gospodarki, który 

obejmuje obszar całej Gminy Godzianów. 

 

Rekomendacje dla obszaru objętego strategią to: 

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

rozwiązań wymaga całość gospodarki wodno-ściekowej i zapewnienie wszystkim mieszkańcom 

dostępu do podstawowych usług publicznych;  

 wybudowanie i przebudowa sieci gazowej; 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy, rozwój terenów budownictwa mieszkaniowego 

ograniczony wymogami ochrony środowiska; 

 ochrona i wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego w rozwoju gminy; podnoszenie jej 

atrakcyjności, podporządkowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym nadrzędnej funkcji 

ekologicznej; 
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 na terenach do wykorzystania na potrzeby turystki krajobrazowej należy rozwijać funkcję 

turystyczną. Niezwykle ważnym elementem będzie rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej 

dla mieszkańców: Skierniewic, Łowicza Łodzi; 

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

 adaptacja, pielęgnowanie i ochrona terenów lasów i gruntów leśnych przed zainwestowaniem 

niezwiązanym z gospodarką leśną; 

 ochrona gleb wysokiej i średniej jakości polegająca na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele 

nierolnicze lub nieleśne; 

 południowa część gminy – kontynuacja prowadzenia intensywnego rolnictwa; 

 dolesianie terenów o małej przydatności rolniczej, terenów graniczących z kompleksami leśnymi 

celem poprawy struktury leśnej; 

 podporządkowanie nowej zabudowy mieszkalnej historycznej kompozycji przestrzennej 

szczególnie w tradycyjnych miejscowościach wiejskich; 

 ochrona, zachowanie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów zabytkowych; 

 zwiększenie udziału zieleni w centrach miejscowości; 

 podnoszenie jakości życia i zamieszkania; 

 dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej i możliwie pełnej dostępności 

infrastruktury technicznej; 

 uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie 

ruchu samochodowego, dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego 

i rowerowego; 

 rozwój wydzielonych dróg i pasów dla rowerów w całej gminie; 

 dobra organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach; 

 kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie istniejących 

obiektów o ważnych funkcjach lokalnych i ponadlokalnych; 

 opracowanie systemu komunikacyjnego wspierającego transport niskoemisyjny (również 

elektromobilność); 

 ochrona i pielęgnacja centrum miejscowości (zachowanie kultury regionu); 

 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 Godzianów, uzupełnionej 

o wyniki badania ankietowego oraz dane zebrane na spotkaniach, wyznaczono obszary działalności 

gminy, które wymagają poprawy bądź dodatkowego impulsu rozwojowego. Poniżej przedstawiono 

wyznaczone cele strategiczne i operacyjne. W dalszej części zostały one scharakteryzowane, a także 

przedstawiono działania, których realizacja pomoże w osiągnięciu założonych celów. W ten sposób 

wskazano podstawowe obszary rozwoju gminy, obrazując w jakich kierunkach Gmina chce się 

rozwijać oraz jakie tematy mają dla Gminy najważniejsze znaczenie i są na moment tworzenia 

strategii realne do wdrożenia. 



Strategia rozwoju gminy Godzianów na lata 2022 - 2030 
 

 
88 

 

CELE STRATEGICZNE  CELE OPERACYJNE 

 

Cel 1 

Optymalne warunki dla rozwoju rolnictwa i 
przedsiębiorczości 

1.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

 

1.2 Tworzenie podwalin dla rozwoju gospodarki turystycznej 

   

 

Cel 2 

Zadbane środowisko przyrodnicze gminy 
Godzianów 

2.1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – zwiększenie 
wykorzystania ekologicznych źródeł wytwarzania energii 

 

2.2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

 

2.3 Ochrona przyrody, dbałość o zachowanie ładu przestrzennego i estetyki 
przestrzeni gminy Godzianów oraz racjonalne gospodarowanie przestrzenią 

   

 

Cel 3 

Rozwinięte usługi i infrastruktura 
społeczna na rzecz wzmacniania 

aktywności społecznej i budowy silnego 
kapitału społecznego gminy Godzianów 

3.1. Przedsiębiorcza społeczność, podnoszenie jakości edukacji oraz poprawa 
warunków rozwoju dzieci i młodzieży 

 

