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1. Wstęp
Obecne przemiany struktury społeczno – gospodarczej naszego kraju stanowią
szczególne wyzwanie nie tylko dla władz Państwa, ale również dla samorządów
reprezentujących społeczności lokalne. Zarządzanie gminą w obecnej dobie nie może polegać
wyłącznie na podejmowaniu bieżących, doraźnych decyzji. Władze samorządowe coraz
częściej zdają sobie sprawę z tego, że kierowanie gminą musi mieć charakter aktywny,
uporządkowany i zorientowany na kreowanie jej przyszłości. Wskazane jest również
zacieśnienie współpracy z powiatem brzezińskim i ościennymi gminami. Stanowisko takie
wynika z analizy otaczającej nas rzeczywistości – przemian społeczno – gospodarczych
zachodzących w naszym kraju oraz na świecie. Władze miejskie w swej działalności stale
borykają się z ograniczeniami finansowymi, ludzkimi, politycznymi oraz technicznymi, które
usprawniłyby zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Dlatego właśnie tak istotne jest racjonalne i
efektywne wykorzystanie posiadanych atutów, walorów i szans.
Władze miasta Brzeziny podjęły decyzję o przygotowaniu aktualnego Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2007 – 2015, z racji kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
(lata 2007 – 2013).
Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędne z uwagi na harmonijny rozwój
obszaru oraz procedurę składania wniosków aplikacyjnych w sprawie uzyskania
dofinansowania z funduszy europejskich.
Plan jest uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta
Brzeziny obowiązującej na lata 2007 – 2014.

2.1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Przedmiotem Planu Rozwoju Lokalnego jest administracyjny obszar Miasta Brzeziny,
z opisanymi sferami życia, m.in.: społeczną, demograficzną, gospodarczą, kulturową, rolniczą
oraz infrastrukturalną, które rozpatrywane są z uwzględnieniem powiązań lokalnych i
regionalnych.
Celem Planu Rozwoju Lokalnego jest sprecyzowanie zadań do realizacji na lata 20072015 z wyszczególnieniem ich źródeł finansowania, w oparciu o przygotowaną prognozę
budżetową, opartą na analizie budżetu miasta.
Plan Rozwoju Lokalnego ma charakter kroczący - przewiduje realizację kolejnych
zadań inwestycyjnych wpływających pozytywnie na rozwój miasta. Realizacja planu
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obejmuje przedział czasowy 2007-2015, ale w jego ramach zostaną zdiagnozowane
długofalowe kierunki działań na kolejny okres programowania w Unii Europejskiej czyli do
roku 2020 i na lata następne.
Określenie ram zadaniowych i czasowych nie przekreśla możliwości dynamicznego
podejścia do Planu i wprowadzania korekt w przypadku zmiany uwarunkowań zewnętrznych.
2.2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym Planem Rozwoju
Lokalnego
2.2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru miasta
a. położenie miasta w obrębie województwa, powiatu
Brzeziny położone są w województwie łódzkim, w odległości około 15 km na wschód
od Łodzi. Najbliższe miasta o podobnej wielkości to:
- Koluszki (odległe od Brzezin o około 9 km),
- Stryków (odległy o około 18 km),
- Głowno (odległe o około 23 km),
- Rawa Mazowiecka (odległa o około 32 km).

5

Województwo łódzkie

Źródło: www.izbaskarbowa.lodz.pl

Brzeziny są siedzibą powiatu, a jednocześnie centrum administracyjno

–

gospodarczym dla okolicznych gmin. Położone są w dorzeczu Bzury, przez miasto przepływa
rzeka Mrożyca.
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Powiat brzeziński

Źródło: www.gminypolskie.pl

Obszar Brzezin wykazuje silne powiązania infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne
z innymi ośrodkami, a zwłaszcza z terenem aglomeracji łódzkiej w szczególności z Łodzią
oddaloną o 12 km. Przez teren miasta przebiega droga krajowa nr 72 Łódź- Rawa
Mazowiecka – Warszawa oraz drogi wojewódzkie łączące Brzeziny z Koluszkami (nr 715),
ze Strykowem (nr 708) i z Łowiczem (nr 704). Planowane autostrady A1 i A2 ominą miasto,
ale w niedużej odległości od Brzezin (w okolicach Strykowa) znajdować się będzie ich
skrzyżowanie.
b. powierzchnia
Brzeziny położone są na obszarze o powierzchni 2158 ha, z czego użytki rolne
stanowią prawie 70% gruntów. Lasy zajmują zaledwie 3 % całego obszaru a tereny
zabudowane wraz z drogami stanowią 27% powierzchni Brzezin.
c. ludność
Miasto zamieszkuje 12.401 osób, co stanowi prawie 40% mieszkańców powiatu
2

brzezińskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia na 1 km wynosi 575 osób. Jest to jedna z
niższych wartości dla porównywalnych miast w województwie łódzkim.
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d. środowisko przyrodnicze
budowa geologiczna
Miasto Brzeziny

położone jest w obrębie antyklinorium kujawskiego, które

zbudowane jest z utworów należących do jury i kredy. Spoczywają na nich utwory okresu
trzeciorzędowego. Są to przede wszystkim zaburzone tektonicznie utwory mezozoiczno –
triasowe, jurajskie i kredowe, które nie stanowią bezpośrednio o dzisiejszej rzeźbie terenu.
Osady czwartorzędowe, głównie plejstoceńskie o miąższości 70-100m, a miejscami
nawet do 150m, reprezentowane są przez gliny zwałowe, piaski i żwiry fluwioglacjalne
zlodowacenia środkowopolskiego.
Północną i wschodnią część miasta budują osady fluwioglacjalne. Są to piaski o
różnej frakcji, z przewagą średniej, drobnej z domieszką żwirów. Miejscami występują
soczewki pospółek. Południową część Brzezin pokrywają osady lodowcowe. Stanowią je
gliny piaszczyste, miejscami z soczewkami piasków gliniastych oraz gliny pylaste i gliny
piaszczyste ciężkie. Doliny rzek wyścielają głównie osady deluwialne. Są to drobne piaski
oraz pyły piaszczyste i pyły. Dolina Mrożycy (we fragmentach) i niektóre jej dopływy
zbudowane są z osadów akumulacji rzecznej, które w części stropowej zawierają domieszkę
próchnicy.
ukształtowanie powierzchni
Rzeźba terenu miasta jest urozmaicona i malownicza. Decydujący wpływ na
ukształtowanie powierzchni wywarł ostatni na tym obszarze lodowiec środkowopolski,
stadiału Warty. Największe deniwelacje terenu występują w miejscach, w których wzgórza
moren czołowych porozcinane są dolinami rzecznymi i licznymi dolinami bocznymi.
Najwyżej położony punkt znajduje się w południowej części Brzezin (235 m npm) i
przy północnej granicy (225 m npm). Najniżej położone miejsca występują w dolinie rzeki
Mrożycy (171 m npm).

gleby
Na obszarze miasta występują zróżnicowane warunki glebowe. Przeważają gleby
brunatne wyługowane, brunatne kwaśne i pseudobielicowe. W dolinach rzek i obniżeniach
terenu występują gleby torfowe i murszowo- torfowe oraz mułowo – torfowe, wytworzone na
podłożu piasków akumulacji wodnolodowcowej i pyłów wodnego pochodzenia.
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bogactwa naturalne
Na terenie miasta występują udokumentowane zasoby surowców naturalnych

w

postaci kopalin pospolitych: surowców ilastych i kruszyw budowlanych.
Złoże gliny czwartorzędowej “Brzeziny” znajdujące się w zachodniej części miasta
używane niegdyś do produkcji cegły ceramicznej, zostało wyeksploatowane. W północno –
wschodniej części Brzezin znajduje się złoże gliny czwartorzędowej “Brzeziny II”, które
zostało wyjęte z eksploatacji ze względu na konflikt zagospodarowania terenu.
W północnej części miasta występuje złoże kruszywa naturalnego “Fara II” (piaski
czwartorzędowe), które jest eksploatowane okresowo, w zależności od bieżących potrzeb.
Kruszywo wykorzystywane jest w budownictwie.
Ze względu na ochronę krajobrazu zaniechano wydobycia na dwóch kolejnych
obszarach: złoże “Brzeziny” (o powierzchni ponad 7 ha – piaski ze żwirem) oraz złoże
“Rozworzyn – Brzeziny II” ( o powierzchni około 0,8 ha ).

wody powierzchniowe
Obszar Brzezin położony jest w granicach zlewni rzeki Mrogi z lewobrzeżnym
dopływem Mrożycą. Rzeka Mrożyca bierze swój początek na obszarze przylegającym od
południowego zachodu do granic miasta, na wysokości około 190 m npm. Początkowo płyną
dwa cieki, które na terenie Brzezin łączą się w jedną rzekę. Obszar źródlany nie jest
zurbanizowany – pozostaje w użytkowaniu rolniczym, co jest korzystne z punktu zachowania
istniejących warunków wodnych. Mrożyca z uwagi na niewielką głębokość jest mało
przydatna dla celów rekreacyjnych. Na terenie Parku Miejskiego rzeka tworzy duże
rozlewisko – staw miejski. Mrożyca wpada do Mrogi poza granicami miasta.

wody podziemne
Obszar miasta zaliczany jest do VIII kutnowskiego regionu hydrogeologicznego. W
obrębie tego regionu występują wodonośne utwory porowo – szczelinowe jury dolnej i
środkowej oraz szczelinowo – krasowe utwory jury górnej. Miejscowo powyżej utworów jury
znajdują się osady trzeciorzędowe, tworzące lokalne zbiorniki wód podziemnych.
Miasto leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: Zbiornik
Koluszki – Tomaszów, w którym woda ujmowana jest ze szczelinowych utworów jury górnej
oraz zbiornik międzymorenowy Brzeziny – Lipce Reymontowskie, w którym główny poziom
wodonośny stwierdzono w utworach czwartorzędu.
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Obszar miasta położony jest w strefie najwyższej ochrony wód podziemnych. Wody
podziemne występujące w pokrywie utworów czwartorzędowych stanowią podstawowe
użytkowe piętro wodonośne. Wody mogą być ujmowane na głębokości od 20 do 40 m ppt.
Ich jakość jest na ogół dobra.
Duże znaczenie ma także jurajskie piętro wodonośne. Tworzą je głównie spękane i
kawerniste utwory węglanowe. Średnia głębokość ujęć wynosi 200 m.
W obszarze miasta i gminy Brzeziny zalegają wody geotermalne, położone na
0

głębokości 2000 – 3000 m poniżej poziomu terenu. Temperatura tych wód dochodzi do 60 C.
Wody geotermalne charakteryzują się znaczną mineralizacją oraz zasoleniem.

lesistość i walory przyrodniczo - krajobrazowe
Środowisko

przyrodnicze

Brzezin

charakteryzuje

się

dużą

różnorodnością.

Najcenniejsze są ekosystemy leśne występujące przede wszystkim w północnej części miasta,
na pograniczu z terenami gminy Brzeziny. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi
około 69 ha. Kompleksy leśne na obszarze miasta stanowią głównie własność prywatną.
Przeważają tutaj typy siedliskowe boru świeżego oraz boru mieszanego świeżego.
Najmniej przekształcone antropogenicznie fitocenozy leśne występują głównie w dolinie
rzeki Mrożycy. Są to łęgi i olsy jesionowe. Zbiorowiska lasów mieszanych znajdują się na
stokach doliny. Drzewostan doliny Mrożycy składa się głównie z olszy czarnej, topoli białej i
jesiona. W dolinach rzeki oprócz zbiorowisk leśnych występują zarośla zbudowane z
pospolitych krzewiastych gatunków wierzb szerokolistnych.
Łąki i pastwiska na terenie miasta zajmują obszar o powierzchni 79 ha.
Szczególne znaczenie dla mieszkańców Brzezin mają tereny zieleni miejskiej, będące
ozdobą miasta, na które składają się przede wszystkim park miejski, pracownicze ogrody
działkowe oraz zieleń towarzysząca różnym formom zabudowy.
Park miejski powstał w 1961 roku, nad stawem w dolinie rzeki Mrożycy. Rośnie w
nim około 200 drzew liściastych (wierzby, lipy, klony, topole) i iglastych.
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Park miejski

Źródło: www.brzeziny.neostrada.pl

obszary prawnie chronione
Na terenie Brzezin ochroną prawną w formie pomników przyrody objęto następujące
drzewa:
- lipa szerokolistna (o obwodzie 465 cm) – przy budynku parafialnym;
- klon pospolity (315 cm) – cmentarz parafialny;
- kasztanowiec biały (355 cm) - cmentarz parafialny;
- 3 lipy drobnolistne (315, 305, 230 cm) - cmentarz parafialny;
- 3 lipy szerokolistne (355, 290, 355 cm) - cmentarz parafialny;
- lipa drobnolistna (385 cm) – przy budynku muzeum.
Północny fragment miasta znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich. Głównym celem utworzenia parku jest ochrona unikalnego krajobrazu
oraz cennych resztek naturalnej przyrody (w tym największego skupiska buka) przed
niekorzystnymi zmianami i dewastacją. Znajdują się tutaj nieskażone przemysłem tereny
rolnicze oraz polodowcowe moreny, naturalne doliny rzeczne i różnorodne typy lasów,
zajmujące 28% powierzchni parku.
Bezpośrednio do fragmentu północnej granicy miasta (na terenie gminy) przylega
zespół przyrodniczo – krajobrazowy “Górna Mrożyca”. Został on utworzony w celu
zachowania w jak najmniej zmienionym stanie resztek naturalnej przyrody, znajdującego się
w dorzeczu górnego odcinka Mrożycy oraz unikatowego “wyżynnego” krajobrazu wzgórz
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ponad doliną rzeki.
Do północnej i częściowo zachodniej granicy Brzezin przylega Obszar Chronionego
Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. Obszar został powołany w celu ochrony i zachowania
środowiska przyrodniczego, które zachowuje zdolność utrzymania równowagi biologicznej.

warunki klimatyczne
Miasto

Brzeziny

położone

jest

na

wschodnim

skraju

regionu

zwanego

“Środkowopolskim”, charakteryzującego się dużą częstotliwością występowania dni

z

pogodą bardzo ciepłą, pochmurną i bez opadu.
Obszar miasta charakteryzuje się jedną z wyższych rocznych sum nasłonecznienia.
Przeważają wiatry zachodnie. Opad atmosferyczny jest większy niż na terenach niższych.
Burze połączone z opadami mogą powodować lokalne powodzie w dolinie rzeki Mrożycy.
zanieczyszczenie środowiska
Diagnoza stanu obecnego środowiska szczegółowo została opisana w uchwalonym
przez Radę Miasta Brzeziny Planie Ochrony Środowiska .
Z dokumentu wynika, że stan zanieczyszczenia powietrza dla śródmieścia Brzezin
wynosi 100% poziomu dopuszczalnego. Problemem dla miasta jest niska emisja, dlatego też
zostały podjęte działania zmierzające do obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w
centrum miasta – budowa sieci ciepłowniczej przez PEC Sp.z o.o. do pięciu budynków
wspólnot mieszkaniowych w celu likwidacji indywidualnych palenisk domowych .
W zakresie ochrony wód powierzchniowych wskazane zostało podjęcie działań
mających na względzie ochronę czystości wód powierzchniowych

( III klasa

zanieczyszczenia wody) – w pierwszej kolejności budowa zbiorczych systemów
kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków. Gmina zobowiązana jest wdrażać
krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych.
W celu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i odciążenia oczyszczania
została opracowana koncepcja rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Zanieczyszczenie gleb jest niewielkie z uwagi na brak istotnych źródeł zanieczyszczeń
poza komunikacją samochodową.
Zagrożenie środowiska hałasem drogowym znacznie wzrasta, co spowodowane jest
przede wszystkim wzrostem liczby pojazdów. Takie natężenie ruchu na odcinku
przebiegającym przez zwartą zabudowę stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i warunków
aerosanitarnych zamieszkania w mieście. Poza tym ulice, którymi przebiega droga krajowa
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nie spełniają wymagań stawianych dla tej kategorii dróg. “ Koncepcja Wojewódzkiego
Programu Rozwoju Dróg

do 2015r.” zakłada obniżenie rangi tej drogi, z chwilą

zrealizowania autostrady A2 do klasy G, z zachowaniem jednak konieczności realizacji
obwodnicy Brzezin w ciągu tej drogi.
Na terenie miasta Brzeziny stwierdzone zostały przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu
hałasu (nawet o 40%) . Zatem występujący hałas motoryzacyjny należy uznać za
ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny miasta jako uciążliwy dla mieszkańców.
Niewątpliwie dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość jego występowania, zwłaszcza w ciągu
dnia.
e. rys historyczny
Najstarszy zapis mówiący o istnieniu miasta Brzeziny pochodzi z 1332 roku. W XIV
wieku Brzeziny stanowiły ośrodek powiatowy przynależny do województwa łęczyckiego. W
takiej formie powiat przetrwał do końca I Rzeczypospolitej. Po II rozbiorze Polski rejon ten
wszedł w skład Prus Południowych. Po III rozbiorze powiat brzeziński znajdował się w
granicach departamentu warszawskiego. W końcu 1914 roku Brzeziny znalazły się

na

terytorium zajętym przez Niemców. W 1940 roku zmieniono nazwę miasta na Lowenstadt. Po
II wojnie światowej powiat znalazł się w granicach województwa łódzkiego. Reforma
administracyjna z 1975 roku umieściła miasto w województwie skierniewickim, a kolejna
reforma z 1999 roku przywróciła je ponownie do województwa łódzkiego. Od 2002 roku
miasto ponownie zostało siedzibą starostwa powiatowego.
W pierwszych wiekach istnienia Brzezin zamieszkiwała je rdzenna ludność
miejscowa. W XVI wieku ludność chrześcijańska nie była jednolita wyznaniowo. Przebywali
tu działacze protestanccy, m.in. Andrzej Frycz Modrzewski, Marcin Krowicki. Osiedlali się
tutaj również Żydzi, którzy pod koniec XVIII wieku stanowili 20%

a w okresie

międzywojennym około 50 % mieszkańców miasta. Na początku XIX wieku w Brzezinach
zaczęli osiedlać się Niemcy. Stworzyło to wielokulturowy charakter miasta.
Od najdawniejszych czasów miasto słynęło z wyrobu tkanin. Od początku XVI wieku
rozwijało się w Brzezinach rzemiosło, a szczególnie sukiennictwo. Przemysłowa produkcja
sukiennicza zaczęła zanikać pod koniec XIX wieku.
Istotną formą działalności rzemieślniczej w Brzezinach było także krawiectwo. Do
dnia dzisiejszego produkcja odzieży jest główną dziedziną działalności zakładów
produkcyjnych.
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f. rys

kulturowy
Brzeziny wraz z okolicami posiadają własną tożsamość kulturową. Ukształtował się tu

odrębny Region Kultury Brzezińskiej.
W zawiązku z długą i bogatą historią, na terenie Brzezin znajdują się interesujące
dobra materialne stanowiące dziedzictwo kulturowe regionu. Do rejestru zabytków wpisane
są 53 obiekty. Szczególnie cenne są:
o

Klasztor O. O. Franciszkanów Reformatów. Pierwotnie na tym samym miejscu stał
klasztor i kościół drewniany, a obecny ufundowany przez Adama i Teofila Lasockich
ukończono w 1700 roku. Zabudowania te kilkakrotnie były niszczone i odbudowywane,
odrestaurowane zostały ostatecznie w latach 1947-1952. Kościół oo. Reformatów p.w.
św. Franciszka zachował barokowy charakter. W zwieńczeniu ściany frontowej zachował
się stary, dziś już nieczynny zegar z XVII wieku. Za wejściem głównym - drzwi rzeźbione
z datą 1754.

Klasztor O. O. Franciszkanów Reformatów

Źródło: www.powiat-brzeziny.wici.pl

o

Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża. Wybudowany
pod koniec XIII wieku. Odnawiany kilkakrotnie stracił swój pierwotny styl - gotyk. W
14

1515 r. od strony południowej dobudowana została kaplica Matki Boskiej Różańcowej,
przypominająca architekturą kaplicę Zygmuntowską na Wawelu. W 1619 r. od strony
północnej dobudowana została kaplica Świętego Krzyża. Około 1840 r. kościół bliski był
ruiny. Po przebudowie został poświęcony 30 października 1853 r. Jest to kościół
murowany, jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium.
o Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego . Ufundowany w 1737 r. przez Józefa
Lasockiego. Wystrój wnętrza późnobarokowy, a w ołtarzu ciekawy obraz z XVII wieku
przedstawiający Matkę Boską. Nawa o sklepieniu kolebkowym, prezbiterium

z

kolebkowo - krzyżowym. Od wschodu nawy chór muzyczny wsparty jest na szerokiej
arkadzie, z kruchtą w przyziemiu. Fasada ma trójkątny szczyt i datę 1750r.
o Modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Anny. Do istotniejszych zabytków w tym
kościele należy obraz na ołtarzu głównym przedstawiający Świętą Trójcę, pochodzący z
pierwszej połowy XVII wieku, a także obrazy św. Walentego i św. Barbary. Ponadto
znajdują się tu: kropielnica gotycka, rzeźba nieznanej świętej z pierwszej połowy XVII
wieku oraz rzeźba Anioła z chustą św. Weroniki.
Modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Anny

Źródło: www.powiat-brzeziny.wici.pl
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o Osada Krakówek, będąca pozostałością osady targowej z reliktami zabudowy, studnią i
fragmentami bruku.
Ochroną konserwatorską (w formie wpisu do rejestru zabytków) objęty jest także
historyczny układ przestrzenny Brzezin, który ukształtował się w wyniku procesu
osadniczego. Znaleźć tam można zarówno ślady dawnego grodu i podgrodzia, jak i rynek
miasta oraz osady włączane stopniowo w granice miasta.
Ważnym elementem w krajobrazie kulturowym, który wymaga specjalnej ochrony są
cmentarze. Stare nekropolie są pozostałościami po wielowyznaniowej i wielonarodowej
społeczności obszaru. Znajdujące się w Brzezinach cmentarze :
- żydowski;
- ewangelicko – augsburski;
- rzymsko – katolicki;
- przykościelny kościoła o.o. Reformatów
świadczą o wielokulturowości dawnych Brzezin
Na terenie miasta zaewidencjonowano także miejsca stanowisk archeologicznych oraz
obiektów budowlanych, które pozostają także pod ochroną i opieką konserwatorską.
Stosownie do obowiązujących unormowań prawnych wszelkie działania inwestycyjne wobec
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak również inwestycje prowadzone na obszarach
stanowisk archeologicznych podlegają nadzorowi ze strony Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego odgrywa Muzeum Regionalne
w Brzezinach, powstałe w 1972 roku. Muzeum mieści się w neogotyckim budynku w stylu
angielskich pałacyków myśliwskich, wpisanym do rejestru zabytków. Muzeum podzielone
jest na tematyczne działy: Archeologii, Etnografii, Sztuki, Historii z Numizmatyką i Dział
Oświatowy. Zgromadzono tutaj ponad 5 tys. eksponatów. Do najciekawszych należą: zabytki
żelazne z okresu rzymskiego I-II w.n.e., srebrne monety XIV-XV wieczne, kolekcja
brzezińskiego stroju ludowego, kowalstwo artystyczne. Na szczególną uwagę zasługują
zabytki krawieckie ilustrujące tradycyjne rzemiosło miasta: maszyny do szycia z XIX i
początku XX wieku, dawne żelazka blokowe, węglowe, na duszę, mosiężne i żeliwne,
gazowe, na paliwo płynne, elektryczne oraz prasulce i nożyce. Różnorodność zbiorów
muzealnych zachęca do odwiedzenia tego miejsca i poznawania kultury ziemi brzezińskiej.
Nierozłącznym elementem dziedzictwa kulturowego są zespoły muzyczne, wokalne,
stowarzyszenia oraz szkoły, które pełnią funkcję ośrodków kulturowych i są miejscem
16

spotkań dla miejscowej ludności. W Brzezinach w ramach Muzeum Regionalnego
funkcjonuje Dział Oświatowy, który prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Istotną rolę
odgrywają także organizacje pozarządowe zajmujące się promowaniem miasta i działalnością
kulturalną, wśród nich m.in. Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej i Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brzezinach.
Ośrodkiem kulturotwórczym jest Miejska Biblioteka Publiczna organizująca liczne
imprezy.
Owocem działań wszystkich tych, którzy tworzą dziedzictwo kulturowe są wydarzenia
i imprezy kulturalne. Na terenie miasta odbywa się wiele przedsięwzięć cyklicznych, a wśród
nich Majówki, Powitanie Wakacji, „Bogusy”, Bryndza Fest, Kolędnicy, Dni Ziemi
Brzezińskiej, organizowane przez Urząd Miasta, Dział Oświatowy Muzeum i we współpracy
ze stowarzyszeniami.
Do zasobów dziedzictwa kulturowego należy zaliczyć także ludzi związanych

z

miastem, którzy w bezpośredni sposób tworzyli jego historię lub promowali Brzeziny
opisując je w swoich pracach. Do najznakomitszych brzezinian należy m.in. Andrzej Frycz
Modrzewski.

2.2.2. Zagospodarowanie przestrzenne
a. infrastruktura techniczna
system komunikacji
Miasto posiada dogodne położenie w stosunku do połączeń komunikacyjnych. Drogi
pełnią funkcje tranzytowe oraz obsługi terenów przyległych. Istniejący podstawowy układ
uliczno-drogowy stanowi prostokątny układ ulic w śródmieściu z wychodzącymi z niego
promieniście ulicami, pełniącymi funkcje dróg wylotowych z Miasta.
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Charakter obwodnicy średnicowej-śródmiejskiej ma, przecinająca

miasto droga

krajowa Nr 72 relacji: Łódź – Brzeziny - Rawa Mazowiecka biegnąca ulicami: Łódzka,
Kościuszki, plac im Jana Pawła II, Św. Anny, Reformacką, Mickiewicza i Sienkiewicza.
Szerokość jezdni na tych ulicach waha się od 7,5 m (ul. Św. Anny) do 13,5 m ( przy
skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego) oraz nośności od 80 do 100 KN. Na drodze tej w granicach
miasta występuje jeden most na rzece Mrożycy oraz trzy przepusty (jeden 0,8 m i dwa 1,0m ).
Droga ta przenosi główny ciężar ruchu kołowego biegnącego przez miasto w kierunku Łodzi
oraz Warszawy (przez Rawę Mazowiecką), a także Skierniewic i Koluszek. Średnio-dobowe
natężenie ruchu na tej drodze wynosi obecnie wg szacunków ok. 12 000 pojazdów umownych
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na dobę. Takie natężenie ruchu na odcinku przebiegającym przez zwartą zabudowę stwarza
zagrożenie dla bezpieczeństwa i warunków aerosanitarnych zamieszkania w mieście. Poza
tym ulice, którymi przebiega droga krajowa nie spełniają wymagań stawianych dla tej
kategorii dróg. “ Koncepcja Wojewódzkiego Programu Rozwoju Dróg do 2015r.” zakłada
obniżenie rangi tej drogi, z chwilą zrealizowania autostrady A2 do klasy G, z zachowaniem
jednak konieczności realizacji obwodnicy Brzezin w ciągu tej drogi.
Po uruchomieniu odcinka autostrady Konin – Stryków zwiększyło się znaczenie
komunikacyjne drogi 708 Stryków – Brzeziny, którą poprzez drogę 72 i 715 przenoszony jest
ruch z węzła Stryków w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy. Duże natężenie
ruchu zwłaszcza pojazdów ciężkich znacznie zwiększyło uciążliwość dla mieszkańców.
Na układ komunikacyjny miasta składają się następujące ciągi komunikacyjne:
 droga krajowa nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka (Warszawa)
 drogi wojewódzkie:
- nr 715 Brzeziny – Koluszki -Ujazd,
- nr 708 Stryków – Brzeziny,
- nr 704 Jamno-Kołacin- Łyszkowice-Brzeziny,
 drogi powiatowe:
- nr 5100E Brzeziny – Sierżnia,
- nr 2910E Brzeziny – Andrespol,
Do komunikacji miejscowej wykorzystywana jest sieć dróg i ulic zaliczana do
kategorii dróg gminnych. Stan nawierzchni jest średni i wymaga bieżących napraw, a
miejscami modernizacji. Stan dróg wszystkich kategorii

na terenie miasta jest

niezadowalający i w większości nie spełniają one wymagań zawartych w rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

WYSZCZEGÓLNIENIE
Sieć drogowa miasta ogółem (w km)
Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne

2006
55,2
5,1
6,8
4,5
38,8
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2.

Drogi gminne o nawierzchni twardej (w km)

21,2

Źródło:www.brzeziny.pl

Wg przewidywań po uruchomieniu autostrad A1 i A2 ruch tranzytowy na drogach nie
zwiększy się znacząco, natomiast należy spodziewać się zwiększenia ruchu lokalnego
kształtowanego przez samych mieszkańców. Wielkości ruchu nie wskazują na potrzebę
rozbudowy układu dróg powiatowych a jedynie na konieczność modernizacji już istniejących.
Sieć dróg lokalnych jest dobrze rozwinięta jednak ich stan techniczny jest zły zwłaszcza
biorąc pod uwagę znaczny udział dróg nieulepszonych (45%). Zły stan techniczny jest
jednym z czynników wpływającym na wzrost liczby wypadków na drogach.
Narastający w szybkim tempie w ostatnich latach ruch samochodowy i pogarszające
się ciągle warunki w śródmieściu, szczególnie w relacji północ-południe, spowodują
konieczność realizacji nowych elementów obwodowych, omijających śródmieście oraz
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wyznaczenie na obrzeżach śródmieścia parkingów strategicznych.
Układ dróg o nawierzchni twardej na obszarze miasta wykazuje tendencje wzrostowe
wynikłe z modernizacji głównie dróg gminnych. Średnio rocznie ciąg komunikacyjny dróg o
nawierzchni utwardzonej zwiększa się o około 0,6 km.
Drogi gminne stanowią 70% całości ciągu komunikacyjnego, ich długość to 38,8 km,
z czego drogi o nawierzchni bitumicznej mają długość 21,2 km. Wynika z tego, iż
koniecznym jest budowanie lub modernizacja kolejnych ciągów dróg, aby usprawnić
komunikacyjność miasta.
Transport drogowy w

mieście jest

dominującą

gałęzią całego

potencjału

transportowego zarówno w przewozach towarowych jak i w pasażerskich. Główną osią
komunikacyjną dla obszaru miasta jest droga krajowa Nr 72.
Na terenie miasta brak jest wyznaczonych ścieżek rowerowych.
Narastającym problemem jest niedostateczna ilość miejsc parkingowych, zwłaszcza w
centrum staromiejskim.
Układ komunikacyjny miasta tworzy komunikacja kołowa. W mieście brak jest
komunikacji kolejowej. Najbliższą stacją kolejową są Koluszki (stacja węzłowa na linii
Warszawa- Łódź i Warszawa- Katowice, Koluszki - Radom).
Od strony zachodniej (Nowosolna i Lipiny) można dojechać do Brzezin autobusami
lub busami. Do Brzezin można dojechać autobusem z Łodzi przez Wolę Cyrusową,

a także

autobusami przejeżdżającymi przez Brzeziny w kierunku Nowego Miasta, Rawy
Mazowieckiej i Warszawy (autobus Polski Express jadący do Warszawy przez Brzeziny
wyjeżdża z Dworca Fabrycznego w Łodzi, pozostałe autobusy do Brzezin z placu dawnego
Dworca Północnego. Codziennie, co pół godziny kursują busy do Koluszek oraz autobusy.
Na

terenie

miasta

przystanki

autobusowe

komunikacji

międzymiastowej

zlokalizowane są m.in. na ulicach Sienkiewicza, Kościuszki, Głowackiego, Św. Anny,
Przedwiośnie, Wojska Polskiego, Okrzei, placu im. Jana Pawła II. W mieście nie istnieje
komunikacja miejska, zastępują ją liczne przystanki autobusowe obsługiwane przez busy.
Połączenia komunikacyjne Brzezin z wybranymi miejscowościami

L.P.
1
2
3
4
5

RODZAJ TRANSPORTU
Autobus /bezpośredni/
Autobus /bezpośredni/
Autobus /przelotowy/
Autobus /przelotowy/
Autobus /przelotowy/

PRZEBIEG
Łódź – Lipiny-Brzeziny
Łódź – Wola Cyrusowa – Brzeziny
Łódź – Lipiny – Brzeziny – Nowe Miasto
Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka
Łódź – Brzeziny - Warszawa

21

6
7
8

Autobus /przelotowy/
Bus
Bus

Koluszki – Brzeziny
Łódź – Lipiny – Brzeziny
Koluszki – Brzeziny

gospodarka wodna
Miasto Brzeziny zaopatrywane jest w wodę z pięciu studni głębinowych
zlokalizowanych przy ulicy Sportowej, Wodociągowej i Żeromskiego o maksymalnej
3

wydajności 300 m /h. Dwie studnie (LII i LIII) znajdują się w strefie bezpośredniej ochrony
sanitarnej stacji uzdatniania wody, pozostałe – (LIV,LV,LVI) posiadają indywidualne
wygrodzone strefy bezpośredniej ochrony sanitarnej. Ze względu na ponadnormową
zawartość związków żelaza i manganu, woda ulega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i
filtrację. Uzdatniona woda podawana jest do zbiorników retencyjnych, skąd za pomocą pomp
tłoczona jest do sieci wodociągowej.
Z sieci wodociągowej korzystają mieszkańcy i podmioty gospodarcze miasta.
Doprowadzenie wody do odbiorców zapewnia rozwinięta sieć pierścieniowa z
niewielkimi odcinkami promienistymi oraz hydrofornie. Długość sieci wodociągowej na
obszarze miasta wynosi 49,90 mb.
Stopień zwodociągowania miasta to 95%. Liczba ludności korzystającej z sieci
wodociągowej to 11 937 osób. Prawie każdy z mieszkańców ma możliwość przyłączenia się
do sieci, jednak sieć wodociągowa wymaga modernizacji.

Sieć wodociągowa na terenie miasta
Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sieć wodociągowa gminy ogółem: (km)

45,2

46,4

46,6

48,5

49,2

49,9

Ilość przyłączy

1345

1377

1400

1500

1637

1668

Liczba ludności z podłączeniem do sieci wodociągowej

10324

10444

10475

10681

11749

11937

Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej

82,16

83,12

83,37

85,00

93,5

95

47,07

44,81

46,59

46,51

46,80

42,40

Zużycie wody na 1 mieszkańca w m
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Średniorocznie sieć wodociągowa gminy zwiększa się o 900 m, na które przypada
zwiększenie ilości przyłączy o około 65.
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gospodarka ściekowa
Utylizacja ścieków sanitarnych oparta jest o mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię
ścieków. Na zblokowanym urządzeniu typy “Nogerath” następuje cedzenie ścieków na sicie
spiralnym oraz sedymentacja zanieczyszczeń stałych. Skratki oraz piasek są odwadniane,
przesypywane wapnem i składowane jako nawóz. Ścieki trafiają poprzez komorę wstępnej
denitryfikacji osadu recyrkulowanego do komór beztlenowych, komór dotlenionych i
wreszcie do komór tlenowych. Dalej ścieki przepływają do dwóch osadników wtórnych
radialnych. Nadmierny osad przepompowywany jest na zagęszczacze i po odwodnieniu
kierowany na prasę. Po higienizacji osadu przekazywany jest do wykorzystania
gospodarczego okolicznym rolnikom. Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez
studzienkę kontrolno-pomiarową do odbiornika – rzeki Mrożycy. Oczyszczalnia przyjmuje
3

średnio rocznie 11 370 m ścieków. Istniejąca oczyszczalnia powinna być sukcesywnie
rozbudowywana

i

unowocześniana,

aby zabezpieczyć

prawidłowe

funkcjonowanie

gospodarki ściekowej miasta. Planowana jest rozbudowa oczyszczalni o komorę tlenową,
zbiornik wtórny, zbiornik retencyjny uśredniający ścieki dowożone, stację zlewczą ścieków
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi oraz stację dawkowania PIX (w celu zwiększenia
usuwania fosforu i poprawy indeksu osadowego).
W celu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i odciążenia oczyszczalni została
opracowana koncepcja rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Miasto uzbrojone jest w sieć kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej. Wody deszczowe
odprowadzone są w znacznej mierze do odkrytych rowów deszczowych. Niewielka ilość dróg
posiada kanalizację deszczową. Odprowadzanie i oczyszczanie wód deszczowych
prowadzone jest poprzez separatory z odprowadzeniem do rzeki Mrożycy.
W mieście istnieje 16,3 km sieci kanalizacyjnej, a z kanalizacji korzysta około 90 %
mieszkańców.

Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sieć kanalizacyjna (w km)

14,1

14,7

14,9

15,5

15,7

16,3

Liczba podłączeń do sieci

897

950

975

990

1010

1048

Liczba ludności z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej

8517

8638

8682

8796

11088

11340

Odsetek mieszkańców korzystających z sieci (%)

68,69

69,66

70,01

70,93

89,42

91,45
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Liczba oczyszczalni komunalnych
3

Przepustowość oczyszczalni w dam /rok
Ilość oczyszczonych ścieków ciągu roku hm

3

Stopień obciążenia oczyszczalni (%)

1

1

1

1

1

1

1825

1825

1825

1825

1825

1825

11987

12730

12890

11370

11417

10021

97

97

98

98

99

99

Sieć kanalizacyjna miasta wykazuje tendencje wzrostowe ok. 0,5 km rocznie, jednak
wciąż pozostaje problem realizacji gospodarki ściekowej na terenach o niewielkim stopniu
zurbanizowania.

gospodarka energetyczna
Układ energetyczny oparty jest na sieci średniego napięcia ( 15 kV) wychodzącej ze
stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/15 kV . Stacje połączone są ze sobą oraz
z systemem elektroenergetycznym liniami napowietrznymi, jedynie w centrum linie są
częściowo okablowane. Poprzez istniejącą sieć energia elektryczna doprowadzana jest do
stacji trafo i siecią niskiego napięcia bezpośrednio do odbiorców.
W zakresie energii elektrycznej głównym źródłem energii na terenie miasta jest GPZ
Koluszki. Miasto zaopatruje przede wszystkim Zakład Energetyczny Łódź-Teren.
Istniejąca sieć kablowa SN jest sukcesywnie modernizowana, co pozwala na
stopniową

likwidację

istniejących

sieci

napowietrznych,

zgodnie

z

zapisami

w

obowiązującym planie miejscowym dotyczącym centrum staromiejskiego, co w konsekwencji
ograniczy ilość awarii i zmniejszy koszty eksploatacji.
Obecnie do największych mankamentów w zasilaniu zalicza się duże spadki napięć
w niektórych rejonach miasta. Zbyt długie obwody zasilania nie zapewniają ciągłości dostawy
energii elektrycznej.
Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia oraz uzupełniane i
modernizowane są punkty świetlne. Zostało też opracowane studium wykonalności
modernizacji systemu oświetlenia na terenie miasta w celu zastosowania systemu
energooszczędnego.
Przez miasto przebiega przesyłowa linia energetyczna wysokiego napięcia relacji
Rogowiec - Płock (400 kV)
Został również opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe miasta Brzeziny.
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Na terenie miasta istnieje zorganizowana gospodarka cieplna. Zaopatrzenie w c.o.
jest realizowane poprzez:
- centralny system ciepłowniczy bazujący na węglu;
- lokalne kotłownie;
- indywidualne źródła ciepła.
Obecnie eksploatowany system ciepłowniczy Miasta zasilany jest z Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach, ul. Modrzewskiego 12. Ciepło dostarczane jest
w formie ciepłej wody, moc ciepłowni kształtuje się na poziomie 14,5 MW.
Sieciami cieplnymi na terenie Miasta zarządza Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. Ponadto na terenie Brzezin eksploatowane są rozproszone kotłownie lokalne o
małej mocy do 1 MW. Są to przede wszystkim kotłownie grzewcze, wytwarzające ciepło na
potrzeby c.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach posiada jedno źródła
ciepła:
 kotłownia centralna węglowa moc 14,5 MW (maksymalna, docelowa 20,3
MW) Brzeziny ul. Modrzewskiego 12.
Zasadniczym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa jest sukcesywne przyłączanie
nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej i zasilanie w ciepło z kotłowni centralnej.
Podłączenie nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej powoduje likwidację kotłowni
lokalnych. W roku 2008 PEC sp.z o.o. wybuduje 593,5 mb sieci cieplnej do podłączenia 5
wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum miasta , a w roku 2010 przewiduje
dalszą budowę sieci o długości 505 mb. Poprzez inwestowanie w modernizację sieci
ciepłowniczych i węzłów cieplnych przedsiębiorstwo nie dopuszcza do dekapitalizacji
majątku.
Ciepłownictwo
Wyszczególnienie
Długość sieci cieplnej
w km