3.2. Wzmacnianie integracji społecznej 

 

3.3 Wsparcie grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami 
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CEL STRATEGICZNY 1: 

Optymalne warunki dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości 

 

 

Wspieranie rolnictwa i przedsiębiorczości jest jednym z podstawowych celów 

Gminy Godzianów. Zwiększenie liczby firm to zwiększenie ilości miejsc pracy 

i średnich dochodów gospodarstw domowych. Dobrze rozwinięty sektor 

gospodarczy sprawia, że mieszkańcy nie migrują w poszukiwaniu pracy do innych 

miejsc. Rozwój gospodarczy bezpośrednio wpływa na rozwój społeczny i lepsze 

warunki życia mieszkańców. Podstawowym czynnikiem warunkującym atrakcyjność inwestycyjną są 

dogodne połączenia drogowe oraz występowanie na danym terenie podstawowej infrastruktury 

technicznej. Innym elementem ważnym dla rozwoju przedsiębiorczości jest tworzenie podstawowej 

infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz sieci gazowej. W miarę możliwości taka infrastruktura będzie tworzona.  

Koniecznością jest również promocja lokalnej gospodarki. Planuje się, aby osoby rozpoczynające 

prowadzenie działalności gospodarczej, odchodzące od rolnictwa, bądź przebranżawiające się 

uzyskiwały wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa, połączonych systemów promocji lokalnej 

gospodarki. 

Planuje się również realizować działania, które umożliwią rolnikom wdrażanie rozwiązań 

innowacyjnych w prowadzoną przez nich działalność rolniczą. Należy stwarzać rolnikom warunki do 

spotkań, wymiany doświadczeń, a także współpracy. Zamierza się również wdrażać programy 

przekwalifikowujące osoby odchodzące z rolnictwa, tak aby umożliwić im aktywność zawodową 

również poza sektorem rolniczym. 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

1.1 Zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
gminy 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godzianów 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Godzianów 

Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Godzianów 

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Godzianów 

Budowa i przebudowa sieci gazowej na terenie gminy Godzianów 

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Godzianów 

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Godzianów 

Kompleksowa promocja gospodarczo-turystyczna Gminy Godzianów 

Podjęcie próby opracowania koncepcji gminnych produktów rolniczych i strategii 
przebranżowienia gospodarstw rolniczych w odpowiedzi na zanikanie tradycyjnego 
rolnictwa 

Wspieranie i współorganizacja szkoleń z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i 
prowadzenia działalności gospodarczej 

Poprawa dostępności do szerokopasmowego Internetu 

1.2 Tworzenie 
podwalin dla 
rozwoju 
gospodarki 
turystycznej 

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płyćwia 

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Godzianów 

Kompleksowa promocja gospodarczo-turystyczna Gminy Godzianów 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowania oferty sportowej i 
rekreacyjnej dostosowanej do różnych grup odbiorców 

Współpraca w zakresie organizacji doradztwa dla osób prowadzących małe 
gospodarstwa oraz drobną wytwórczość w zakresie rozwoju i przekształcania działalności 

Poprawa dostępności do szerokopasmowego Internetu 
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CEL STRATEGICZNY 2: 

Zadbane środowisko przyrodnicze gminy Godzianów 

 

 

W Gminie muszą być realizowane inwestycje przyczyniające się do 

ochrony środowiska naturalnego i zachowania ładu przestrzennego. 

Niezbędne jest umieszczanie odpowiednich zapisów w dokumentach 

planistycznych gminy, tak aby zadbać o zachowanie ładu przestrzennego, 

estetyki krajobrazu. Prowadzone będą działania polegające na budowie 

sieci  

kanalizacyjnej, wodociągowej, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, konieczna jest 

przebudowa ciągów drogowych, budowa chodników, ścieżek rowerowych. Jednym z priorytetów jest 

również obniżenie zanieczyszczenia powietrza. We wszystkich porach roku występuje zadymienie 

spowodowane wykorzystaniem przez mieszkańców tradycyjnych form ogrzewania domów oraz 

przygotowywania posiłków i ciepłej wody użytkowej. Osoby korzystające z węgla zanieczyszczają 

środowisko naturalne. Wsparcie skierowane będzie na wzrost efektywności energetycznej wszystkich 

budynków. Celem jest stopniowe uniezależnianie się Gminy od wahań cen energii na rynkach 

światowych. Realizowany program ma doprowadzić do spadku substancji niebezpiecznych 

uwalnianych do powietrza oraz pośrednio prowadzić do spadku ilości zachorowań (w szczególności 

na choroby układu oddechowego i alergii). 