2006

5,741

W tym: magistralna

0,141

rozdzielcza-wysokie
parametry
rozdzielcza-niskie
parametry

4,435

Ilość węzłów cieplnych

1,165
36
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gospodarka odpadami
Nieczystości stałe z terenu miasta gromadzone są na składowisku miejskim
zlokalizowanym przy ulicy Łódzkiej w Brzezinach. Powierzchnia terenu składowiska wynosi
około 2,24 ha. Ilość odpadów składowanych wynosi 17 000 [m3/rok].
Na teren Miasta Brzeziny nie są obecnie wwożone odpady komunalne ani odpady
przemysłowe pochodzące z innego obszaru. Istniejące składowisko obsługuje tylko Gminę
Miasto Brzeziny.
W kontekście wymagań stawianych przez polskie prawodawstwo w zakresie ochrony
środowiska oraz prowadzenia gospodarki odpadami podjęto działania zmierzające do
skutecznej modernizacji istniejącego składowiska. Miasto Brzeziny widzi możliwość
rozbudowy istniejącego składowiska odpadów. Z uwagi na niewielką pojemność składowiska
oraz kończącą się jego żywotność zachodzi konieczność zorganizowania wspólnie z innymi
gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecza rzeki Bzury systemu
gospodarowania odpadami obejmującymi budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
Tendencje wzrostowe wykazuje ilość podmiotów gospodarczych objętych systemem
gromadzenia odpadów. Odbiór odpadów odbywa się w oparciu o umowy zawarte pomiędzy
firmami wywozowymi a właścicielami lub zarządcami nieruchomości. Odpady

są

segregowane, a inne podlegające odzyskowi składowane na wysypisku. Na terenie miasta
istnieje siedemnaście “wysepek ekologicznych” z pojemnikami do selektywnej zbiórki
odpadów i wyszczególniania frakcji surowców wtórnych.
Problemem są nielegalne składowiska śmieci tzw. “dzikie wysypiska”.
Na terenie Gminy Miasto Brzeziny występuje jeden podmiot prowadzący działalność
w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest to Zakład Usług Komunalnych Sp.
z o.o. z siedzibą w Brzezinach ul. Świętej Anny 57 eksploatujący składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne (w tym również odpadów komunalnych).

gazownictwo
Na terenie miasta nie występują sieci i urządzenia gazu przewodowego, natomiast
realizacja ww. sieci wydaje się konieczna biorąc pod uwagę cele rozwoju miasta.
Gazyfikacja miasta powinna być realizowana we współpracy z ościennymi gminami oraz
na zasadzie partnerstwa publiczno prywatnego.
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telekomunikacja
Miasto posiada rozwiniętą sieć telekomunikacyjną. System podlega ciągłej
rozbudowie w szczególności opartej na liniach światłowodowych. Obecnie usługi
telekomunikacyjne realizowane są w oparciu o linię światłowodową relacji Aleksandrów
Łódzki – Warszawa oraz kable telekomunikacyjne relacji Łódź – Warszawa i Brzeziny –
Skierniewice. W obrębie miasta zlokalizowane są dwa obiekty telefonii komórkowej
społeczeństwo informacyjne
Informatyzacja i dostęp do Internetu stają się kluczowym warunkiem rozwoju
społeczeństwa i odgrywają coraz większą rolę w sferze publicznej - edukacji, działalności
gospodarczej i przepływie informacji.
Gmina Miasto Brzeziny przywiązując istotną wagę do tego procesu przystąpiła do
realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa
Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.Efektem jego realizacji będzie modernizacja
administracji samorządowej poprzez zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii
informacji i komunikacji.
W

Brzezinach

wielopłaszczyznowo.

dostęp
Szkoły

do
(w

technologii

ramach

informacyjnych

pracowni

jest

informatycznych

realizowany
i

stanowisk

administracyjnych) są wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający stały dostęp do
Internetu. Mieszkańcy mają także możliwość korzystania z sieci za pośrednictwem modemów
(przez standardowe łącza telefoniczne). Korzystna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
jest obecna na terenie miasta konkurencja w postaci dostawców połączeń internetowych (w
postaci stałego łącza i połączeń satelitarnych). Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego
dostępu do Internetu w Gminnym Centrum Informacji (GCI) i w pracowni komputerowej w
Miejskiej Bibliotece Publicznej („IKONKA”).
Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju technologii informatycznych i amortyzowania się
sprzętu komputerowego, konieczny jest stały proces poszerzania, doposażenia
i unowocześniania bazy komputerowej placówek edukacyjnych, instytucji i jednostek
samorządu terytorialnego oraz firm.
Programy nauczania szkół działających na terenie gminy zapewniają dzieciom
i młodzieży uzyskiwanie podstawowych umiejętności niezbędnych do efektywnego
wykorzystania komputerów. Problemem jest natomiast upowszechnianie tej wiedzy wśród
osób dorosłych, które nie miały dotąd styczności z komputerami i nie wymusza na nich takiej
konieczności np. wykonywana praca. Działania szkoleniowe mogłyby podnieść szanse wielu
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takich osób na rynku pracy, pozwoliłyby na dokształcanie (e-learning: edukacja przez
Internet), promocję własnych

produktów w

przypadku prowadzących działalność

gospodarczą, a nawet coraz popularniejszą pracę na odległość.
b. własność nieruchomości
Miasto Brzeziny zajmuje obszar o powierzchni 2158 ha, z czego:
 użytki rolne stanowią prawie 70% gruntów
 lasy i grunty leśne 3%
 tereny zabudowane wraz z drogami stanowią 27%.

∗

Większość terenów stanowią grunty prywatne. W ostatnich latach występuje
tendencja wzrostu udziału gruntów prywatnych.
Miasto jest właścicielem powierzchni, na które składają się m.in.:
grunty pod budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym;
grunty pod budownictwem spółdzielczym i prywatnym będące w użytkowaniu
wieczystym;
grunty pod obiektami jednostek podległych miastu (kultura, sport, oświata);
grunty pod drogami gminnymi.

Struktura wlasności gruntów w ha

13 172
194

Własność spółdzielni
mieszkaniowych
Miasta
Skarbu Państwa
Osób fizycznych

1779

Stan na 31 grudnia 2005r.
c. stan obiektów dziedzictwa kulturowego
W myśl ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach obowiązek utrzymania w
dobrym stanie budynków zabytkowych spoczywa na właścicielach. Jednak bardzo często nie
stać ich na wykonanie remontu i zadbanie o estetyczny wygląd obiektu. Dlatego miasto może
28

włączyć się w działania związane z ochroną zabytków poprzez np. aktywne nakłanianie
właścicieli

i użytkowników do odpowiedniego traktowania obiektów i ich najbliższego

otoczenia.
Dotychczas nie było planowego zarządzania zabytkową częścią Brzezin. Poza wpisaniem do
rejestru zabytków części zabudowań, nie uwzględniono odpowiednich rozwiązań
architektonicznych wobec nowo powstałych budynków. Znaczna część obiektów
zabytkowych jest zaniedbana i w złym stanie technicznym. Istnieje konieczność ich
wyeksponowania.
W celu poprawy stanu zachowania miejskiego środowiska kulturowego w 2005r.
został uchwalony przez Radę Miasta Brzeziny Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla
miasta Brzeziny opracowany przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w
Łodzi . W budżecie miasta corocznie wydatkowana dotacja jest zgodnie z przyjętą przez Radę
uchwałą.
Dokument ten stanowi instrument koordynacyjny wdrażania miejskich polityk
przestrzennych i szczegółowo określa działania organizacyjne, finansowe i realizacyjne ,
które winny się przyczynić do istotnej poprawy stanu zasobów miejskiego dziedzictwa
kulturowego.
d. uwarunkowania ochrony środowiska
Środowisko Brzezin jest mało zdegradowane. Na jego obszarze nie ma szczególnie
uciążliwych dla przyrody zagrożeń, ale występują typowe dla obszarów miejskich
niebezpieczne sytuacje ekologiczne. Na zanieczyszczenia narażone są przede wszystkim:
powietrze, woda i gleba.
W zakresie zanieczyszczenia wód, rzeka Mrożyca nie odpowiadała normom III klasy
czystości. Wpływ na taki stan miały głównie ponadnormatywne stężenia wskaźników z
grupy substancji organicznych, związków biogennych oraz zły stan sanitarny. Rzeka
przepływa przez tereny zurbanizowane miasta, dlatego narażona jest na zanieczyszczenia
ściekami deszczowymi i socjalno-bytowymi (o różnym stopniu oczyszczenia lub
nieoczyszczonymi). Od kilku lat jakość wód Mrożycy poprawia się systematycznie ze
względu na uruchomienie oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej.
Ponadto źródłami zanieczyszczeń cieków na terenie Brzezin są niekontrolowane zrzuty z
szamb, chemizacja rolnictwa (spłukiwanie nawozów do rzeki z terenów wyżej położonych)
oraz modernizowane w ostatnim okresie składowisko odpadów.
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Głównymi źródłami zanieczyszczeń gleb i wód podziemnych są nieszczelne zbiorniki
bezodpływowe. Umożliwiają one bezpośrednie przedostawanie się ścieków o dużej
zawartości substancji biogennych do wód gruntowych.
Źródła skażenia powietrza pochodzą głównie z sąsiedztwa ciągów komunikacyjnych,
szczególnie drogi krajowej, oraz z braku uregulowanej gospodarki cieplnej, opierającej się na
zasadzie indywidualnych palenisk domowych powodujących niską emisję zwłaszcza w
staromiejskim centrum i osiedlach budownictwa mieszkaniowego. Zanieczyszczenia pyłowe i
gazowe do atmosfery emituje także Ciepłownia Miejska oraz kotłownie lokalne.
Przebiegająca przez Brzeziny droga krajowa nr 72 oraz dróg wojewódzkich 708, 715
i związany z nimi ruch samochodowy, wpływa nie tylko negatywnie na stan atmosfery, ale
również wywołuje wstrząsy, które uszkadzają sąsiadujące z drogą budynki, niejednokrotnie o
charakterze zabytkowym.
Ze względu na usytuowanie zurbanizowanej części miasta w obniżeniu (w stosunku
do pozostałego obszaru), następuje tutaj zaleganie zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w
okresie jesienno – zimowym.
W granicach miasta nie występują obszary zagrożenia ekologicznego. W Brzezinach
nie funkcjonują także zakłady przemysłowe szczególnie uciążliwe dla środowiska.

2.2.3. Sfera społeczna
a. sytuacja demograficzna i społeczna miasta,
Najwięcej mieszkańców miasto liczyło na początku XX wieku – około 16 tys. W
wyniku I i II wojny światowej w Brzezinach nastąpił gwałtowny spadek liczby ludności. W
1946 roku miasto zamieszkiwało zaledwie 6 tys. osób. Brzeziny straciły wówczas swój
wielokulturowy i wielonarodowy charakter. W latach powojennych liczba mieszkańców
stopniowo wzrastała, osiągając w 1996 roku prawie 13 tys. Od kilku lat obserwuje się jednak
stopniowy jej spadek. Spowodowane jest to zarówno ujemnym przyrostem naturalnym jak i
ujemnym saldem migracji.
Ludność Brzezin w 2004 r. wg płci i wieku.
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Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych GUS.

W 2004 r. w mieście Brzeziny mieszkało 12417, w tym 6504 kobiety i 5913
mężczyzn. Niż demograficzny objął dwie grupy wiekowe do 14 roku życia i po 59 roku życia.
Zaobserwowano nadwyżkę kobiet nad mężczyznami.
Ludność Brzezin w 2005 r. wg płci i wieku.
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85 lat i więcej
RAZEM
6487

583
484
331
279
230
175
119
58

520
395
237
182
151
84
44
9
5890

1103
879
568
461
381
259
163
67
12377

Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych GUS.

W 2005 r. w Brzezinach mieszkało 12377 osób, w tym: 6487 kobiet (52%) i 5890
mężczyzn (48%). Grupę do 14 roku życia objął niż demograficzny, przy czym
zaobserwowano nadwyżkę chłopców w stosunku do dziewcząt. Znacząca nadwyżka kobiet
nad mężczyznami objawiła się wśród ludności po 45 roku życia, a zwłaszcza
w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 roku życia). Miasto można uznać za starzejące się
demograficznie, na co wskazuje mała liczba dzieci i młodzieży do 19 roku życia
(ok. 22%).

Ludność Brzezin w 2005 r. wg płci i wieku.
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WIEK MIESZKAŃCÓW
Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych GUS.
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Wskaźniki struktury wieku mieszkańców:
Relacje dzieci – starzy (liczba dzieci w wieku 0-14 na 100 osób w wieku
poprodukcyjnym) 1187: 1192 x 100 = 99 tj. 99 dzieci przypada na 1000 osób w wieku
poprodukcyjnym.
Wskaźnik feminizacji w wieku matrymonialnym (liczba kobiet w wieku 20-29 lat na 100
mężczyzn w tym samym wieku) 1053: 1066 x 100 = 98 kobiet na 100 mężczyzn wskazuje
na możliwość utrzymania się przyrostu naturalnego na dotychczasowym poziomie.
Wskaźnik wymiany nowej generacji (liczba dzieci 0 –14 lat na 100 osób w wieku 15-29
lat) 1834: 3047 x 100 = 60 jest niski tj. około 60 dzieci młodszych na 100 dzieci
starszych, świadczy o zmniejszającej się liczbie roczników, które w perspektywie kilku lat
wejdą w wiek produkcyjny i prokreacyjny.
Wskaźnik starości populacji (odsetek w wieku w wieku poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności) wynosi w 2005 r. – 13,4%.
Ludność Brzezin w 2006 r. wg płci i wieku.
WIEK
0-4 lat
5-9 lat
10-14 lat
15-19 lat
20-24 lata
25-29 lat
30-34 lata
35-39 lat
40-44 lata
45-49 lat
50-54 lata
55-59 lat
60-64 lata
65-69 lat
70-74 lata
75-79 lat
80-84 lata
85 lat i więcej
RAZEM

KOBIETY
L
252
275
340
440
462
555
444
422
414
506
613
477
361
292
227
181
125
62
6448

MĘŻCZYŹNI
L
301
248
330
508
524
513
479
411
419
463
520
412
259
193
148
90
42
15
5875

OGÓŁEM
L
553
523
670
948
986
1068
923
833
833
969
1133
889
620
485
375
271
167
77
12323

Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych GUS.
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Ludność Brzezin w 2006 r. wg płci i wieku.
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Ludność Brzezin w 2006 r. wg płci i wieku

WIEK MIESZKAŃCÓW
Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane dotyczące mieszkańców Brzezin według grup wieku uwzględniając zdolności
produkcje wskazują zwiększenie przyrostu naturalnego osób w wieku przedprodukcyjnym w
stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym. Warta podkreślenia jest tendencja przewagi
mężczyzn nad kobietami w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do wieku
poprodukcyjnego, gdzie ta tendencja jest odwrotna i przewaga kobiet nad mężczyznami jest
bardzo duża ( 1192: 470 x 100 = 254 kobiety tj. na 100 mężczyzn w wieku poprodukcyjnym
przypada 254 kobiet). W przypadku wieku przedprodukcyjnego wskaźnik ten kształtuje się
następująco (1187: 1235 x 100 = 96 kobiet tj. na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet, co
wskazuje na pozytywne kształtowanie się przyrostu naturalnego w późniejszych latach.

Liczba sporządzonych aktów zgonów, urodzeń i zawartych małżeństw w latach 1996 –
2006
ROK URODZENIA
ZGONY
ŚLUBY
Ogółem
chłopcy dziewczynki
Ogółem
Mężczyźni Kobiety
*Brzeziny
*Brzeziny
1996
1997
1998
1999

423
*104
395
*85
424
*105
381

219

204

192

203

206

218

192

189

302
*123
287
*109
357
*151
297

140

162

106

154

133

97

183

174

103

148

149

98
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

*83
389
*85
375
*97
370
*97
389
*102
312
*76
377
*95
401
*91

*127
317
160
*122
184
313
156
*102
197
330
169
*91
178
367
179
*146
142
373
205
*118
189
366
198
*102
201
311
167
*104
Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych USC.
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* dane dotyczą urodzeń i zgonów mieszkańców Brzezin

Liczba sporządzonych aktów urodzeń w latach 1996-2006
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Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych USC
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Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych USC.
Liczba sporządzonych aktów małżeństw w latach 1996-2006
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Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych USC.
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b. warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa
Na bazie Diagnozy Społecznej 2005 r. opisującej warunki i jakość życia Polaków
można przyjąć, że również podobne warunki dotyczą miasta Brzeziny. Najwyższa jakość
życia na różnych wymiarach (materialnym, cywilizacyjnym, społecznym i psychologicznym)
charakteryzuje osoby zamożne, z wyższym wykształceniem, młode, pracowników sektora
publicznego i przedsiębiorców. Najniższą jakość życia stwierdza się w grupach osób
pozostających

w

separacji,

ubogich,

rencistów,

owdowiałych,

z

wykształceniem

podstawowym i niższym, bezrobotnych. Liczebność w grupach o najniższej jakości życia w
latach 2004 – 2006 utrzymywała się na stałym poziomie i stanowiła ponad 1/10 liczby
wszystkich mieszkańców Brzezin.
Osoby objęte pomoca społeczną w latach 2004 – 2006
Rok

2004

Liczba mieszkańców
Liczba rodzin
Liczba

osób
osób

ogólnej

2005

12 417

12 377

12 323

554

527

565

1 690

1 376

1 449

11,12%

11,76%

w

rodzinach ogółem
Stosunek

2005

do
liczby

mieszkańców

13,61%

Z danych statystycznych dotyczących przestępczości na terenie miasta Brzeziny
uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji wynika, że na terenie miasta najwięcej
przestępstw i wykroczeń popełnianych jest w rejonie osiedli znajdujących się przy ul.
Przedwiośnie, Kulczyńskiego oraz ul. Staszica, Placu Jana Pawła II i Św. Anny, gdzie
działalność prowadzą całodobowe sklepy sprzedające alkohol.
Przestępstwa dzielą się na przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko
mieniu, co przedstawia tabelka,

Ilość przestępstw z podziałem na typy przestępstw
Lp.

Typ przestępstw

1

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

2

Przestępstwa przeciwko mieniu

2004 r.

2005r.

2006r.

7

15

14

227

200

162

Źródło: Powiatowa Komenda Policji
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Liczba

przestępstw

z

podziałem

na

typy

przestępstw

w

latach

2004-2006

250
200
przestepstwa
przeciwko życiu i
zdrowiu
Przestępstwa
przeciwko mieniu

150
100
50
0
2004

2005

2006

Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji

Tabela poniższa przedstawia przestępstwa przeciw życiu i mieniu popełnione na
przestrzeni ostatnich trzech lat.
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w latach 2004-2006
Lp.

Przestępstwa

przeciwko

życiu i

2004r.

2005r.

2006r.

zdrowiu
1

Rozboje

6

6

4

2

Bójki i pobicia

1

6

8

3

Uszkodzenia ciała

0

1

2

4

Zgwałcenia

0

2

0

Źródło: Komenda Powiatowa Policji
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Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w latach 2004-2006

9
8
7
6
2004r.
2005r.
2006r.

5
4
3
2
1
0
Rozboje

Bójki i pobicia Uszkodzenia
ciała

Zgwałcenia

Źródło: Opracowanie autora na podstawie danych w KPP

Według analiz najczęściej występującymi przestępstwami są kradzieże i kierowanie w
stanie nietrzeźwym. Szczegółowe dane przedstawia tabela.
Przestępstwa przeciwko mieniu w latach 2004-2006
Lp.

Przestępstwa przeciwko mieniu

1

2004r.

2005r.

2006r.

Uszkodzenia mienia

21

24

17

2

Włamania do obiektów handlowo-usługowych

3

6

2

3

Włamania do mieszkań

14

7

4

4

Włamania do samochodów

12

3

6

5

Włamania do piwnic-komórek

1

2

1

6

Włamania do innych obiektów

17

11

10

7

Kradzieże samochodów

14

6

5

39

8

Kradzieże kieszonkowe

11

11

2

9

Kradzieże inne

68

66

51

10

Kierowanie w stanie nietrzeźwym

59

56

60

11

Związane z narkotykami

7

8

4

Źródło: KPP

Mając na uwadze zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę
skuteczności działań prewencyjnych w terenie z budżetu miasta finansowane pełnione przez
policje służby ponadnormatywne. Brzeziny zostały wybrane także przez Wojewódzką
Komendę Policji w Łodzi do realizacji programu „Bezpieczne Miasto”.
c. oświata i edukacja
Edukacja stanowi silną stronę działań lokalnego samorządu i w wielu wymiarach
traktowana jest priorytetowo.
Od 1999 roku, w wyniku reformy oświaty, w strukturze szkolnej występują szkoły
podstawowe i

gimnazjum

(będące jednostkami

budżetowymi

miasta) oraz

licea

ogólnokształcące i szkoły ponadgimnazjalne (jednostki powiatu).
Na terenie Brzezin funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe oraz szkoła specjalna.
W mieście jest Ośrodek Dydaktyczno – Rehabilitacyjny. Opieką nad ośrodkiem zajmuje się
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych “Naszym Dzieciom”.
W mieście działa również gimnazjum, do którego w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało
484

dzieci.