 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

2.1. Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu powietrza – 
zwiększenie wykorzystania 
ekologicznych źródeł 
wytwarzania energii 

Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy 
Godzianów 

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Godzianów 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Godzianów 

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 

2.2. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godzianów 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Godzianów 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Godzianów 

2.3 Ochrona przyrody, dbałość 
o zachowanie ładu 
przestrzennego i estetyki 
przestrzeni gminy Godzianów 
oraz racjonalne 
gospodarowanie przestrzenią 

Budowa i przebudowa sieci gazowej na terenie gminy Godzianów 

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych 

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Godzianów 

Zabezpieczanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego przed intensyfikacją 
zabudowy 

Zabezpieczenie potencjału krajobrazowego gminy, poprzez przygotowanie 
odpowiednich przepisów prawa miejscowego 

Ochrona przyrody poprzez zalesianie gruntów zgodnie z obowiązującymi 
ustaleniami w tym zakresie 
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CEL STRATEGICZNY 3: 

Rozwinięte usługi i infrastruktura społeczna na rzecz wzmacniania aktywności 

społecznej i budowy silnego kapitału społecznego gminy Godzianów 

 

 

Trzeci obszar, na którym skupia się strategia jest kształtowanie 

warunków rozwoju dla mieszkańców. Cała strategia nakierowana 

jest na potrzeby miejscowej ludności, jednak cel 3 skupia się na 

społecznych aspektach rozwoju. Zwraca się więc szczególną 

uwagę na polepszenie jakości życia oraz zapewnienie 

mieszkańcom Gminy atrakcyjnych warunków rozwoju. 

Dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, ale również w celu zwiększenia aktywności w życiu 

kulturowym dorosłych mieszkańców Gminy, konieczne jest tworzenie miejsc spotkań, zabawy 

i rekreacji, ale również aktywności fizycznej. Możliwość realizacji pasji dzieci (zarówno tych 

związanych z nauka jak i sportem), będzie mieć pozytywny wpływ na ich dalsze wychowanie oraz 

proces kształcenia. Uchroni też w znacznej mierze od popadania w nałogi oraz szukania akceptacji w 

grupach osób korzystających z używek. Konieczna jest pomoc skierowana ku osobom ubogim, 

starszym, chorym, niepełnosprawnym, ale również osobom bezrobotnym. Każda inwestycja Gminy 

prowadzić będzie również do wyrównania szans dla osób niepełnosprawnych. 

 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

3.1. Przedsiębiorcza społeczność, 
podnoszenie jakości edukacji oraz 
poprawa warunków rozwoju dzieci i 
młodzieży 

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płyćwia 

Kompleksowa promocja gospodarczo-turystyczna Gminy Godzianów 

Doposażenie szkół w nowoczesne wyposażenie oraz środki 
dydaktyczne i techniczne 

Poprawa dostępności do szerokopasmowego Internetu 

3.2. Wzmacnianie integracji 
społecznej 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Godzianów 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płyćwia 

Kompleksowa promocja gospodarczo-turystyczna Gminy Godzianów 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowania 
oferty sportowej i rekreacyjnej dostosowanej do różnych grup 
odbiorców 

Promowanie i prezentacja lokalnego dorobku kulturalnego w skali 
ponadregionalnej. 

Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich 

3.3 Wsparcie grup mieszkańców ze 
szczególnymi potrzebami 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Godzianów 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płyćwia 

Wspieranie i współorganizacja szkoleń z zakresu ekonomii, 
przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej 

Wspieranie i współorganizacja działań z zakresu kształcenia 
ustawicznego dorosłych 

Współpraca w zakresie organizacji doradztwa dla osób prowadzących 
małe gospodarstwa oraz drobną wytwórczość w zakresie rozwoju i 
przekształcania działalności 

Wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych 
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7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych  

 

W Strategii zaplanowano realizację następujących projektów inwestycyjnych. Jest to otwarty 

katalog działań, który może być modyfikowany i uzupełniany. 

Tytuł 
Lata 

realizacji 
Szacunkowy 

koszt 
Miejsce 
realizacji 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie 
gminy Godzianów 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy Godzianów 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Godzianów 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów 
słonecznych na terenie gminy Godzianów 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Godzianów 2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Budowa i przebudowa sieci gazowej na terenie gminy 
Godzianów 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych 2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie gminy Godzianów 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płyćwia 2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Godzianów. 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

Kompleksowa promocja gospodarczo-turystyczna 
Gminy Godzianów 

2022 - 2030 do ustalenia 
teren całej 

gminy 

 

 

 

 

 

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 Godzianów 

Studium powinno zostać zaktualizowane ze względu na datę jego opracowania. Opisane kierunki 

zagospodarowania przestrzennego są nadal aktualne. Jak zapisano w studium, celem polityki 

przestrzennej władz gminy są przekształcenia przestrzenne, społeczne i ekonomiczne, zmierzające 

do: 
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 Wzrostu poziomu życia mieszkańców, tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu jakości 

środowiska zamieszkania i pracy na wsi, 

 Tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym zapewnienie 

terenów dla inwestycji, 

 Ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

 Racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego, 

 Dbałości o zachowanie ładu przestrzennego, 

 Wzmocnienia pozycji gminy, 

 Wzmocnienia roli wsi gminnej Godzianów, jako lokalnej koncentracji miejsc pracy, nauki oraz 

usług. 

Założenia przedmiotowej strategii oraz studium są ze sobą zbieżne. 

 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Godzianów  

na lata 2014 – 2020 

Dokument będzie poddany aktualizacji. 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów 

Dokument będzie poddany aktualizacji. 

 

 

 

 

 

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] 
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 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 

Liczba 
przedsiębiorstw 
na obszarze 
gminy  

Dane można zweryfikować na stronach Głównego Urzędu 
Statystycznego. Dodatkowo można uzyskać informację, w jakich 
branżach nastąpił wzrost, a w jakich zmniejszenie się liczby 
przedsiębiorstw. Dane należy skorelować z poziomem bezrobocia, 
wykształcenia oraz średnimi dochodami gospodarstw domowych. 

+2,5% 

Liczba osób 
bezrobotnych 

Dane można uzyskać na stronach GUS, również Powiatowego 
Urzędu Pracy w Skierniewicach. 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. 

-1,8% 

Średnie dochody 
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. 

+1,2% 

Liczba nowych 
mieszkańców 
Gminy 

Wskaźnik ten pokaże, czy podjęte działania stworzyły bezpieczny i 
atrakcyjny dla życia obraz gminy Godzianów. Dane dostępne są w 
GUS. Można je skorelować ze średnimi dochodami gospodarstw 
domowych, poziomem wykształcenia oraz bezrobocia mieszkańców. 

+2,2% 
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10. Źródła finansowania 

 

W związku z możliwościami finansowania poszczególnych projektów, planuje się pozyskanie 

dofinansowania na ich realizację m.in. ze środków: Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, 

Europejskiego Funduszu Odbudowy, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Elektromobilności. Oczywiście będą brane pod uwagę 

wszystkie dostępne i akceptowalne dla gminy źródła finansowania, poniższy katalog źródeł 

finansowania, a także zakres inwestycji może być rozszerzany i korygowany w miarę udostępnianych 

środków pomocowych oraz potrzeb gminy. Koszty poszczególnych inwestycji oszacowano w rozdziale 

7 niniejszej strategii. 

Zasadnicze znaczenie dla sfinansowania inwestycji zawartych w strategii ma przede 

wszystkim katalog środków publicznych, w tym: 

 środki własne gminy, 

 środki z budżetu województwa łódzkiego, 

 środki z budżetu Unii Europejskiej, 

 Krajowe Programy Operacyjne, 

 środki budżetu państwa, 

 inne środki publiczne.  

Ważnym elementem finansowania interwencji rozwojowych będą również środki prywatne, które mogą 

zostać wykorzystane do współfinansowania projektów realizowanych w ramach programów 

operacyjnych lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

 

 

 

 

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 
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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 Godzianowie. 