Szkolnictwo

ponadgimnazjalne

reprezentowane

jest

przez

Liceum

Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2. Ilość uczniów
w szkołach średnich waha się ze względu na atrakcyjność i dostępność placówek
w okolicznych miastach, głównie w Łodzi.
W Brzezinach funkcjonuje również Szkoła Muzyczna I stopnia, kształcąca rocznie
około 100 uczniów w klasach fortepianu, gitary, skrzypiec, fletu poprzecznego i akordeonu.
Dopełnieniem placówek oświatowych są dwa przedszkola. Ich działalność zapewnia
lepszy poziom startu edukacyjnego dzieciom rozpoczynającym naukę w szkołach
podstawowych. Przedszkola realizują m.in. programy edukacji ekologicznej. Jest to bardzo
istotne, aby od najmłodszych lat zapoznawać dzieci z pojęciem i zasadami tej dziedziny życia.
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Problemem przedszkoli jest niewystarczająca baza dydaktyczna. Ze względu na stan
techniczny wyłączono w 2007 roku z użytkowania Przedszkole Nr 1. Grupy przedszkolne
funkcjonują w pomieszczeniach Przedszkola Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 1. Konieczna
jest budowa nowego przedszkola.
Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z
obowiązującymi programami nauczania, jednocześnie realizując liczne zadania dodatkowe w
zakresie upowszechniania kultury, sportu, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej,
integracji europejskiej, integracji osób niepełnosprawnych, turystyki. Szkoły organizują liczne
imprezy okolicznościowe, konkursy i wycieczki.
Z racji szybkiego postępu związanego z informatyzacją społeczeństwa i rozwojem
technologii informatycznych, niezbędne jest stałe powiększanie komputerowego zasobu
sprzętowego szkół, upowszechnianie dostępu do Internetu i wspomaganie procesu
dydaktycznego technikami multimedialnymi. Istotnym problemem jest też fakt, że koszty
dokształcania, kursów, studiów podyplomowych spadają na nauczycieli i organ prowadzący
szkoły.
W upowszechnianiu sportu na terenie miasta dużą rolę odgrywa Brzeziński Klub
Sportowy “Start”, w ramach którego działają sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, hokeja na
trawie. Klub zarządza stadionem miejskim, który w latach 90-tych został zmodernizowany
i rozbudowany o korty tenisowe, w 2005 r. zmodernizowano boisko trawiaste a w 2006 roku
wybudowano trybuny oraz boisko sportowe ze sztuczną trawą.
Dumą Brzezin jest żeńska drużyna hokeja na trawie, która od kilku lat odnosi sukcesy
na arenie krajowej (mistrzynie Polski), a zawodniczki BKS grają w reprezentacji Polski.
Drużyna tenisa stołowego plasuje się w czołówce I ligi, zaś drużyna piłkarska BKS “Start”
gra w lidze okręgowej.
W mieście funkcjonuje również Szkolny Związek Sportowy prowadzący zajęcia
sportowo – rekreacyjne dla dzieci Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Relaks” oraz
drużyna strzelecka.
W 2003 roku oddano do użytku Miejską Krytą Pływalnię, która wykorzystywana jest
m.in. do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum. Niewątpliwie słabą stroną miasta jest brak wielofunkcyjnej hali sportowej.
Miasto posiada duży potencjał w postaci zaplecza i wieloletnich tradycji

w

upowszechnianiu kultury. Stanowi to czynnik edukacyjny, wychowawczy, promocyjny,
integrujący społeczność lokalną, budujący poczucie wartości i tożsamości.
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Życie kulturalne Brzezin skupia się przede wszystkim w takich instytucjach jak:
Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Regionalne, czy Biblioteka Pedagogiczna.
Muzeum Regionalne gromadzi dobra kultury w zakresie archeologii, etnografii,
historii, sztuki i numizmatyki. Ponadto zajmuje się:
o - organizowaniem wystaw czasowych w muzeum oraz wystaw objazdowych;
o - prowadzeniem działalności oświatowo – wychowawczej poprzez organizację
różnego rodzaju akcji (np. “Wakacje z Muzeum”) oraz funkcjonowanie kół
zainteresowań (koło plastyczne, teatralne, praktyczno – techniczne);
o - działalnością wydawniczą (publikacje popularno-naukowe nt. historii Brzezin

i

okolic, zabytków oraz świąt polskich, referaty okolicznościowe z okazji rocznic i
świąt państwowych).
W strukturach Muzeum Regionalnego funkcjonuje Dział Oświatowy, który prowadzi
bieżącą działalność rozwijającą zainteresowania artystyczne i naukowe dzieci i młodzieży.
Zajmuje się także organizacją oraz współorganizowaniem imprez kulturalno – promocyjnych.
Budynek w którym mieści się Muzeum Regionalne wymaga modernizacji i renowacji.
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniu
wiedzy i kultury dla mieszkańców miasta i okolic. Wobec ubożenia społeczeństwa pojawia
się więc potrzeba kształtowania nowych form przekazu informacji i zapewnienia
użytkownikom łatwego dostępu do zasobów. W bibliotece zarejestrowanych jest 25%
mieszkańców Brzezin. Korzystają oni z księgozbioru liczącego 62234 woluminów. W latach
2005 – 2006 obiekt biblioteki został wyremontowany i zmodernizowany. Biblioteka posiada
stronę internetową promującą działalność placówki i ułatwiającą zdobycie wiedzy na jej
temat. Jest organizatorem działalności kulturalnej poprzez wystawy, spotkania z twórcami
oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i ludzi starszych.
Wśród instytucji i obiektów kultury brak jest sali widowiskowej, kina oraz placówki
upowszechniania kultury, która nastawiona byłaby na pracę z osobami starszymi i młodzieżą
szkół średnich.
Rolę instytucji wspierających lokalną kulturę pełnią też organizacje pozarządowe
działające na terenie Brzezin, wśród nich Stowarzyszenie “Alternatywa”, Związek Harcerstwa
Polskiego.
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d. opieka zdrowotna
Opieka zdrowotna nad mieszkańcami miasta realizowana jest przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Największym
podmiotem na rynku usług medycznych w mieście jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, w którego skład wchodzą szpital, POZ oraz 16 poradni specjalistycznych
(kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, leczenia bólu, gruźlicy i chorób płuc,
ginekologiczno – położnicza, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej,
osteoporozy, okulistyczna, otolaryngologiczna, urologiczna, rehabilitacyjna, zdrowia
psychicznego, leczenia uzależnień). Obsługuje on miasto Brzeziny i Koluszki oraz okoliczne
gminy: Jeżów, Rogów, Dmosin oraz gminę Koluszki i Brzeziny.
W 2006 roku szpital dysponował 173 łóżkami. Ogółem w 2006 roku w szpitalu leczono
10505 osób. W porównaniu z rokiem 2005 należy zauważyć wzrost liczby hospitalizacji. W
poprzednim roku liczba ta wynosiła 10022. W 2006 roku łóżko rzeczywiste było
wykorzystywane średnio przez ponad 243 dni. Najwyższe wykorzystanie łóżka powyżej 250
dni można było zauważyć na następujących oddziałach:
1. Oddział chirurgiczny – 265 dni
2. Oddział urazowo – ortopedyczny – 255 dni
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy – 570 dni
Średni czas pobytu chorego w 2006 roku wyniósł podobnie jak w roku 2005 - 4 dni.
Wśród 10 najczęściej występujących schorzeń u pacjentów hospitalizowanych w roku 2006
na pierwszą pozycję zdecydowanie wysuwają się choroby serca niedokładnie określone i
powikłania chorób serca, a w śród nich przede wszystkim zwyrodnienie mięśnia sercowego.
Pacjenci hospitalizowani z tym schorzeniem stanowili w 2006 roku ok. 5% wszystkich
leczonych oddziałach.
Na kolejnym miejscu należy zakwalifikować pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym
nieokreślonym drobnoustrojem (4%) oraz kolejno:
Otwarta rana głowy

3%

Poród samoistny pojedynczy

2,5%

Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą 2%
Otwarta rana nadgarstka i ręki

2%

Niewydolność serca

2%
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Krwawienie we wczesnym okresie ciąży

2%

Złamanie przedramienia

2%

Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy

1,5%

Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym

1,5%

Powierzchowny uraz głowy

1,5%

Przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne 1,5%
Zwichnięcie skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu
stopy

1,5%

Ogółem w 2006 roku w poradniach specjalistycznych zostało udzielone 56 666 porad. W
porównaniu z rokiem 2005 można zauważyć spadek udzielanych porad - średnio o 2 punkty
procentowe. Wpływ na ten spadek miał na pewno brak podpisania kontraktu z NFZ na
świadczenia wykonywane w poradni alergologicznej w SPZOZ w Brzezinach. Wykonanie
usług medycznych w poradniach specjalistycznych spadło w stosunku do roku 2005 w 9
poradniach. Największy spadek wystąpił w następujących poradniach: laryngologicznej – 56
punktów procentowych, okulistycznej - 31 punktów procentowych, poradni zdrowia
psychicznego – 28 punktów procentowych. W wyżej wspomnianych poradniach spadek
wykonanych świadczeń należy tłumaczyć faktem zmniejszenia personelu. W pozostałych
poradniach spadek ten kształtował się poniżej 10 punktów procentowych.
Największy wzrost liczby udzielanych świadczeń zanotowano w poradni rehabilitacyjnej
– 180 punktów procentowych. Wzrost ponad 10 punktów procentowych odnotowano również
w poradni reumatologicznej (15 punktów procentowych) oraz w poradni neurologicznej (10
punktów procentowych).
Ogółem w 2006 roku w poradniach lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach udzielono 63 187
porad. W porównaniu z rokiem poprzednim należy zauważyć spadek liczy udzielanych porad.
Tabela: Podstawowa opieka zdrowotna.
Rok 2005
Gabinet
Lp. Przychodnia
lekarza
POZ
Przychodnia Rejonowa
1
28 276
w Brzezinach
2
Ośrodek
Zdrowia 10 170

Rok 2006
Gabinet
Gabinet
pediatryczn lekarza
y
POZ

Gabinet
pediatryczn
y

23 629

27 831

19 122

1 610

10 845

1 276
44

Rogów
Przychodnia
lekarza
3
POZ Koluszki
Źródło: SP ZOZ Brzeziny

4 566

0

4 090
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We wszystkich placówkach szkolnych sprawowana była opieka pielęgniarska i lekarska
zgodnie z wymogami i warunkami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wśród schorzeń najczęściej występujących u pacjentów powyżej 19 roku życia
leczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na pierwszym miejscu znajdują się
choroby układu krążenia a w tym najczęściej:
niedokrwienna choroba serca – stanowi 65% pacjentów leczonych z powodu chorób
układu krążenia
choroba nadciśnieniowa – stanowi 33% pacjentów leczonych z powodu chorób układu
krążenia
Najczęściej osobami, u których stwierdzono w/w schorzenia były osoby powyżej 55
roku życiu. Następnymi często występującymi schorzeniami są: cukrzyca, choroby tarczycy,
choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa.
Wśród dzieci natomiast najczęściej spotykanymi chorobami są:
zniekształcenia kręgosłupa
alergie w tym najczęściej pokarmowa i skórna
zaburzenia refrakcji i akomodacji oka
W poradniach stomatologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Brzezinach wykonano 10 682 porad stomatologicznych, z czego 1105 były to porady
ortodontyczne. W porównaniu z rokiem 2005 zanotowano wyraźny spadek zarówno porad
ortodontycznych jak i stomatologicznych. Może to mieć związek ze sposobem finansowania
usług stomatologicznych przez NFZ, jak i działającymi na terenie miasta prywatnymi
gabinetami stomatologicznymi. Poza SP ZOZ opiekę zdrowotną w zakresie ambulatoryjnej
pomoc lekarskiej oraz pielęgniarskiej, pomocy wyjazdowej świadczą funkcjonujące na terenie
miasta niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Usługi w zakresie świadczeń w zakresie
ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz
transportu sanitarnego od 1 stycznia 2007 r. realizowane są przez niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej spoza terenu miasta.
Biorąc pod uwagę sprawność obecnego systemu opieki zdrowotnej można uznać, że
potrzeby mieszkańców Brzezin w tym zakresie są zaspokajane w sposób względnie dobry.
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Należy zwrócić uwagę na poszerzenie oferty w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki
zdrowotnej oraz monitorować realizację świadczeń w zakresie ambulatoryjnej i wyjazdowej
nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w odniesieniu do potrzeb mieszkańców
oraz transportu sanitarnego. Problemem może być także stan techniczny części budynków SP
ZOZ, w których świadczone są usługi medyczne. Niektóre wymagają remontu,
termomodernizacji czy dostosowania do wymagań sanitarnych i budowlanych (np. likwidacja
barier architektonicznych dla niepełnosprawnych).
e. określenie grup społecznych wymagających wsparcia
Miasto ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje poprzez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w obszarach wynikających obligatoryjnie z ustawy o pomocy
społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie trudności ekonomicznych,
ubożenia znacznej części mieszkańców, występowania zjawisk wykluczenia społecznego,
poczucia bezradności i utrzymującego się na wysokim poziomie bezrobocia, rola MOPS-u
jest bardzo istotna zwłaszcza w zakresie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy osobom
najbardziej potrzebującym. Pomoc udzielana mieszkańcom miasta wyraża się w postaci m.in.
świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci, zasiłków celowych i w naturze oraz usług
opiekuńczych..
Zakres udzielanej pomocy obrazują poniższe tabele:
Tabela nr 1 - Powody przyznania pomocy
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
Ubóstwo

2004

2005

2006

554

527

565

Sieroctwo
Bezdomność

1
21

0
14

0
22

Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie

16
389

12
359

15
375

Niepełnosprawność

230

229

267

Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiek - wych. I
prowadzenia gospodarstwa domowego
- ogółem
Przemoc w rodzinie

69
275

48
387

72
462

4

7

5

Alkoholizm
Narkomania

32
0

27
3

40
4
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POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
Trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego
Brak umiejętności w przystosowaniu do
życia młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo - wychowawcze

2004

2005

2006

5

6

8

0

0

0

Trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy

0

0

0

Zdarzenie losowe

1

1

2

Sytuacja kryzysowa

13

14

27

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

Tabela nr 2 - Udzielone świadczenia – zadania własne i zlecone gmin

FORMY POMOCY

2004

2005

2006

Zasiłki stałe – ogółem(Z)
Zasiłki okresowe - ogółem
2
Schronienie
9
Posiłek
10
Ubranie
Usługi opiekuńcze - ogółem
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi (Z)
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków
na świadczenia zdrowotne osobom nie
mającym dochodu i możliwości
uzyskania świad. Na podst. Przepisów o
powszechnym ubezpieczeniu w nfz

106
139
0
415
0
15
9

107
270
0
235
0
16
9

116
217
0
244
0
15
9

0

0

0

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia
losowego
Zasiłki celowe w formie biletu
kredytowanego
Sprawienie pogrzebu
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem
Pomoc na ekonomiczne
usamodzielnienie - ogółem
Poradnictwo specjalistyczne
/prawne, psychologiczne, rodzinne/
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
Odpłatność gminy za pobyt w domu
pomocy społecznej

1

1

2

1

0

0

1
279
0

2
359
0

1
300
0

107

111

67

8
879
0

9
231
6

26
799
13
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Tabela nr 3 - Typy rodzin objętych pomocą społeczną
WYSZCZEGÓLNIENIE
2004
Rodziny- ogółem

2006

796

797

799

98

116

103

107

181

162

Rodziny niepełne ogółem
Rodziny emerytów i rencistów -ogółem

2005

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę

163

115

124

Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę

464

503

542

Tabela nr 4 - Świadczenia rodzinne
Rodzaj świadczenia

Lp.
1

zasiłki rodzinne ogółem
dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

2
3

korzystania z urlopu wychowawczego
dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

2004 2005 2006
910

1480 2834

89

115

110

2

5

3

4

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka

16

61

72

5

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

376

388

98

6

dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

74

98

105

7

dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

563

863

1044

46

114

141

8

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania ogółem

9

wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

0

124

140

10

zasiłek pielęgnacyjny

89

211

257

11

świadczenie pielęgnacyjne

36

42

42

32

40

38

12

składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń
pielęgnacyjnych
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13
14

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

0

0

115

zaliczka alimentacyjna
0
0
101
Rola i pomoc MOPS-u ma nie tylko wymiar finansowy, ale przejawia się także w

udzielaniu porad, kierowaniu do właściwych instytucji, wspieraniu w zakresie załatwiania
spraw formalno-prawnych.
Ważnym zadaniem jest koordynowanie pomocy na rzecz osób dotkniętych
alkoholizmem.
Z roku na rok zwiększa się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Kwoty
zasiłków są niewielkie i nie zaspokajają wszystkich najpilniejszych potrzeb rodziny.
Problemem jest niewystarczająca ilość środków pieniężnych pozostających w dyspozycji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a tym samym ograniczenie liczby osób
korzystających z pomocy. W ramach MOPS funkcjonuje świetlica środowiskowa obejmująca
pomocą młodzież dysfunkcyjną. Problemem jest niewystarczająca baza lokalowa MOPS i
zachodzi konieczność jej rozbudowy z zapewnieniem
Na terenie Brzezin znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych

i

przewlekle chorych.
Długotrwałe

bezrobocie,

zagrożenie

patologiami

społecznymi,

zubożenie

społeczeństwa wpływają na zagrożenie części mieszkańców miasta problemem wykluczenia
społecznego. Zakres możliwej do udzielenia pomocy i narzędzi, jakie ma w zakresie swych
kompetencji miasto, nie jest w stanie zapewnić rozwiązania wszystkich problemów, ponieważ
wiele z nich ma charakter ponadlokalny.
Barierą uniemożliwiającą w sposób istotny prawidłowe funkcjonowanie człowieka na
różnych płaszczyznach życia jest niepełnosprawność. Liczba osób niepełnosprawnych w
Brzezinach wynosi 1.742, co stanowi 13,9% ogółu mieszkańców. Odsetek osób
niepełnosprawnych był nieco większy u kobiet niż u mężczyzn. Strukturę osób
niepełnosprawnych w Brzezinach przedstawia poniższa tabela.
Osoby niepełnosprawne w Brzezinach w 2006 roku wg ekonomicznych grup wieku i
poziomu wykształcenia
WYSZCZEGÓLNIENIE

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
razem

Ogółem

1742

mężczyźni

kobiety

867

875
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Wg ekonomicznych grup wieku
o - przedprodukcyjny
o - -produkcyjny
o - poprodukcyjny

Wg poziomu wykształcenia (dotyczy osób od 13 lat)
- wyższe
- średnie i policealne
- zasadnicze zawodowe
- podstawowe
- podstawowe nieukończone

67
1088
587

48
641
178

19
447
409

42
385
364
749
160

27
181
232
345
54

15
204
132
404
106

Źródło: Dane MOPS;

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse integracji społecznej, rozwoju
osobistego i zawodowego, co wynika np. z barier architektonicznych, odległości do centrów
rehabilitacji, obiektów edukacji czy aktywizacji zawodowej. Z racji skali tych zjawisk i ich
ogólnego charakteru powyższe problemy stanowią wyzwanie nie tylko dla miasta, ale całego
powiatu i województwa.
f. informacje dotyczące organizacji pozarządowych działających na danym obszarze
Aktywność społeczna mierzona jest między innymi rozwojem stowarzyszeń i innych
form zorganizowanego życia społecznego. Jest istotnym wskaźnikiem poziomu kultury, chęci
i zdolności do współpracy mieszkańców danego regionu.
W mieście działa 20 stowarzyszeń mających na celu wspólne dobro lokalnej
społeczności i rozwój Brzezin . Najstarsze z nich to Towarzystwo Przyjaciół Miasta

i

Muzeum Regionalnego.
W Brzezinach dość aktywnie działają stowarzyszenia na rzecz rozwoju lokalnego (m.in.
„Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej”, “Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość
Polska, Europa Świat”, „Stowarzyszenie Brzeziny – Alternatywa”’ „Stowarzyszenie
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom”, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Brzezinach, Polski Czerwony
Krzyż – Zarząd Rejonowy, Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy
„Viola”, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych –
Zarząd Koła Miejsko – Gminnego, Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta, Związek
Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Łódzkiej Im. Aleksandra Kamińskiego, ).
Organizacje te, poprzez podejmowanie różnego rodzaju akcji, promują miasto i region.
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Miasto corocznie uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi i na
realizację zawartych w nim zadań zapewnia środki w budżecie.
W ramach budowy państwa obywatelskiego samorząd będzie aktywizował
społeczność lokalną poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami w sprawach
dotyczących życia miasta.
Brzezinianie biorą również udział w zorganizowanych działaniach na rzecz poprawy
warunków zamieszkania i bezpieczeństwa w swoim mieście. Najbardziej rozpowszechnioną
akcją w ostatnich kilku latach było przywrócenie powiatu brzezińskiego. Uczestniczyło w niej
ponad 40% mieszkańców.
W roku 2000 powstał Społeczny Komitet Odnowy Kościoła św Anny, który
współpracując z lokalną parafią, postawił sobie za cel zachowanie skarbów dziedzictwa
kulturowego oraz odrestaurowanie budynku kościoła. Komitet czyni starania w celu
uzyskania środków finansowych na renowację zabytku.
Wskaźnikiem aktywności i poziomu kapitału ludzkiego są również lokalne media. W
Brzezinach funkcjonuje prasa przekazująca lokalne informacje i stanowiąca forum do
dyskusji. Od 1992 r. funkcjonuje Brzeziński Informator Samorządowy – BIS (poprzednio
BIT), którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o samorządzie oraz przekazywanie
lokalnych informacji.
g. rynek pracy
Analiza struktury bezrobocia w mieście wskazuje na korzystne procesy. Spadkowi
uległ wzrost bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz ludności w
wieku produkcyjnym.
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Bezrobotni w Brzezinach w latach 2001 - 2006
2000
1539
1500