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 Godzianowie, jako instytucja wdrażająca strategię, odpowiedzialny będzie za:  

 opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne; 

 bezpośrednią realizację działań przewidzianych w strategii w zakresie przygotowania 

przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem 

terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania; 

 zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.  

  

W przypadku strategii, kluczową postacią w procesie jej realizacji i monitoringu jest Wójt. Kierując 

bieżącą działalnością, ma największy wpływ zarówno na sam proces opracowywania strategii, 

jej wdrażania, jak również oceny jej realizacji. Do najważniejszych zadań Wójta w zakresie 

zarządzania i monitoringu należałby bezpośredni nadzór nad wdrażaniem strategii oraz wyznaczenie 

koordynatora jej realizacji.  

Ważną rolę w procesach wdrożeniowych strategii odgrywać powinien koordynator strategii jako osoba 

zaangażowana bezpośrednio w realizację zadań wyznaczonych w Dokumencie i dobrze zorientowana 
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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 technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą 

odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.  

Monitorowania wdrażania Strategii oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet 

Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania strategii i jej realizacji, w skład Komitetu 

Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie strategii. 

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na dwa lata. Istnieje możliwość 

częstszych spotkań po uprzednim zawiadomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu. 

Funkcję Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie sekretariat Urzędu. Obowiązkiem 

Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu o terminach posiedzeń oraz przygotowywanie 

na w/w 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 
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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 jej 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.  

  

Kontrolę końcową - ewaluację efektów.  

Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć, 

że planowanie ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. 

Jest to bardzo ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki 

strategii/projektu. Logika strategii/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: 

potrzebami, strategią, celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, 

badając wewnętrzną spójność strategii/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu 

przekształcane są w produkty, jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc 

i zaspokojenia potrzeb grup docelowych.  

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia 

rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem 

jest, zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, 

rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio 
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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.  

 

 

 

 

 

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 

Godzianów na lata 2022 - 2030. 
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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. 

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.”
7
 

 

 Niniejsza Strategia rozwoju gminy Godzianów na lata 2022 - 2030 wpisuje się w wizję oraz 

w cele określone w SRWŁ 2030. WIZJA ROZWOJU zawarta w SRWŁ 2030 brzmi: 

                                                           
7
 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 
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„Wizja regionu odzwierciedla pożądany stan województwa w pespektywie 2030 roku, w trzech 

strategicznych wymiarach rozwoju tj. gospodarczym, społecznym i przestrzennym, który jest 

odpowiedzią na sformułowane wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany 

i globalne megatrendy, które będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. 

Harmonijnie rozwijające się województwo w centrum polski, przyjazne rodzinom, mieszkańcom miast 

i obszarów wiejskich. Region, w którym nowoczesna gospodarka idzie w parze z ochroną walorów 

kulturowych i przyrodniczych. 

(…) W Strategii wskazano trzy cele strategiczne w ramach trzech sfer gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej: 

1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka 

2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans 

3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

(…) Dodatkowo wskazano jeden cel horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region.  

Skuteczne działania podejmowane w sferze zarządczej pozytywnie oddziałują na realizację 

wskazanych powyżej celów strategicznych oraz pozwolą na skuteczną realizację Strategii 

i optymalizację procesów rozwojowych. W ramach tego celu działania będą skoncentrowane 

na poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych poziomach 

zarządzania, szczególnie współpracy samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych.  

Istotą tego celu będzie prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju, zgodnie z ideą zrównoważonego 

rozwoju poprzez wzmacnianie potencjału endogenicznego miast i obszarów wiejskich, podniesienie 

ich atrakcyjności osadniczej, niwelowanie barier rozwojowych, zapobieganie peryferyzacji. Kluczowe 

znaczenie będzie przy tym miało poszanowanie zasad ochrony środowiska, w tym 

najwartościowszych elementów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. 

Polityka zrównoważonego rozwoju pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnych mieszkańców regionu 

łódzkiego i zachowanie najcenniejszych elementów środowiska dla przyszłych pokoleń. Osiąganie 

efektu synergii w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego będzie odbywało się z 

poszanowaniem walorów przestrzeni.” 