1561

1518

1354

1330
1144

1000

bezrobocie

500
0
bezrobocie

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

1354

1539

1561

1518

1330

1144

Bezrobotni w Brzezinach w latach 2002-2006
w tym

pozostający bez pracy

z prawem do

rok

ogółem

kobiety

powyżej 12 miesięcy

zasiłku

2002

1539

692

859

321

2003

1561

725

932

267

2004

1518

669

900

206

2005

1330

587

770

208

2006

1144

458

602

108

Źródło: Roczniki Statystyczne;

Najliczniejszą grupę bezrobotnych w Brzezinach stanowiły osoby pozostające bez
pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych
przekraczał 52%. Jest to niepokojące zjawisko powstawania bezrobocia długotrwałego. Taka
sytuacja powodować może wzrost patologii społecznych i liczby klientów pomocy
społecznej.
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Szczegółowo stan bezrobocia w mieście w latach 2004 – 2006 przedstawiają poniższe
tabele:
Tabela nr 1
Data

Bezrobotni
Ogółem

31.12.2004r
31.12.2005r
31.12.2006r

1330
1144
972

Bezrobotnych
z prawem do zasiłku
Ogółem
w tym
kobiet
208
91
108
43
96
39

w tym
kobiet
587
458
408

Tabela nr 2
Bezrobotni wg wieku

2004
ogółem

18 – 24 lat
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 59
60 - 64

296
352
255
375
42
10

Tabela nr 3
Poziom wykształcenia

Wyższe
Policealne i średnie
zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej

2005

w tym
kobiet
145
173
106
150
13
-

Ogółem
216
293
237
329
59
10

2004
ogółem

Długotrwale
bezrobotni
Ogółem
w tym
kobiet
770
352
830
326
664
294

2006

w tym
kobiet
94
141
87
125
11
-

Ogółem
182
235
190
280
75
10

2005

68
236

w tym
kobiet
45
124

106
448
472

72
153
193

Ogółem

w tym
kobiet
90
106
80
117
15
-

2006

53
214

w tym
kobiet
32
107

91
369
417

57
107
155

Ogółem
45
168

w tym
kobiet
30
86

87
308
364

45
107
140

społeczeństwo informacyjne
Informatyzacja i dostęp do Internetu stają się kluczowym warunkiem rozwoju
społeczeństwa i odgrywają coraz większą rolę w sferze edukacji, działalności gospodarczej
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i przepływie informacji.
W

Brzezinach

wielopłaszczyznowo.

dostęp

Szkoły

do
(w

technologii

ramach

informacyjnych

pracowni

jest

informatycznych

realizowany
i

stanowisk

administracyjnych) są wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający stały dostęp do
Internetu. Mieszkańcy mają także możliwość korzystania z sieci za pośrednictwem modemów
(przez standardowe łącza telefoniczne). Korzystna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
jest obecna na terenie miasta konkurencja w postaci dostawców połączeń internetowych (w
postaci stałego łącza i połączeń satelitarnych). Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego
dostępu do Internetu w Gminnym Centrum Informacji (GCI) i w pracowni komputerowej w
Miejskiej Bibliotece Publicznej („IKONKA”).
Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju technologii informatycznych i amortyzowania się
sprzętu komputerowego, konieczny jest stały proces poszerzania, doposażenia
i unowocześniania bazy komputerowej placówek edukacyjnych, instytucji i jednostek
samorządu terytorialnego oraz firm.
Programy nauczania szkół działających na terenie gminy zapewniają dzieciom
i młodzieży uzyskiwanie podstawowych umiejętności niezbędnych do efektywnego
wykorzystania komputerów. Problemem jest natomiast upowszechnianie tej wiedzy wśród
osób dorosłych, które nie miały dotąd styczności z komputerami i nie wymusza na nich takiej
konieczności np. wykonywana praca. Działania szkoleniowe mogłyby podnieść szanse wielu
takich osób na rynku pracy, pozwoliłyby na dokształcanie (e-learning: edukacja przez
Internet), promocję własnych

produktów w

przypadku prowadzących działalność

gospodarczą, a nawet coraz popularniejszą pracę na odległość.

2.2.4. Sfera ekonomiczna
a. gospodarka
W Brzezinach w 2006 roku (stan na 31 grudnia) zarejestrowanych było 2000
podmiotów gospodarczych.
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Liczba zarejestrowanych w Brzezinach podmiotów
gospodarczych w latach 2001 - 2005
2000

2006r
2005r.

1429

2004 r.

1425

liczba podmiotów

1470
1450

2002r.
0

1000
2002r.

liczba podmiotów

1450

2000

3000

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.
1470

1425

1429

2000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi

Wśród brzezińskich jednostek gospodarczych dominują firmy prywatne. W 2004 roku
zarejestrowane były 1429 podmioty (ponad 94%) należące do tego sektora. Pozostałe 82
firmy (prawie 6%) reprezentowały sektor publiczny.
Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2003 – 2006 wg sektorów własności
Podmioty gospodarki narodowej

rok
ogółem

sektor prywatny

Sektor publiczny

2003

1450

1380

70

2004

1470

1388

82

2005

1425

1343

82

1429

1344

85

2006

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Wśród

zarejestrowanych

przedsiębiorstw

zdecydowaną

większość

stanowią

mikroprzedsiębiorstwa - zatrudniające do 9 osób. Wg danych na 31 grudnia 2004 roku
stanowiły one ponad 95% wszystkich podmiotów funkcjonujących w Brzezinach. Wśród nich
dominują osoby fizyczne prowadzące własną działalność. Świadczy to o dużej
przedsiębiorczości lokalnego społeczeństwa, ale jednocześnie wskazuje na ich słabość
finansową oraz mniejszą skłonność do innowacji, co znacznie obniża możliwości rozwojowe.
W mieście działa jeden podmiot gospodarczy - zatrudniający ponad 250 osób.
Podstawową dziedziną działalności przedsiębiorstw z terenu Brzezin jest handel
(wraz naprawą pojazdów mechanicznych – wg sekcji PKD). Zajmuje się nim 46% firm.
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Około 27% przedsiębiorstw trudni się przetwórstwem przemysłowym. Niemal 15% świadczy
usługi w zakresie obsługi nieruchomości (wraz z usługami informatycznymi), natomiast 7%
zarejestrowanych podmiotów działa w branży budowlanej. W sumie cztery te sekcje skupiają
ponad 95% przedsiębiorstw z terenu miasta.

Podmioty gospodarcze wg glównych
dzialalności gospodarczych (PKD)
10%
3%
4%

Rolnictwo i leśnictwo

1%

Przemysł

27%

budownictwo

2%
handel i naprawy
hotele i restauracje

7%

transport, gospodarka
magazynowa
pośrednictwo finansowe

46%
obsługa nieruchomości

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi

W handlu największą rolę odgrywa handel detaliczny, który jest domeną małych
przedsiębiorstw.
W produkcji przemysłowej dominuje branża odzieżowa i tekstylna. Wynika to z
bogatych tradycji włókienniczych miasta. W XVIII wieku Brzeziny specjalizowały się w
produkcji sukienniczej, a w XIX i XX wieku - w produkcji krawieckiej. Jednak zmiany
ustrojowe na przełomie lat 80-90 – tych i otworzenie rynku polskiego, spowodowały duże
trudności i ograniczenia w branży odzieżowo – włókienniczej.
Istotne znaczenie dla gospodarki Brzezin ma również branża budowlana. Przemysł
produkcji materiałów budowlanych związany jest z występowaniem w Brzezinach

i

okolicach surowców ceramicznych i kruszyw budowlanych.
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób pracujących w gospodarce narodowej wg
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sekcji PKD. Dane statystyczne nie obejmują mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9
osób), jednostek sfery budżetowej oraz rolnictwa indywidualnego.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg wybranych sekcji w roku 2006
(stan na 31 grudnia)
wyszczególnienie

Liczba pracujących

Ogółem, w tym:
Produkcja przemysłowa
Budownictwo
Handel hurtowy, detaliczny, naprawy
Hotele i restauracje
Transport i gospodarka magazynowa, łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi

1149
289
75
491
18
43
38
70

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

instytucje otoczenia biznesu i wspierające rozwój gospodarczy
Instytucje otoczenia biznesu to podmioty wspierające przedsiębiorczość oraz
organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego. Zaliczamy do nich m.in. instytucje
finansowe, agencje, fundacje, stowarzyszenia rozwoju lokalnego, ośrodki szkoleniowo –
doradcze, inkubatory przedsiębiorczości oraz organizacje gospodarcze.
Ilość i struktura instytucji otoczenia biznesu znacząco wpływa na konkurencyjność
lokalnej gospodarki i poziom jej rozwoju.
Na terenie Brzezin funkcjonuje dość dobrze rozwinięta sieć instytucji finansowych.
Działają tutaj między innymi banki:
1. Bank Pekao S.A. o / Brzeziny,
2. PKO BP S.A. filia Brzeziny,
3. Bank Spółdzielczy w Andrespolu o / Brzeziny,
4. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Brzeziny,
5. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej.
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Powyższe banki posiadają bogatą ofertę usług w zakresie obsługi podmiotów
gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Z ich działalności korzystają także
przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z okolicznych gmin.
W zakresie ubezpieczeń usługi oferują m.in. instytucje:
1. PZU S.A.,
2. PZU Życie,
3. Warta SA,
4. ZUS (ubezpieczenia społeczne)
5. KRUS.
Na terenie Brzezin brakuje jednak instytucji wspierających przedsiębiorców
(stowarzyszenia

gospodarcze,

stowarzyszenia

przedsiębiorców,

instytucje

poręczeń

kredytowych, instytucje doradcze, inkubatory przedsiębiorczości). Najbliższe tego typu
instytucje

znajdują

się

w

Łodzi

m.in.

Fundacja

Inkubator,

Fundacja

Rozwoju

Przedsiębiorczości, Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa.
Od 2000 r. funkcjonuje Lokalne Okienko Przedsiębiorczości we współpracy gminy
miasto Brzeziny oraz Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość Polska Europa Świat.
innowacyjność przedsiębiorstw
Innowacje odgrywają decydującą rolę we wzroście i rozwoju gospodarczym.
Innowacje polegają na:
- wprowadzeniu do produkcji wyrobów nowych lub udoskonaleniu już
istniejących;
- zastosowaniu nowej technologii lub udoskonaleniu dotychczas istniejących;
- wprowadzeniu nowego systemu sprzedaży;
- otwarciu nowego rynku;
- wprowadzeniu zmian w organizacji produkcji.
Profile zakładów produkcyjnych, usługowych i przetwórczych działających na terenie
miasta posiadają możliwości wprowadzania innowacyjnych technologii

i wytwarzania

nowych produktów, które są tylko częściowo wykorzystywane. Dotyczy to przede wszystkim
sfery produkcji (materiałów budowlanych, izolacyjnych, dziewiarskich), przechowywania i
przetwórstwa żywności, a także usług i drobnej wytwórczości.
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gospodarka rolna
Tereny użytków rolnych stanowią prawie 70% ogólnej powierzchni terenu miasta,
przy czym 1637 ha to grunty orne, które rozmieszczone są na obszarze prawie całego miasta.
Dominującą formą własności jest własność prywatna. W mieście jest tendencja do
zmniejszania się powierzchni zagospodarowanej rolniczo.
Charakterystyka gospodarstw rolnych
Wielkość gospodarstw rolnych

Liczba gospodarstw

1-5

438

5-10

45

10-15

12

15 ha i więcej

2

OGÓŁEM

497

Miasto Brzeziny jest położone w strefie klimatycznej umiarkowanej - przejściowej.
Opady roczne kształtują się w granicach 500 - 600 mm, a średnia temperatura stycznia i lipca
wynosi odpowiednio -2,5 st. C oraz 18 st. C. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 215 dni i
trwa od początku kwietnia do początku listopada.
Użytkowanie gruntów w gosp. indywidualnych i działkach rolnych

Wyszczególnienie

Rok 2006

Powierzchnia ogółem w ha

1643

Użytki rolne w ha

1469

Grunty orne w ha

1637

W mieście występują średnie – jak na warunki województwa łódzkiego - gleby.
Na przeważającej części użytków rolnych władają gospodarstwa indywidualne.

W

strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa małe, Łączna liczba gospodarstw
rolnych w brzezinach wynosi 497. Konsekwencją znacznego rozdrobnienia gospodarstw jest
występująca w znacznym procencie grupa tzw. “dwuzawodowców” oraz brak ich następców.
.
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produkcja roślinna
Struktura szacunkowych plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha 2006 r.

Zboża ogółem

1034

W tym : - żyto

390

ziemniaki

100

warzywa

13

W zakresie produkcji roślinnej dominują uprawy zbóż (z czego w 48% uprawy żyta)
oraz ziemniaków i warzyw. Taka struktura produkcji roślinnej jest zdeterminowana rodzajem
gleb i wielkością gospodarstw. Należy dodać, że na terenie Miasta w zakresie upraw warzyw i
owoców (na niewielką skalę) istotną rolę odgrywają ogródki działkowe i przydomowe.

produkcja zwierzęca
Pogłowie zwierząt gospodarskich

Wyszczególnienie

Ilość sztuk

Bydło ogółem w tym:

321

Krowy

116

Trzoda chlewna ogółem w
tym:

1068

lochy

69

Dominujące kierunki produkcji zwierzęcej w mieście to: bydło mleczne i trzoda
chlewna.
Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych wynosi 38
sztuk..
b. turystyka
Rozwojowi turystyki masowej w Polsce towarzyszy zmiana w zakresie sposobu, form
i preferencji dotyczących spędzania wolnego czasu i uprawiania turystyki. Jeszcze

do

niedawna góry, wybrzeże morskie oraz jeziora uważane były za najbardziej atrakcyjne tereny
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dla wypoczynku. Obecnie coraz częściej turyści preferują nizinne kompleksy leśne, doliny
rzeczne i sztuczne zbiorniki wodne. Wzrasta zainteresowanie dawnym budownictwem
przemysłowym, sakralnym oraz muzealnictwem.
Wspomniane zmiany spowodowały, iż w okolicach Brzezin i samym mieście istnieją
doskonałe warunki do wypoczynku i rozwoju turystyki wycieczkowej, poznawczej oraz
rekreacyjnej. Głównymi atutami tego obszaru są malownicze krajobrazy, różnorodność form
przyrodniczych, bogata historia i zachowane dziedzictwo kulturowe. Niewątpliwą zaletą jest
także bliskie położenie Łodzi, które sprzyja rozwojowi turystyki weekendowej.
W pobliżu miasta, przez teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
przebiegają oznakowane piesze i rowerowe szlaki turystyczne oraz ścieżka edukacji
ekologicznej Tadzin – Szymaniczki o długości około 1,7 km (z różnego typami siedlisk
leśnych: przyrzecznych, bagiennych i górskich). Otwarty został kolejny szlak turystyczny,
który wiedzie

m.in. przez najatrakcyjniejsze miejsca Brzezin (w tym: klasztor O.O.

Franciszkanów Reformatów, modrzewiowy kościół św. Anny, pomniki przyrody).
Okoliczne tereny podlegające ochronie charakteryzują się dużymi walorami
przyrodniczo – krajobrazowymi. Mają również istotne znaczenie rekreacyjno – turystyczne,
szczególnie dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej.
Duże znaczenie w tym zakresie mają obiekty dziedzictwa kulturowego.
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Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny.
Walory

kulturowe

Brzezin

tworzy

urozmaicony

krajobraz

i

harmonijnie

skomponowane z nim centrum staromiejskie. Na terenie miasta znajduje się kilka
zabytkowych obiektów, niewątpliwie wartych zainteresowania. Należą do nich m.in. Muzeum
Regionalne, Klasztor O. O. Franciszkanów Reformatów, modrzewiowy kościół p.w. Św.
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Anny, kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża, kościół p.w. Ducha Świętego. W mieście
wyznaczone są punkty widokowe, z których podziwiać można malownicze krajobrazy ziemi
Brzezińskiej.
W Brzezinach istnieją także warunki do uprawiania turystyki rekreacyjnej.
Miłośnicy jazdy konnej mają możliwość korzystania z tej formy sportu w mieście.
Funkcjonuje także kryta pływalnia z basenem sportowym (25m x 12,5m) i basenem
rekreacyjnym ze zjeżdżalnią o dł. 42m (tzw. “rura wodna”).

Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach

Źródło: www.brzeziny.pl

Na obszarze miasta brak jest odpowiedniej bazy turystycznej. Działa tutaj kilka
obiektów noclegowych, jednak o niskim standardzie. Baza gastronomiczna nastawiona jest
głównie na obsługę mieszkańców. W otoczeniu Brzezin znajdują się natomiast ośrodki, które
zapewniają obsługę ruchu turystycznego, m.in. w Tworzyjankach i Rochnie.
W Brzezinach, przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, działa Punkt Informacji
Turystycznej. Odgrywa on dużą rolę w promocji miasta i okolic. Można tam otrzymać
podstawowe informacje o regionie, miejscach noclegowych, trasach turystycznych, a także
ciekawostkach i imprezach organizowanych na terenie Brzezin.
Walory turystyczne nie stanowią atrakcji turystycznych dopóki nie przygotuje się ich
tak, aby stały się dostępne i interesujące dla przyjezdnych. Ogromne znaczenie dla rozwoju
ruchu turystycznego ma promocja, której celem powinno być eksponowanie specyficznych
zarówno przyrodniczych jak i kulturowych walorów regionu oraz informowanie jak
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największej liczby potencjalnych przyjezdnych

o warunkach, możliwościach i formach

wypoczynku w mieście i w sąsiednich gminach.
Turystyka staje się coraz ważniejszą dziedziną dla lokalnego rozwoju gospodarczego.
Jest czynnikiem aktywizacji ekonomicznej, a dla mieszkańców może być uzupełniającym
źródłem dochodu. Rozwój turystyki związany jest z rozwojem infrastruktury, handlu,
transportu i finansów.
Niewątpliwym atutem Brzezin, sprzyjającym rozwojowi turystyki jest bliskie
położenie aglomeracji łódzkiej. Ważnym czynnikiem jest również przebiegająca przez miasto
sieć dróg o znaczeniu ponadlokalnym. Sprzyja to turystyce tranzytowej oraz ułatwia dostęp
do obszarów rekreacyjno – wypoczynkowych i ośrodków turystycznych w Brzezinach i
okolicach.
Obszary atrakcyjne pod względem turystycznym i rekreacyjnym

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, Łódź 2002
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2.2.5. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na obszarze miasta
sfera społeczna
1.

starzenie

się społeczeństwa;

2.

wysokie bezrobocie, szczególnie o charakterze długofalowym;

3.

duży udział osób niepełnosprawnych w populacji;

4.

duża liczba mieszkańców korzystająca z pomocy społecznej;

5.

brak wielofunkcyjnej hali sportowej ;

6.

brak sali widowiskowej;

7.

pogarszający się stan techniczny niektórych obiektów kultury;

8.

mała aktywność społeczna mieszkańców;

9.

mała ilość miejsc w przedszkolach;

10.

wyłączenie z użytkowania Przedszkola Nr 1,

11.

zła baza lokalowa MOPS,

12.

ograniczona oferta kulturalna.

13.

brak Miejskiego Ośrodka Kultury.

sfera ekonomiczna
1. brak środków finansowych na infrastrukturę techniczną ,
2. brak instytucji doradztwa i wspierania przedsiębiorczości w Brzezinach;
3. dominacja mikroprzedsiębiorstw o zasięgu lokalnym;
4. brak kapitału na rozwój przedsiębiorstw,
5. rozdrobnienie kapitału utrudniające rozwój przedsiębiorstw, w tym działania
modernizacyjne i wprowadzanie technologii innowacyjnych;
6..rozdrobnienie gospodarstw i wynikająca z tego grupa dwu zawodowców i brak
następców);
7. ekspansja terytorialna miasta na grunty rolnicze o niskiej bonitacji w zakresie
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego;
8. gleby o niskiej bonitacji.

sfera zagospodarowania przestrzennego
1. brak obwodnicy ,
2. brak wystarczających środków na realizację rozwiązań w zakresie gospodarki wodno
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– ściekowej,
3. zły stan techniczny istniejących dróg i niewystarczająca ilość środków na budowę
dróg (także brak ścieżek rowerowych),
4. niewystarczająco rozwinięta sieć energetyczna zasilająca miasto (niedobór mocy),
5. spadki napięcia sieci energetycznej ,
6. niewystarczająco rozwinięta sieć cieplna ,
7. konieczność modernizacji i rozbudowy oczyszczalnia ścieków,
8. zły stan techniczny i ograniczona pojemność składowiska odpadów,
9. brak miejsc parkingowych w centrum miasta .
10. niedostateczne uzbrojenie terenów pod inwestycje;
11. rozproszenie i niedostateczna ilość terenów inwestycyjnych, stanowiących własność
miasta;
12. niski standard i zły stan techniczny mieszkań znajdujących się w zasobach miasta i
spółki.
13. duży ruch tranzytowy, przebiegający przez centrum Brzezin – historyczne śródmieście
i uciążliwości dla stanu środowiska ze strony transportu tranzytowego oraz zły stan
techniczny pasów drogowych;
14. ograniczona powierzchnia terenów miasta pod inwestycje utrudniająca pozyskiwanie
nowych inwestorów;
15 zły stan techniczny niektórych obiektów zabytkowych, wynikający z braku środków
finansowych oraz uregulowań prawnych umożliwiających modernizację i konserwację
zabytków;
16 brak rozbudowanej infrastruktury turystycznej (oznakowania, parkingi itp.);
17.słabo rozwinięta baza gastronomiczna.
18.brak bazy noclegowej.
Identyfikacja problemów nie uwzględnia hierarchii ważności.

Analiza SWOT.
Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej jest
zestawienie mocnych i słabych stron oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych.
Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym
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miasta oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się
zewnętrzne szanse i zagrożenia.
W Brzezinach skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów miasta, jego
atutów i problemów, przyjmując z definicji zewnętrzne ograniczenia związane z położeniem
geograficznym, obowiązującym w Polsce systemem legislacyjnym, poziomem rozwoju
gospodarczego, czy też stanem finansów publicznych.

UWARUNKOWANIA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

WEWNĘTRZNE
walory krajobrazowe
miasta – deniwelacje
terenu, obszary
źródliskowe Mrożycy;
pomniki przyrody;
występowanie lasów na
terenie miasta;
bogata historia miasta i
regionu brzezińskiego;
liczne zabytki,
szczególnie sakralne;
działalność
stowarzyszeń
wspierających
dziedzictwo kulturowe;
dobrze zachowane
środowisko naturalne;
zasoby kopalin
pospolitych na
potrzeby lokalne i
regionalne;

duży ruch tranzytowy
przez historyczne
śródmieście Brzezin;
zły stan techniczny
niektórych obiektów
zabytkowych;
lokalizacja w
historycznym obszarze
Brzezin obiektów nie
zharmonizowanych z
otoczeniem;
brak środków
finansowych na
modernizację i
konserwację oraz
popularyzację
zabytków;
brak rozbudowanej
infrastruktury
turystycznej;
brak ścieżek
rowerowych;
słabo rozwinięta baza
noclegowo –
gastronomiczna;
ograniczenia w
eksploatacji złóż
surowców naturalnych
ze względu na ochronę
krajobrazu;
zagrożenie centrum
miasta zjawiskiem
kumulacji
zanieczyszczeń;
niewystarczająca
promocja miasta;

SZANSE

ZAGROŻENIA

ZEWNĘTRZNE
bliskość aglomeracji
łódzkiej oraz węzła
autostrad Stryków;
wzrost
zainteresowania
ludności turystyką
poznawczą,
edukacyjną oraz
rekreacyjną;
położenie w pobliżu
Parku
Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich;
wyznaczenie trasy
turystycznej
przebiegającej przez
Brzeziny;
możliwość
współpracy w zakresie
promocji turystyki
oraz dziedzictwa
kulturowego z
sąsiednimi gminami
lub powiatem;
pozyskiwanie
funduszy unijnych na
inwestycje związane z
rozwojem turystyki,
zachowaniem
dziedzictwa
kulturowego i ochroną
środowiska;

wzrastający ruch
samochodowy na
drodze krajowej nr
72, przebiegającej
przez centrum miasta,
powodujący
zanieczyszczenie
środowiska i hałas;
duża konkurencja
wśród gmin w
zakresie
pozyskiwania
środków unijnych;
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

WEWNĘTRZNE
atrakcyjnie położone
tereny;
zwiększenie
zainteresowania
budownictwem
jednorodzinnym poza
dużymi aglomeracjami;
położenie przy drodze
krajowej;
posiadanie planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Brzeziny;

mała liczba terenów
pod inwestycje;
niedostateczne
uzbrojenie terenów
pod inwestycje;
rozproszenie terenów
inwestycyjnych;
zróżnicowana jakość
standardu mieszkań;
mała liczba
oddawanych do użytku
mieszkań;

SZANSE

ZAGROŻENIA

ZEWNĘTRZNE
zwiększenie
zainteresowania
inwestowaniem w
Polsce zagranicznych
firm;
uchwalony Plan
Rewitalizacji

gwałtowne zmiany
cen gruntów;

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

WEWNĘTRZNE
wysoki stopień
zwodociągowania
miasta;
stacja uzdatniania
wody (wysoka jakość
wody);
oczyszczalnia ścieków;
wysypisko miejskie;
wprowadzony system
selektywnej zbiórki
odpadów
dobre połączenia
drogowe;

brak kompleksowych
rozwiązań w zakresie
gospodarki ściekowej;
zły stan techniczny
dróg;
nieuregulowany
system gazowy;
brak wyznaczonych
ścieżek rowerowych;
przebieg drogi
krajowej przez tereny
zabudowane;
powstawanie „dzikich
składowisk”;
spadki napięcia sieci
energetycznej;
niewystarczająco
rozwinięta sieć cieplna
zły stan składowiska
odpadów;
brak obwodnicy;
brak miejsc
parkingowych na
terenie miasta;
znikomy udział energii
uzyskiwanej ze źródeł
alternatywnych;
niezadowalający stan
infrastruktury
telekomunikacyjnej i
informatyzacji miasta;

SZANSE

ZAGROŻENIA

ZEWNĘTRZNE
możliwość pozyskania
funduszy unijnych na
rozwój infrastruktury
technicznej;
możliwość rozbudowy
sieci gazowej;
planowana budowa
autostrad;
planowana budowa
obwodnicy;
koncepcja rozdziału
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej;
przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 708

brak kapitału na
inwestycje
infrastrukturalne
(drogi wojewódzkie i
krajowe);
zwiększający się ruch
tranzytowy przez
miasto;
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niezadowalający stan
gospodarki odpadami;
konieczność
rozbudowy i
modernizacji
oczyszczalni;
emisja zanieczyszczeń
z palenisk domowych;

Przeprowadzona analiza pozwoliła na dokładne zidentyfikowanie najistotniejszych
problemów w sferze infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego.
Kłopotem jest zapełniające składowisko odpadów. Sytuacja mieszkaniowa również należy do
obszaru problemowego i to z kilku względów – złego stanu części budynków, znikomej
liczby budowanych nowych mieszkań oraz ograniczonego mieszkaniowego zasobu gminy.
Z drugiej strony wiele w omawianych sferach już zrobiono – duża część mieszkańców
ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, choć
konieczna jest jej modernizacja. Wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów (PET,
szkło, makulatura), cały czas następuje modernizacja składowiska, poprawiono układ
komunikacyjny miasta, choć stan techniczny dróg nie jest zadawalający.
Zarówno z punktu widzenia poziomu życia mieszkańców, jak i możliwości rozwoju
gospodarczego, ocena sytuacji miasta nie jest jednoznaczna. Brzeziny leżą przy uczęszczanej
drodze krajowej. Brak obwodnicy miasta (jej budowa jest jednym z celów priorytetowych
miasta) nie sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu miasta.

GOSPODARKA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

WEWNĘTRZNE
duży wskaźnik firm
przypadających na
1000 mieszkańców;
wysoki poziom
przedsiębiorczości
mieszkańców
dobrze rozwinięta sieć
usług dla ludności;
przedsiębiorczość
mieszkańców;
funkcjonowanie firm z
kapitałem
zagranicznym;
dobrze funkcjonująca
sieć instytucji
finansowych;

malejąca liczba
podmiotów
gospodarczych;
koncentracja instytucji
wspierających
przedsiębiorczość w
Łodzi;
dominacja
mikroprzedsiębiorstw
o zasięgu lokalnym;
brak kapitału na
rozwój
przedsiębiorstw w tym
działania
modernizacyjne i
wprowadzanie nowych

SZANSE

ZAGROŻENIA

ZEWNĘTRZNE
wykorzystanie
funduszy europejskich
wspierających
przedsiębiorstwa;
napływ kapitału
zewnętrznego;
wzrost gospodarczy;
wzrost znaczenia
turystyki
wycieczkowej,
poznawczej jako
dziedziny gospodarki;
bliskość dużego
ośrodka
przemysłowego
(powiązania

niestabilny system
prawny, szczególnie
podatkowy;
wysokie koszty
prowadzenia
działalności
gospodarczej;
niska siła nabywcza
polskiego
społeczeństwa;
niedoinformowanie
przedsiębiorców na
temat możliwości
pozyskiwania
środków unijnych;
duża konkurencja na
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sprzyjająca gminna
polityka podatkowa;
relatywnie niskie ceny
gruntów, kosztów
produkcji;
istnienie relatywnie
taniej siły roboczej;
rosnący dostęp do
Internetu małych i
średnich
przedsiębiorstw;
położenie w pobliżu
dużego ośrodka
gospodarczego;
strona internetowa
miasta;
sprzyjająca polityka
lokalnych władz
otwarta na nowe
inwestycje;

technologii
innowacyjnych;
niedostateczna
dostępność
komunikacyjna dla
lokalizacji dużych
transportochłonnych
inwestycji;
przestarzały park
maszynowy;
bezrobocie o
charakterze
długotrwałym;
brak stałych form
współpracy samorządu
z przedsiębiorcami;
brak korelacji działań
w zakresie polityki
wspierania
przedsiębiorczości;

kapitałowe);
ekspansja na rynki
zagraniczne

rynku europejskim;

W sferze wspierania MŚP oraz rozwoju inwestycji wiele jest w Brzezinach do
zrobienia. Konieczne do realizacji są działania organizacyjne, ułatwiające prowadzenie
zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, polegające m.in. na stworzeniu punktu
doradczego dla przedsiębiorców. Brakuje dobrej współpracy między samorządem lokalnym a
przedsiębiorcami oraz przedsięwzięć wspierających osoby chcące otworzyć działalność
gospodarczą. Bardzo ważnym i oczekującym na rozwiązanie problemem jest zapewnienie
możliwości kształcenia zgodnego z aktualnymi oczekiwaniami przedsiębiorców.
Argumentem mogącym postawić Brzeziny w dobrej pozycji na rynku miast jest
bliskość dużego ośrodka przemysłowego – Łodzi. Jest to niewątpliwie element, który należy
wykorzystać. Z drugiej strony mała liczba terenów pod inwestycje może ten rozwój
ograniczać, choć miasto ma w planie zwiększenie tych terenów.

ROLNICTWO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

WEWNĘTRZNE
istnieje w mieście
punkt informacyjny
Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa;
duży rynek zbytu dla
produktów rolnych;
korzystne

rozdrobnienie
gospodarstw;
niewielka
powierzchnia
gospodarstw (stąd
występująca w
znacznym procencie
grupa dwu
zawodowców i brak

SZANSE

ZAGROŻENIA

ZEWNĘTRZNE
możliwość
wykorzystania
funduszy unijnych;
Tworzenie grup
producenckich
uruchomienie
programów
restrukturyzacji
rolnictwa;

niska opłacalność
produkcji rolniczej;
duża konkurencja na
rynku artykułów
rolnych;
niedoinformowanie
rolników w zakresie
możliwości
pozyskiwania
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ukształtowanie terenu;
utworzenie siedziby
oddziału KRUS

następców);
uprzemysłowienie
uniemożliwiające
wdrażanie produkcji
ekologicznej;
ekspansja terytorialna
miasta na grunty
rolnicze w zakresie
budownictwa
mieszkaniowego
jednorodzinnego;
niskie pozarolnicze
zatrudnienie na
obszarach rolniczych;
stosunkowo niski
poziom wyposażenia
technicznego
gospodarstw rolnych w
urządzenia sieciowe;

możliwość tworzenia
grup producenckich;
giełda rolno –
spożywcza w
Ksawerowie oraz
Zjazdowa powoduje
zwiększoną
opłacalność produkcji
(mniejsze koszty
transportu towarów);
bliskie położenie
miasta Łodzi;

środków unijnych;
niedostosowanie
polskiego rolnictwa
do standardów Unii
Europejskiej;

Analiza sytuacji rolnictwa w mieście wskazuje korzystne warunki do rozwoju, m.in.
poprzez duży rynek zbytu dla produktów rolnych, korzystne ukształtowanie terenu i
rozwiniętą sieć usług rolniczych. Z drugiej strony gleby o niskiej bonitacji, duża ilość
drobnych gospodarstw, niewystarczające kwalifikacje rolników, słaby rozwój infrastruktury
technicznej, niski poziom inwestowania w gospodarstwach rolnych powoduje ograniczanie
rozwoju rolnictwa. Dodatkowo wzrastające ceny środków do produkcji rolnej, napływ
tańszych produktów rolnych z zagranicy oraz niekonkurencyjna oferta kredytowa dla
rolników pogłębia braki w tej dziedzinie.
Mechanizmami mogącymi poprawić tą sytuację jest możliwość wykorzystania funduszy
europejskich oraz uruchomienie programów restrukturyzacji rolnictwa.

STREFA SPOŁECZNA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

WEWNĘTRZNE
wysoki standard
szpitala;
obecność szkolnictwa
specjalnego;
działalność Domu
Pomocy Społecznej;
dobry dostęp do
placówek oświatowych
(szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne);
funkcjonowanie Szkoły
Muzycznej;
osiągnięcia w

starzenie się
społeczeństwa;
wysokie bezrobocie,
szczególnie o
charakterze
długofalowym;
duży udział osób
niepełnosprawnych w
populacji;
duża liczba
mieszkańców
korzystająca z pomocy
społecznej;
brak wielofunkcyjnej

SZANSE

ZAGROŻENIA

ZEWNĘTRZNE
możliwość
korzystania z
programów
strukturalnych
(Europejski Fundusz
Społeczny);
bliskość wyższych
uczelni (Łódź);
współpraca z
powiatem i gminą w
zakresie
upowszechniania
kultury;
rozwój kształcenia

brak sprawnego
systemu aktywizacji
bezrobotnych;
migracja młodzieży
związana z edukacją i
poszukiwaniem
pracy;
ubożenie
społeczeństwa;
defaworyzacja osób
niepełnosprawnych;
stopa bezrobocia
wynikająca z sytuacji
makroekonomicznej;
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działalności sportowej;
funkcjonowanie
nowoczesnej krytej
pływalni;
wzrost poziomu
wykształcenia ludzi
młodych;
wzrost zainteresowania
mieszkańców
działaniami
społecznymi;
szeroki dostęp do
edukacji;

hali sportowej;
brak sali
widowiskowej;
pogarszający się stan
techniczny niektórych
obiektów kultury;
brak oferty kulturalnej
dla młodzieży i
dorosłych;
brak Miejskiego
Ośrodka Kultury;
niskie wykształcenie
społeczności;
wyłączenie
przedszkola z
użytkowania,
zła baza lokalowa
MOPS.

ustawicznego i na
odległość (e-learning);
rosnące znaczenie
profilaktyki
zdrowotnej w mieście;

zła polityka rządu w
zakresie ochrony
zdrowia i aktywnych
form zwalczania
bezrobocia;

Analiza sytuacji strefy społecznej w mieście doprowadziła do wniosku, że dbałość o
poprawę jej warunków była w ostatnich latach jednym z podstawowych priorytetów władz
samorządowych. Nie oznacza to, że wszystko w tej dziedzinie udało się zrealizować – w
dalszym ciągu w Brzezinach brakuje wielofunkcyjnej hali sportowej, a istniejące obiekty
często wymagają modernizacji. Dalszej rozbudowy, modernizacji i doposażenia wymaga baza
szkolna, kulturalna i muzealna na terenie miasta. Coraz bardziej odczuwalny staje się też brak
Miejskiego Ośrodka Kultury, dużej sali widowiskowej. Istniejący stadion przeszedł
modernizację, wybudowano nowoczesną krytą pływalnię.
Na terenie miasta nie ma problemów z dostępem do podstawowych i
specjalistycznych usług zdrowotnych.
Zgodnie z ustawowymi obowiązkami aktywnie działa Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Problemem dla korzystających z pomocy jest zła baza lokalowa tej instytucji.
Ograniczone środki na działalność powodują, że miasto nie jest w stanie w pełni pomóc
wszystkim potrzebującym, jednak podejmuje się wiele inicjatyw w tej dziedzinie. Na terenie
miasta funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, a aktywna współpraca z Urzędem
Miasta owocuje przekazywaniem im realizacji części zadań z zakresu pomocy społecznej.
Pomimo istnienia świetlicy terapeutycznej i środowiskowej dla dzieci ze środowisk
zagrożonych patologiami oraz dzieci niepełnosprawnych , odczuwalna jest potrzeba
tworzenia następnych. W związku z obserwowanym starzeniem się społeczności miejskiej
należy również podjąć szereg działań wspierających tą grupę społeczną. Należy też rozważyć
tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej.
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Na terenie miasta pojawiły się również w ostatnich latach zagrożenia związane z
bezpieczeństwem mieszkańców - narkomania to zjawiska, które pojawiły się w miastach całej
Polski i w chwili obecnej konieczne jest planowanie i realizacja działań im zapobiegających.
Zdefiniowanie celów a także wyniki analizy SWOT pozwolą w dalszej części
niniejszego opracowania na dokładne określenie zadań służących rozwojowi lokalnemu.
Zadania te rozwiązywane będą poprzez realizację konkretnych projektów inwestycyjnych.
Dla każdego projektu realizowanego w latach 2007 – 2013 określone zostaną ramy czasowe
jego realizacji (zależne od pozyskanych środków), a także źródła finansowania, oczekiwane
rezultaty oraz instytucje odpowiedzialne za wprowadzenie projektu w życie. Długoterminowe
projekty planowane do realizacji w późniejszych latach, zostaną opisane analogicznie na
większym poziomie ogólności (dotyczy to szczególnie montażu finansowego poszczególnych
projektów).

2.3. Cele ogólne i szczegółowe rozwoju danego obszaru
Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych miasta (a więc
posiadanych atutach oraz najistotniejszych brakach i problemach), określono dwa strategiczne
cele, które wytyczają główne kierunki rozwoju miasta. Ich realizacja w wieloletniej
perspektywie powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju miasta. Cele te
są następujące:

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA
POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Realizacja programów, prowadząca do osiągnięcia celów, szczególnie tych
związanych z podniesieniem technicznych i społecznych warunków życia w mieście, będzie
prowadziła do osiągnięcia pożądanego statusu określonego w misji. Plan Rozwoju Lokalnego
w rozumieniu jego twórców nie jest bowiem tylko listą życzeń i dokumentem opisującym
marzenia o przyszłości, ale od momentu zatwierdzenia stanie się podstawą zarządzania i
kierowania usługami komunalnymi, dokumentem ustalającym hierarchię ważności zadań
i określającym czas ich realizacji.
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2.3. 1. Uzasadnienie wyboru celów strategicznych.