 

TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII 

Obszary Strategicznej Interwencji 

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obszar strategicznej interwencji to 

określony w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach 

funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, 

decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania potencjałów 

rozwojowych, do którego kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności 

gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania 

regulacyjne. W Strategii wskazano OSI dwojakiego rodzaju: krajowe oraz regionalne.” 

 

W ramach OSI regionalnych gmina Godzianów została zakwalifikowana jako: 

 Obszar walorów turystyczno-środowiskowo-rolnych, który w wyniku strategicznej interwencji 

przekształci się w Obszar Zielonej Gospodarki. 
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Poniżej przedstawiono opisy zaczerpnięte z SRWŁ 2030: 

„OBSZAR ZIELONEJ GOSPODARKI 

Rysunek 4 Obszar Zielonej Gospodarki 

 
Źródło: SRWŁ 2030 [za:] dane BPPWŁ 

„W gminach, w których potencjał rolnictwa jest wysoki, grunty rolne powinny być chronione, a wiodąca 

funkcja rozwijana. Istotne będą działania związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, 

w tym m.in. właściwym doborem upraw dostosowanych do warunków środowiskowych, 

wykorzystaniem potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych dla produkcji zwierzęcej, 

racjonalnym stosowaniem nawożenia i środków ochrony roślin. W zakresie zwiększania opłacalności 

produkcji rolnej istotne będzie polepszanie struktury gospodarstw rolnych, wprowadzanie nowych 

technologii i innowacji, inwestycje we wzrost produktywności, rozwijanie współpracy rolników między 

sobą i branżą przetwórstwa, rozwój rynków lokalnych i targowisk. Ważnym kierunkiem działań będzie 

wspieranie przetwórstwa rolno-spożywczego. Na obszarze gmin położonych w sąsiedztwie obszarów 

chronionych i cennych przyrodniczo wskazaniem dla gospodarowania będzie system rolnictwa 

zrównoważonego, produkcja żywności wysokiej jakości, w tym rozwój produkcji ekologicznej. 

Istotne będzie również wspieranie działań umożliwiających dywersyfikację gospodarczą tych 

obszarów związanych m.in. z rozwojem turystyki aktywnej, wspieraniem bazy turystycznej (w tym 

ekoturystyki i agroturystyki), rozbudową szlaków turystycznych i infrastruktury rowerowej, kreowaniem 

marki i popytu na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, budowaniem zintegrowanych 

produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych oraz 
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kultywowaniu tradycji, wykreowaniem wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie, które będą 

sprzyjać budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa. 

Zarówno dla rozwoju funkcji rolniczej, jak i turystycznej ważne będą działania związane z ochroną 

i poprawą jakości środowiska oraz wzmocnieniem odporności OSI na zmiany klimatu i zagrożenia 

naturalne. Wymagać to będzie interwencji z zakresu m.in. zwiększania zdolności retencyjnych zlewni 

(m.in. wprowadzania zalesień, zakrzewień, zadrzewień, budowy i modernizacji zbiorników wodnych, 

rozwoju systemów melioracyjnych, odtwarzania oczek wodnych i mokradeł) oraz rozwiązań 

ukierunkowanych na ochronę środowiska (m.in. poprawę czystości wód, w tym tworzenie 

wysokoefektywnych stref ekotonowych, renaturalizację siedlisk i cieków wodnych, zwiększanie 

powierzchni obszarów objętych ochroną prawną), a także inwestycji w infrastrukturę 

przeciwzagrożeniową (m.in. przeciwpowodziową, przeciwpożarową). Ważną rolę w Obszarze Zielonej 

Gospodarki odgrywać będą miasta – ośrodki wsparcia dla funkcji rozwijanych na terenach wiejskich. 

 

CELE SRWŁ 2030 W UKŁADZIE MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Gmina Godzianów 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 
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dochodów gospodarstw. Włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwojowe będzie następowało 

za sprawą wykorzystania środowiskowego i turystycznego potencjału obszarów wiejskich; 

dynamicznie będzie rozwijał się również sektor usług czasu wolnego (m.in. turystyka 3E)
8
. 

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.” 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Turystyka 3E (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja), inaczej 

zwana turystyką kreatywną. 
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