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA
Jednym z priorytetów w działalności samorządu lokalnego jest wspieranie rozwoju
działalności gospodarczej jako bardzo istotnego elementu walki z bezrobociem. Bez pracy w
mieście pozostaje ponad 9% ludności w wieku produkcyjnym. Fakt ten ma wpływ nie tylko
na ogólny poziom dochodów mieszkańców miasta, ale jest potencjalnym źródłem wielu
napięć społecznych, zarówno dla mieszkańców, jak i dla miasta (alkoholizm, przestępczość,
konflikty rodzinne, niższe wpływy podatkowe, itp.).
Należy zdawać sobie sprawę z tego, że Gmina Miasto Brzeziny nie ma możliwości
bezpośredniej walki z bezrobociem, ale powinien podejmować działania wspierające
działalność gospodarczą. Mogą one polegać na udostępnianiu i uzbrajaniu odpowiednich
terenów, doradztwie, czy integracji kręgów gospodarczych. Lokalizacja nowych inwestycji w
danym regionie uzależniona jest bowiem od wielu czynników. Podstawowymi elementami są
m.in. poziom rozwoju infrastruktury oraz jakość kapitału ludzkiego. Duże znaczenie ma także
promocja i sprawna obsługa administracyjna inwestorów oraz lokalne preferencje i
udogodnienia tworzone dla pozyskania inwestycji.
Bardzo ważne jest również to, że pełne wyposażenie miasta w infrastrukturę
techniczną, o której mowa również w Celu Strategicznym II, to obecnie nie tylko jeden z
podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia
działalności gospodarczej. Inwestycje na terenie miasta prowadzone przez różne podmioty
gospodarcze (w tym budownictwo mieszkaniowe) nie będą możliwe do przeprowadzenia bez
stworzenia dla nich odpowiednich warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury,
prawodawstwa i dobrej organizacji usług administracyjnych.
W realizacji celu I istotne jest również stworzenie elementów spójnej i długofalowej
polityki wykorzystania w mieście lokalnych zasobów w taki sposób, aby stanowiły bazę dla
lepszego rozwoju rekreacji i turystyki, gdyż niezaprzeczalny jest wpływ tych obszarów na
poziom rozwoju miasta.
POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Najistotniejszym oczekiwaniem mieszkańców w stosunku do każdego samorządu są
jego aktywne działania w kierunku poprawy obecnych warunków życia. Zmiany polityczno-
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społeczne, zainicjowane w naszym kraju kilkanaście lat temu stworzyły możliwość
swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania standardów życia w
rozwiniętych krajach. Konfrontacja ta nie wypadła korzystnie – braki w zwodociągowaniu
i skanalizowaniu, złej jakości drogi, niedostatek mieszkań, często zdegradowane środowisko
naturalne (zwłaszcza wody powierzchniowe) świadczyły o różnicach poziomu rozwoju
cywilizacyjnego.
Okres ostatnich kilkunastu lat to czas niezaprzeczalnych, pozytywnych przemian. W
wielu miastach, również w Brzezinach, problem wyposażenia gospodarstw domowych w
podstawowe elementy infrastruktury technicznej, takie jak telefony, czy dostęp do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, przestał w dużej mierze istnieć. Mimo tych postępów do
zrobienia pozostało jeszcze wiele. Pełna infrastruktura techniczna oznacza bowiem również
zaopatrzenie w źródła energii cieplnej, produkowanej przy poszanowaniu środowiska
naturalnego, czy też zapewnienie dobrej jakości sieci dróg. Pod tym pojęciem kryje się także
całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też
powszechny dostęp do światowej sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w
stanie zapewnić mieszkańcom miasta życie i rozwój na odpowiednim poziomie.
Jednym z kluczowych wyznaczników rozwoju, zarówno ekonomicznego jak i
społecznego, jest dziś informacja, dostępność do niej i umiejętność jej wykorzystania. Stąd
współczesne społeczeństwo jest najbardziej w historii nasycone techniką i od niej zależne.
Również społeczeństwo miasta Brzeziny powinno stać się społeczeństwem informacyjnym,
takim w którym informacja jest intensywnie wykorzystana w życiu ekonomicznym,
społecznym, kulturalnym i politycznym. Stąd wskazane jest, aby w mieście jak najszybciej w
pełni zaczęto wykorzystywać szanse i możliwości jakie niesie za sobą uczestnictwo w „sieci”.
Wykorzystując sprzyjające okoliczności należy zadbać o różnorodność i dostępność środków
komunikacji i przetwarzania informacji.
W ostatnich 6 latach łączna wartość inwestycji w infrastrukturę komunalną w mieście
wyniosła z samego budżetu miasta ponad 20 mln. Jednak uzupełnienie brakujących
elementów infrastruktury technicznej będzie związane z koniecznością poniesienia w
kolejnych latach dalszych znaczących nakładów finansowych.
Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej jest z
pewnością najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz miasta. Na
obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa nie jest ono jednak wystarczające do zapewnienia
życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie.
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Dla społeczności lokalnej bardzo ważny jest dialog z miejscowymi władzami
samorządowymi, które zostały powołane po to, by reprezentować jej interesy.
Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi
zdrowotne, opieka społeczna, oświata czy też kultura, sport i rekreacja oraz przeciwdziałanie
takim negatywnym zjawiskom jak ubóstwo, alkoholizm, narkomania, przemoc.
Społeczność lokalna oczekuje poszerzenia zakresu i poprawy poziomu świadczenia usług na
własnym terenie.
W Brzezinach, oprócz budowy i modernizacji obiektów sportowych przy placówkach
oświatowych, konieczne są również działania organizacyjne, pozwalające na włączanie się
osób aktywnych społecznie w działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Niezbędne
wydaje się podejmowanie działań, zwalczających objawy społecznego marazmu, szczególnie
wobec obszarów problemowych, które mogą zostać poddane procesom rewitalizacji.
Umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym będzie więc, również jednym z istotnych
elementów tego opracowania.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny zawiera informacje o planowanych
projektach i zadaniach inwestycyjnych na lata 2007- 2013. W dokumencie tym znajdują się
także informacje na temat planowanych projektów i zadań inwestycyjnych na lata następne,
tj. 2014-2020.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny będzie służył zapewnieniu koncentracji
środków finansowych na strategicznych celach miasta oraz będzie wpływał na efektywność
ich wykorzystania. Poprzez strategiczne działania oraz długofalowe programowanie i
konsekwentną realizację programu powinny zostać rozwiązane podstawowe problemy
rozwoju Miasta Brzeziny.

2.4. Zadania zmierzające do realizacji celów (poprawy sytuacji na danym obszarze)
a. zmiany w strukturze gospodarczej obszaru
Rozwój gospodarczy jest podstawowym warunkiem zmniejszania się rozmiarów
bezrobocia na terenie miasta, jak również źródłem wzrostu zamożności i podniesienia
poziomu życia mieszkańców. Dzięki wpływom z podatków rosną także dochody budżetu
samorządowego oraz maleją wydatki przeznaczane na pomoc społeczną. Z tego względu
realizacja tego celu wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Niezbędne jest stworzenie
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odpowiednich warunków organizacyjnych, a także prowadzenie aktywnej polityki
promocyjnej miasta.
Miasto przyjazne przedsiębiorcom.
Należy podkreślić, że samorząd lokalny nie dysponuje, zarówno z punktu widzenia
uregulowań prawnych, jak i możliwości finansowych, narzędziami bezpośredniego wpływu
na gospodarkę na terenie miasta. Nie oznacza to jednak, że samorząd nie może pełnić roli
strony wspierającej i do pewnego stopnia stymulującej przemiany w gospodarce i na rynku
pracy miasta.
W związku z powyższym w niniejszym dokumencie uwzględniono cały szereg
projektów strategicznych.
Opracowanie

i

wdrożenie

kompleksowej

polityki

wspierania

przedsiębiorczości.
Efektywne funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz sprawna obsługa wszystkich
interesantów, a w przypadku omawianego projektu w szczególności podmiotów
gospodarczych, wymaga dobrze zorganizowanego punktu informacyjnego, dysponującego
aktualną i szeroką bazą danych.
Celem zadania jest zorganizowanie na terenie miasta punktu, który będzie miał za
zadanie prowadzenie doradztwa w zakresie obsługi prawnej i finansowej. Jego
funkcjonowanie ma na celu udostępnienie podstawowej wiedzy w tych dziedzinach
szczególnie małym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym – mieszkańcom miasta
prowadzącym lub chcącym prowadzić działalność gospodarczą. W punkcie tym
przedsiębiorcy mogliby przede wszystkim zaciągać informacji o prawnych aspektach
prowadzenia działalności gospodarczej. Istotna byłaby również pomoc informacyjna,
dotycząca dostępnych źródeł dofinansowania (przede wszystkim ze środków Unii
Europejskiej), przeznaczonych na różnego rodzaju działalność oraz możliwość pozyskania
informacji o jednostkach, w których można uzyskać konkretną i bezpośrednią pomoc w tym
zakresie. Ważne jest również przekazanie przedsiębiorcom wiedzy nt. funkcjonowania
rynków w Unii Europejskiej.
Sieć punktów o takim charakterze, tzw. Punktów Konsultacyjno-Doradczych,
funkcjonuje już na terenie całego kraju przy wsparciu finansowym Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Biuro powinno także ściśle współpracować z innymi jednostkami w
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dziedzinie promocji miasta. Istotnym aspektem wspólnego funkcjonowania obu jednostek jest
obniżenie kosztów działalności.
W ramach niniejszego projektu jako osobne zadanie wyodrębniono stworzenie
systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw w Urzędzie (tzw. e-urząd). Z tego
skomputeryzowanego systemu będą korzystali wszyscy interesanci Urzędu – zarówno
przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne.
Powołanie stałego forum współpracy samorządu z przedsiębiorcami
Na terenie Brzezin odczuwalny jest brak satysfakcjonującej współpracy lokalnych
przedsiębiorców z władzami samorządowymi, choć wiadomo, iż współpraca taka jest istotna,
jeśli nie konieczna dla sprawnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta i
rozwiązywania niektórych problemów lokalnych firm.
Do zadań odpowiednich komórek w Urzędzie Miasta będzie należało organizowanie
periodycznych spotkań z szerokim gronem przedsiębiorców, jak również z węższymi
grupami, reprezentującymi określone sektory lokalnej gospodarki. Tematyka i terminy takich
spotkań będą ściśle uzależnione od identyfikowanych bieżących potrzeb, zarówno
przedsiębiorców, jak i władz miasta i mogą dotyczyć takich spraw, jak polityka podatkowa
miasta (odpowiadającej zapotrzebowaniom miejscowego biznesu).
Działania na rzecz dostosowania kwalifikacji obecnych i przyszłych
pracowników do wymogów lokalnych pracodawców
Niniejszy projekt jest kolejnym z grupy działań, mających na celu rozwój działalności
gospodarczej i zapobieganiu bezrobociu na obszarze miasta. Odpowiednie wykształcenie i
przygotowanie zawodowe oraz „trafienie” w aktualne potrzeby pracodawców stanowią o
powodzeniu na trudnym rynku pracy. W związku z tym szczególnie ważne dla wszystkich
zainteresowanych stron jest prowadzenie odpowiednich systemów informacji o sytuacji na
rynku pracy oraz organizowanie kształcenia średniego, wyższego oraz ustawicznego
zgodnego z aktualnymi i przyszłymi potrzebami.
Pomimo, iż Urząd Miasta nie posiada w tym zakresie bezpośrednich kompetencji, to
przyjęto, że do jego zadań będzie należała współpraca w zakresie prowadzenia baz danych o
funkcjonowaniu i potrzebach rynku pracy. Takie bazy danych, zarówno o potrzebach
pracodawców, jak i o zawodach nadwyżkowych są już prowadzone w ramach działalności
Powiatowego Urzędu Pracy. Istotnym zadaniem będzie natomiast zwiększenie sposobów
dotarcia do zainteresowanych, np. przez umieszczanie ofert w sieci komputerowej, czy
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stworzenie tzw. „kiosku z ofertami”, gdzie zarówno zainteresowany pracodawca, jak i
pracownik będą mogli zaczerpnąć aktualnej informacji o możliwościach zatrudnienia. Istotne
jest również zorganizowanie systemu dostępu do ofert z europejskiego rynku pracy.
W ramach realizacji tego projektu szczególnie istotna będzie współpraca Urzędu
Miasta z Powiatowym Urzędem Pracy oraz instytucjami oświatowymi z terenu miasta. Jako,
że działania na rynkach pracy od roku 2004 są finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Promocja miasta (przyciąganie kapitału)
Działalność promocyjna jest bardzo pomocna i wręcz niezbędna w celu pozyskania
zarówno inwestorów zewnętrznych, jak i turystów odwiedzających miasto. Każda z tych grup
poszukuje jednak innego rodzaju informacji i w innej formie plastycznej. W związku z tym
konieczne jest ukierunkowanie działań promocyjnych podejmowanych przez władze miasta.
Aby sprostać wymaganiom coraz bardziej zatłoczonego rynku inwestycyjnego
istotnym elementem jest również umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami
marketingowymi. Realizacja projektu ma na celu stworzenie dobrze przygotowanej,
kompleksowej oferty inwestycyjnej. Prezentacja oferty w Internecie i mediach oraz
wykorzystanie wojewódzkich programów promocyjnych muszą tworzyć zintegrowany,
spójny, efektywnie działający system.
Planowana działalność promocyjna miasta spełnia te wymogi i jest skierowana na
podejmowanie i prowadzenie wielokierunkowych działań, do których należeć będzie m.in.:
inwentaryzacja

terenów

inwestycyjnych,

opracowanie

specjalistycznych

ofert

inwestycyjnych, aktualizowanych co najmniej w cyklu rocznym, prowadzenie strony
internetowej miasta, wydawanie publikacji multimedialnych i folderów reklamowych,
organizacja imprez kulturalnych, organizacja spotkań z miejscowym i zewnętrznym biznesem
oraz stały kontakt z prasą, udział w targach nieruchomości. Istotne jest, aby materiały
informacyjne – foldery i informatory wydawane były również w językach obcych celem
dotarcia do jak najszerszego kręgu osób w kraju i za granicą.
W omawianym projekcie opisano podjęcie wielu działań promocyjnych, które
zmierzać będą do polepszenia wizerunku miasta i przyciągnięcia zewnętrznego kapitału.
Należy przy tym pamiętać, że środki wydatkowane na promocję zwykle wydają się wysokie a
ich wielorakie skutki często są trudne do zmierzenia.
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System pozyskiwania środków zewnętrznych i informacji europejskiej
Celem realizacji projektu jest aktywne działanie Gminy Miasto Brzeziny przy
ubieganiu się o środki finansowe z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zarówno na
działania inwestycyjne (projekty „twarde”)w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego, jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego -działania ”miękkie”
- w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy.
Innym sposobem na pozyskanie finansowania usług i inwestycji komunalnych jest
partnerstwo publiczno-prywatne. Sposób ten sprawdzony został w krajach lepiej rozwiniętych
i wart jest stosowania także w Polsce.
Ponieważ dla realizacji bardzo wielu zadań w niniejszym dokumencie strategicznym
przewidziano współfinansowanie ze środków zewnętrznych, więc od sprawnej realizacji
niniejszego projektu zależeć będzie sukces całego spektrum innych projektów i co za tym
idzie tempo rozwoju miasta.
Program rozwoju usług i atrakcji turystycznych
Coraz ważniejszą rolę w gospodarce miasta zajmuje turystyka, bowiem miasto posiada
wiele atrakcji, przyciągających coraz więcej gości. Dalszy rozwój tej branży jest jednak
hamowany przez brak odpowiedniego zagospodarowania obiektów historycznych, zbyt małą
liczbę szlaków turystycznych, brakiem ścieżek rowerowych oraz nadal niewystarczającą bazę
noclegową i gastronomiczną.
W programie tym przyjęto do realizacji kilka projektów, mających na celu
wyeliminowanie powyższych braków, co z pewnością przyczyni się do rozwoju turystyki na
terenie miasta.
Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych
Ważnym działaniem jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta.
Do zadań przewidzianych do realizacji należy m.in. zagospodarowanie terenów Łąki
miejskiej położonej między ul. Waryńskiego a ul. Kilińskiego pod tereny rekreacyjne.
Również tereny byłej żwirowni „Fara II” są przewidziane zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny jako miejsce wypoczynku. Dodatkowo
przewidziane są dalsze prace konserwacyjne i pielęgnacyjne nasadzeń w parku miejskim.
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Zagospodarowanie i wytyczenie szlaków turystycznych i ścieżek
rowerowych
Kolejnym uatrakcyjnieniem oferty turystycznej miasta ma być budowa szlaków
pieszych i ścieżek rowerowych zwłaszcza uwidaczniających dziedzictwo kulturowe.
Poszerzanie istniejącej oferty turystycznej o sieć szlaków i tras rowerowych zapewni nowe
możliwości spędzania wolnego czasu, zarówno dla turystów odwiedzających teren miasta, jak
i dla mieszkańców. Na początku trasy będą organizowane na najbardziej atrakcyjnych
obszarach miasta i poprzez powiązanie z trasami sąsiednich gmin, będą stanowić część
wojewódzkiego systemu szlaków pieszych i rowerowych.
Projekt, obok samego wyznaczenia atrakcyjnych turystycznie ścieżek i tras,
przewiduje również szerokie prace nad ich otoczeniem, które w najbliższej przyszłości ma
pełnić rolę elementu zwiększającego atrakcyjność szlaków turystycznych w okolicach miasta.
Poszerzanie istniejącej oferty, również w zakresie istniejących szlaków turystycznych
i udostępnianiu miejsc historycznych, zapewni nowe możliwości spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców miasta i przyciągnie nowych turystów.
Rozbudowa bazy hotelowej i usług gastronomicznych
W zamierzeniach samorządu miasta, mającego na celu prowadzenie długofalowej
polityki, zmierzającej do podniesienia liczby turystów na terenie miasta, jest również
aktywizacja turystyczna, polegająca na rozwoju taniej bazy noclegowej i gastronomicznej. W
zasadzie żaden podmiot nie oferuje tanich noclegów. Jeżeli chodzi o bazę gastronomiczną to
jest kilka lokali o szybkiej obsłudze, dogodnie położonych i mogących sprawnie obsłużyć
dużą grupę turystów. Samorząd pragnie więc pozyskiwać przedsiębiorców do rozwoju tego
rodzaju infrastruktury m.in. poprzez promowanie powstałych obiektów na swojej stronie
internetowej i na łamach własnych publikacji.
Dodatkowo planuje się przeprowadzić akcję promocyjną, mającą na celu
przekształcanie małych gospodarstw rolniczych w gospodarstwa agroturystyczne.
b. zmiany w sposobie użytkowania terenu
Miasto Brzeziny posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w którym ustalone jest przeznaczenie terenów, zasady zagospodarowania
terenów , zasady obsługi infrastrukturalnej i komunikacyjnej, zasady i warunki
zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego a
także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.
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Powyższe dokumenty wyznaczają kierunki zagospodarowania związane z
utrzymaniem i realizacją obiektów służących realizacji zadań publicznych i dla celów
inwestycji służących rozwojowi miasta. Zatem przy realizacji celów strategicznych rozwoju
społeczno – gospodarczego miasta dla nie zagospodarowanych terenów można bez przeszkód
zmieniać sposób użytkowania i w nie inwestować.
c. rozwój systemu komunikacji i infrastruktury,
W czasie prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny istotnym elementem,
zasługującym na wyodrębnienie w osobnym programie, były drogi wraz z systemem
komunikacji, bowiem jednym z podstawowych warunków dalszego rozwoju miasta jest
istnienie efektywnego i dobrze utrzymanego systemu transportowego.
Drogi służą nie tylko mieszkańcom miasta i działającym tutaj podmiotom
gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów
przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element
infrastruktury technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną
miasta.
Podobnie jak w większości miast w Polsce, również w Brzezinach układ
komunikacyjny nie odpowiada obecnej skali natężenia ruchu drogowego. Dlatego też
niezbędne są bardzo duże inwestycje, które pozwolą na lepsze zorganizowanie ruchu w
mieście oraz zapewnią odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, a przede wszystkim
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Budowa dróg oraz poprawa stanu nawierzchni na drogach
W

ramach

niniejszego

projektu

przewidziano

do

realizacji

wiele

zadań

modernizacyjnych na drogach na terenie miasta oraz administrowanych przez jednostki
zewnętrzne, tj. Starostwo Powiatowe, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Bardzo istotna przy tym będzie współpraca i wywieranie odpowiedniego lobby na ww.
jednostki, gdyż realizacja zadań drogowych jest szczególnie kosztowna, a na działania w tym
zakresie czekają wszystkie samorządy z obszaru powiatu i województwa.
Budowa obwodnicy i rozwiązanie problemu uciążliwości
Ruch tranzytowy, przebiegający obecnie przez miasto, wywołuje bardzo duże
zagrożenie, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy to jego natężenie znacznie wzrasta.
Przejeżdżające samochody osobowe i ciężarowe nie przestrzegają ograniczeń prędkości w
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terenie zabudowanym, stwarzając realne zagrożenie dla przechodniów i ruchu lokalnego, a
przy tym przyczyniają się do bardzo dużego natężenia hałasu komunikacyjnego.
Z ww. powodów bardzo istotnym zadaniem jest całkowite przeniesienie ruchu
tranzytowego poza miasto zwłaszcza po uruchomieniu węzła autostrad w Strykowie.
W wyniku wieloletnich starań w 2007 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad zobowiązała się do przygotowania planowanego przedsięwzięcia budowy
obwodnicy miasta. W latach 2008-2009 ma zostać przygotowany projekt techniczny tej
inwestycji.
Budowa parkingów
W związku z niewystarczająca liczbą parkingów na terenie miasta, przeznaczonych
zarówno dla mieszkańców, jak również dla turystów odwiedzających miasto i okolice, należy
podjąć działania mające na celu zagospodarowanie wielu terenów, zlokalizowanych w
pobliżu centrum oraz na osiedlach na miejsca parkingowe. Brak miejsc parkingowych jest
szczególnie widoczny w dni handlowe, kiedy zaparkowanie w centrum miasta jest bardzo
utrudnione.
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie miasta
Na terenie miasta jest około 55,2 km dróg gminnych, z których część wymaga pilnej
modernizacji. Poza tym w związku z rozbudową osiedli i przygotowywaniem terenów pod
nowe inwestycje, konieczna jest budowa nowych dróg lokalnych. Z tego powodu przed
władzami samorządowymi przez cały okres realizacji strategii stoją zadania inwestycyjne,
cechujące się bardzo wysoką kosztochłonnością, lecz niezbędne dla rozwoju i sprawnego
funkcjonowania miasta.
Łączny koszt realizacji projektu jest szacowany na kilkanaście milionów złotych i
oprócz budżetu miasta, ma być pokryty ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności
unijnych funduszy strukturalnych.
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta
Istotną cześć działań w ramach programu „Drogownictwo” stanowi budowa i ścieżek
rowerowych na terenie miasta. Mają one zdecydowanie przyczynić się do poprawy warunków
komunikacyjnych dla wszystkich użytkowników i podniesienia poziomu bezpieczeństwa
rowerzystów poruszających się po drogach.

83

Sieć ścieżek rowerowych oznacza również poszerzenie istniejącej oferty turystycznej i
zapewnienie nowych możliwości spędzania wolnego czasu zarówno dla turystów
odwiedzających teren miasta, jak i dla mieszkańców. Bezpieczne poruszanie się na rowerze
stanowi alternatywę dla komunikacji samochodowej, przyczynia się do zmniejszenia
natężenia lokalnego ruchu samochodowego, zmniejszenia hałasu i zmniejszenia emisji.
Docelowo ścieżki powinny zostać powiązane z trasami rowerowymi sąsiednich gmin i
stanowić część wojewódzkiego systemu szlaków rowerowych.

Renowacje i upamiętnienia na „Szlaku 4 kultur”
Z uwagi na występującą wielokulturowość na naszym terenie Gmina Miasto Brzeziny jest w
trakcie przygotowania projektu renowacji i upamiętnienia miejsc historycznych na„Szlaku 4
kultur” w Brzezinach ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy pod Brzezinami w listopadzie
1914r. zwanej też „Operacją Łódzką” z zamiarem pozyskania środków unijnych. Projekt
obejmuje ponad 18 zadań do wykonania w tym odnowienia elewacji budynków ,wykonanie
tablic informacyjnych – upamiętniających dawne zdarzenia, uporządkowanie trasy szlaku.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z sąsiednimi gminami.

d. poprawa stanu środowiska
Dbałość o środowisko jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju nowoczesnej
gospodarki. Wszystkie samorządy na terenie kraju realizują programy tego typu w celu
powstrzymania degradacji środowiska i zachowania istniejących zasobów naturalnych. W
ramach tego programu miasto Brzeziny będzie realizować kosztowne inwestycje, oczywiście
w miarę dostępnych środków. Dlatego właśnie realizacja projektów opisanych tutaj, podobnie
jak inwestycji drogowych, będzie narażona na przesunięcia w czasie w stosunku do planu, ze
względu na brak wolnych funduszy w budżecie miasta.
Inwestycje omawiane w niniejszym programie przyczyniają się do realizacji założeń
wojewódzkiej i krajowej polityki w dziedzinie ochrony środowiska.
Oprócz projektów typowo inwestycyjnych, upowszechniane są i będą postawy
proekologiczne

poprzez

segregację

odpadów

komunalnych,

zbieranie

odpadów

niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz kształtowanie świadomości poprzez realizację
programów szkolnych, kół ekologicznych a także akcji jak Dzień Ziemi, sprzątanie świata czy
posiadający kilkuletnią tradycję EKO - BIEG
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Rozwinięcie systemów kanalizacji i oczyszczania
W ramach niniejszego projektu przewidziano do realizacji kilka zadań mających
poprawić obecny stan.
Regulacja gospodarki ściekowej jest niezbędna. Ma nastąpić modernizacja i
rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, co wpłynie pozytywnie na ochronę
środowiska. Dodatkowo planowany rozdział sieci ogólnospławnej odciąży oczyszczalnię i
umożliwi przyłączenie nowych odbiorców. Równolegle do realizacji tego zadania podjęte są
działania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach, aby poziom
oczyszczenia nieczystości płynnych pozostawał na poziomie zgodnym z normami
europejskimi.
Dodatkowo konieczne jest wspieranie akcji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych
Doprowadzanie wody i odbiór ścieków to jeden z podstawowych wymogów
cywilizacyjnych i

jedno z

podstawowych

kryteriów warunkujących atrakcyjność

inwestycyjną danego obszaru, dlatego też zapewnienie sprawnego działania sieci jest jednym
z nieustających i najważniejszych zadań samorządu miasta.
Mimo, iż dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej posiada większość gospodarstw
domowych z terenu miasta, to jednak istnieją jeszcze obszary nie zaopatrzone w te media. Są
to przede wszystkim nowe osiedla. W najbliższych latach konieczne będą również coraz
częstsze modernizacje istniejącego systemu przesyłowego.
Realizacja tego projektu również będzie wiązała się z koniecznością wydatkowania
bardzo poważnych kwot. Oprócz środków z budżetu miasta możliwe jest pozyskanie na ten
cel środków z funduszy ochrony środowiska oraz środków unijnych, pochodzących w
przyszłych latach z funduszy strukturalnych.
Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami
W związku z faktem, iż składowisko odpadów w Brzezinach, zapełni się za 2 - 3 lata,
niezbędna jest jego rozbudowa oraz modernizacja. W ramach projektu przewidziano również
prowadzenie dalszych działań, mających na celu wprowadzenie kompleksowego systemu
gospodarki odpadami, który ma przede wszystkim polegać na selektywnej zbiórce odpadów.
W tym przypadku bardzo ważna jest również akcja informacyjna i promocja tej formy
gospodarowania odpadami, tak by społeczeństwo włączyło się w akcję segregacji odpadów,
która powinna rozpoczynać się w każdym gospodarstwie domowym. Zapewnienie
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odpowiednich i oznakowanych pojemników jest podstawowym i niezbędnym warunkiem do
powodzenia tej akcji. Przyjęcie systemu segregacji i przetwarzania odpadów zmniejszy ilość
odpadów składowanych na wysypisku, a tym samym zmniejszy uciążliwość dla środowiska.
Kolejnym zadaniem do wykonania w ramach omawianego projektu jest również
likwidacja z terenów miasta wyrobów zawierających azbest. Miasto we współpracy z
gminami tworzącymi Związek Międzygminny „Bzura” planuje rozwiązanie problemu
gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu składowania odpadów.
Na realizację powyższych zadań oraz akcje proekologiczne planowane jest pozyskanie
środków zewnętrznych, przede wszystkim z Unii Europejskiej oraz krajowych funduszy
ochrony środowiska.

Rozwój sieci ciepłowniczych na terenie miasta oraz pozyskiwanie
alternatywnych źródeł energii.
Został opracowany i uchwalony„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Brzeziny”, uchwalony przez Radę Miasta. Jego
założeniem jest m.in. zinwentaryzowanie systemów gospodarki energetycznej i ocena jego
stanu oraz zestawienie wymaganych inwestycji w zakresie uzbrojenia energetycznego miasta.
Od podjęcia działań w tej dziedzinie zależy bowiem w dużym stopniu stan zanieczyszczenia
powietrza na terenie miasta.
Jako najważniejsze działania z zakresu ciepłownictwa zidentyfikowano budowę
oraz likwidację ogrzewania etażowego i piecowego w budynkach wielorodzinnych w
mieście,

które

jest

źródłem

tzw.

niskiej

emisji.

Polepszenie

jakości

powietrza

zanieczyszczanego przez lokalne kotłownie jest jedną z najpoważniejszych potrzeb lokalnych.
Ze względu na bardzo wysokie koszty podjęcia ww. zadań, wielokrotnie przekraczające
możliwości inwestycyjne zarówno Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., jak i
budżetu miasta, niezbędne będzie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym przede
wszystkim unijnych środków pomocowych oraz z krajowych funduszy ochrony środowiska.
Chcąc przeprowadzać zmiany w sposobie wykorzystywania energii oraz modernizacji
systemów

wytwarzania

ciepła

należy

przewidzieć

prowadzenie

działań

termomodernizacyjnych na terenie miasta.
Ważnym działaniem jest również możliwość wykorzystania lokalnych i odnawialnych
zasobów energii np: energii ze spalania biomasy, energii słonecznej (kolektory słoneczne) itp.
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e. poprawa stanu środowiska kulturowego
W zakresie instytucji kultury działa w Brzezinach Muzeum Regionalne , Miejska
Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna.
Działający w strukturze Muzeum Regionalnego Dział Oświatowy zamierza się w
perspektywie przekształcić w odrębną jednostkę organizacyjną gminy – Miejski Ośrodek
Kultury, który będzie organizował imprezy kulturalne w mieście i prowadzić będzie bieżącą
działalność rozwijającą zainteresowania artystyczne i naukowe dzieci i młodzieży.
Stan środowiska kulturowego wzbogaci z pewnością realizacja we współpartnerstwie z
sąsiednimi gminami projektu renowacji i upamiętnienia miejsc historycznych na „Szlaku 4
kultur” w Brzezinach ze szczególnym uwzględnieniem „Bitwy pod Brzezinami w listopadzie
1914r. zwanej też „Operacją Łódzką”
f. poprawa warunków i jakości życia mieszkańców (w tym zmiany w strukturze
zamieszkania).
Jak wcześniej wspomniano, zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu
infrastruktury technicznej jest najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem
władz miasta. Ich realizacja została opisana powyżej. Problemem do rozwiązania jest
poprawa stanu budynków mieszkalnych i budowa mieszkań socjalnych
Już dzisiaj część budynków zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej
(szkoły) wymaga remontów, do których będzie należała m.in. termomodernizacja, remonty
elewacji, dachów i innych elementów.
Poza tym w mieście zidentyfikowano znaczne i niezaspokojone dotychczas potrzeby
mieszkaniowe. Brak oddawania do użytku nowych mieszkań jest wyraźnie odczuwalny
dlatego Gmina wspierać będzie rozwój wszelkich form budownictwa. Projekt dotyczy więc
zarówno budowy mieszkań socjalnych, spółdzielczych, developerskich, prywatnych jak i
poprzez Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego powyższe potrzeby są jednak w dużej
mierze zaspokajane i coraz częściej jest to traktowane jako coś oczywistego. W tej sytuacji
nie mniej istotne stają się potrzeby wyższego rzędu, polegające na dostępności tzw. usług
społecznych, takich jak usługi zdrowotne, opieka społeczna, oświata, czy też kultura, sport i
rekreacja.
Przedsięwzięcia zawarte w tym celu stanowią również strategię integracji i pomocy
społecznej, na którą składają się zadania do wykonania z zakresu pomocy społecznej, polityki
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prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.
Oświata, kultura, sport
Z przeprowadzonej analizy sytuacji w mieście wynika, że w omawianych dziedzinach
wiele w ostatnich latach zostało zrobione, lecz mimo to istnieje jeszcze dużo braków, których
wyeliminowanie przewidziano w projektach strategicznych, zaproponowanych w niniejszym
dokumencie. Dotyczą one przede wszystkim rozbudowy i poprawy stanu obiektów
sportowych przy szkołach oraz modernizacji placówek oświatowych, kulturalnych
i konserwacji bazy muzealnej, a także budowy międzyszkolnego kompleksu sportowego. W
ramach niniejszego programu znalazły się także projekty, dotyczące aktywizacji młodzieży.
Priorytetem jest poprawa warunków bazy oświatowej poprzez modernizację obiektów
i budowę przedszkola.
Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego oraz modernizacja sal
gimnastycznych i boisk przy szkołach
Konieczność budowy kompleksu sportowego i modernizacji obiektów sportowych
przy szkołach nie podlega dyskusji mimo wysokich kosztów tego typu przedsięwzięć. W
latach 2007-2013 planowanych jest kilka dużych inwestycji – budowa międzyszkolnego
kompleksu sportowego przy krytej pływalni, modernizacja i doposażenie sal gimnastycznych
i boisk sportowych:
-

Boisko szkolne przy Szkolne Podstawowej nr 1

-

Boisko międzyszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum

Planowane są również stopniowe remonty i modernizacje szkół. Konieczne jest także
przeprowadzenie rewitalizacji terenu przy ulicy Sportowej z ogólnodostępnymi boiskami
sportowymi, budowy bazy sportowo- noclegowo- turystycznej.
Łączny koszt realizacji zadań w ramach projektu nie jest jeszcze dokładnie określony,
lecz z pewnością osiągnie wartość ponad 10 milionów złotych. Jako że, miasta nie stać na
realizację wszystkich inwestycji uwzględnionych w tym projekcie, duża część wydatków ma
zostać pokryta środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej i z Ministerstwa Sportu, a także
z innych źródeł zewnętrznych.
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Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz budowa
przedszkola
W ramach realizacji projektu planowane są następujące przedsięwzięcia:
udostępnienie w czasie pozalekcyjnym boisk przy szkołach
organizacja świetlic szkolnych.
Realizacja tych przedsięwzięć ma na celu wzbogacenie szkolnego procesu dydaktycznowychowawczego o pozalekcyjne zajęcia edukacyjne oraz sportowe i jest niezbędnym
elementem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, ich samodzielnego myślenia oraz
twórczej ekspresji. Zajęcia takie stanowią element polityki prorodzinnej, prowadzonej przez
Miasto oraz wyrównanie szans dzieci i młodzieży
W trakcie realizacji jest budowa przedszkola, która jest konieczna ze względu na
wyłączenie z użytkowania decyzją Nr 70/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Brzezinach

z dnia 12 września 2007r. budynku Przedszkola Nr 1 oraz duże potrzeby w

tym zakresie (około 90 dzieci nieprzyjętych do przedszkoli).
Działania w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej są niezwykle
ważne ze względu na ich duże znaczenie jako czynników pobudzających rozwój i sprawność
organizmu. Imprezy sportowo-rekreacyjne spełniają rolę zachęty i wyrabiają nawyk do
czynnego uczestnictwa w rekreacji, mającej charakter działań prozdrowotnych. Dodatkowo
ważnym punktem jest budowa skatepark’u dla młodzieży i placu zabaw dla dzieci.
Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży
W ramach tego projektu przewidziano przede wszystkim zwiększenie liczby zajęć
pozalekcyjnych, zarówno dla dzieci mających problemy z nauką, jak i szczególnie
uzdolnionych. Są to niezmiernie ważne przedsięwzięcia ze względu na wyrównywanie szans
rozwoju dzieci i młodzieży.
Ważnym punktem jest ufundowanie stypendiów szkolnych i sportowych dla uczniów,
a także nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów szkól ponadgimnazjalnych.
Kolejnym elementem projektu jest organizacja oddziałów integracyjnych w
przedszkolach oraz szkołach i przygotowywanie kadry nauczycielskiej do pracy z dziećmi i
młodzieżą niepełnosprawną.
Niezbędne jest również reaktywowanie Miejskiego Ośrodka Kultury jako miejsca
umożliwiającego zorganizowanie czasu wolnego oraz rozwoju poprzez umożliwienie
kontaktu z kulturą i sztuką.
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Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
Sytuacja dotycząca opieki zdrowotnej w mieście została oceniona jako stosunkowo
dobra pod względem dostępności usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Natomiast w zakresie opieki społecznej działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
spotyka się z licznymi problemami, spowodowanymi przede wszystkim ograniczonymi
środkami, zwłaszcza w obliczu coraz większej liczby rodzin wymagających pomocy, między
innymi z powodu ubóstwa oraz niedostateczną bazą lokalową.
Te kwestie spowodowały, iż w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny
zdecydowano o umieszczeniu niniejszego programu, będącego – razem z realizowanymi
równolegle zadaniami z zakresu oświaty i zagospodarowania wolnego czasu młodzieży oraz
budownictwa socjalnego - rdzeniem miejskiej strategii integracji i polityki społecznej. Sprawy
te są tym bardziej istotne w rzeczywistości, w której trudne sytuacje życiowe powodują
wzrost patologii społecznych. Utrzymująca się duża liczba kradzieży, problemy
z zapewnieniem schronienia i opieki osobom biednym i narażonym na przemoc w rodzinie,
alkoholizm i narkomania to tematy nierozłącznie związane zarówno z kwestiami pomocy
społecznej, jak i bezpieczeństwa publicznego.
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta
Ze wszystkich przeprowadzonych badań wynika, że społeczeństwo polskie czuje się
coraz bardziej zagrożone o bezpieczeństwo własne i swojego mienia. Znajduje to
odzwierciedlenie w statystykach – z roku na rok rośnie liczba wypadków na drogach.
Zjawisko to jest konsekwencją wielu czynników, wśród których należy podkreślić wzrost
ubóstwa (wynikający z dużej mierze

wysokiego bezrobocia), coraz mniejsze środki na

utrzymanie służb porządku i bezpieczeństwa, coraz więcej pojazdów na drogach i
ograniczone środki na budowę i utrzymanie dróg.
Celem projektu jest kompleksowe poprawienie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta,
uzyskane dzięki działaniom prowadzonym przez różne jednostki. Należeć do nich będzie
przede wszystkim:


stworzenie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych



poprawa bezpieczeństwa w szkołach (monitoring wizyjny, kształcenie kadry
nauczycielskiej w zakresie umiejętności diagnozowania zagrożeń i przeciwdziałania
im)



pedagogizacja rodziców – warsztaty dla rodziców, dotyczące rozwiązywania
problemów wychowawczych.
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Wspieranie

osób

najbardziej

potrzebujących

(niepełnosprawnych,

bezrobotnych, bezdomnych), powołanie Centrum Aktywności Lokalnej
Miasto obecnie ma ustawowy obowiązek niesienia pomocy rodzinom zagrożonym
bezdomnością poprzez zapewnienie mieszkań socjalnych i zabezpieczenie schronienia.
W ramach omawianego projektu mają zostać podjęte działania, których celem jest
przede wszystkim zapewnienie lepszej opieki wszystkim potrzebującym, a także objęcie
pomocą osób, które do tej pory miały do niej ograniczony dostęp. Spektrum planowanych
działań jest bardzo szerokie, a wśród nich przewiduje się przede wszystkim:


opracowanie programu zapewnienia lokali najuboższym



aktywizacja osób zagrożonych bezdomnością,



organizację zatrudnienia socjalnego



wsparcie programów stypendialnych



opracowanie programu wspierania osób wychowujących samotnie dzieci.

Realizacja programu Centrum Aktywności Lokalnej ma na celu jeszcze większe
zaktywizowanie społecznej działalności mieszkańców miasta. Jest on ukierunkowany na
pomoc wszystkim potrzebującym.
Program aktywizacji osób starszych
W związku ze stopniowym „starzeniem się” polskiego i brzezińskiego społeczeństwa,
niezbędne jest podjęcie kompleksowych działań skierowanych na rozwiązywanie problemów
starszych mieszkańców miasta. Konieczny jest rozwój usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania ( np. Dom Dziennego Pobytu) oraz organizowanie atrakcyjnych imprez
skierowanych do szerszej części społeczeństwa ( w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum
Regionalnym).
Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich
Podobnie jak w większości małej i średniej wielkości miast, także i w Brzezinach
istnieją obszary problemowe, które zamieszkują w znacznej części osoby bezrobotne i
potrzebujące pomocy społecznej. Zaniedbanie tych obszarów przejawia się także dewastacją
budynków i potrzebami w zakresie infrastruktury.
Integracja Polski z Unią Europejską umożliwia sięgnięcie do zachodnich wzorów
rewitalizacji takich obszarów oraz daje szansę na pozyskanie środków finansowych na jej
realizację.
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Rewitalizacja powinna być rozumiana szeroko i obejmować kilka aspektów:
społeczno-ekonomiczny i architektoniczno-przestrzenny. Nie chodzi więc tu jedynie o
rehabilitację starej zabudowy i kształtowanie zaniedbanej przestrzeni (potrzeby w tym
względzie pokazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), ale także
aktywizację mieszkańców – pomoc w znalezieniu pracy, edukacji, wsparcie w remontach
lokali.
Działania rewitalizacyjne powinny zostać poprzedzone diagnozą potrzeb w tym
względzie i opracowaniem harmonogramu działań wraz ze wskazaniem możliwości ich
finansowania. Przygotowując się do realizacji tego zadania Miasto przygotowało przyjęte
uchwałą Rady Miasta Program Rewitalizacji i Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla
Miasta Brzeziny.
Realizacja pełnego zakresu rewitalizacji uzależniona jest w znacznym stopniu od
pozyskania finansowania zewnętrznego.
2.5. Realizacja zadań

2.5.1. Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013
.
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Lp.

Nazwa
planowanego
zadania

l.p.
1.

a
Wymiana węzła
cieplnego w
Gimnazjum w
Brzezinach

2.

Przebudowa ulicy
Chryzantem w
Brzezinach

3.

Przebudowa ulicy
Sasanek w
Brzezinach

Zgodność z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
b
obszar
58 UO,UZ,U usługi oświaty,
ochrony zdrowia i
opieki społecznej
- zgodne z planem
obszar
44 MNu /KD
zabudowa mieszkaniowa niska
jednorodzinna i
usługi nieuciąż.,
droga dojazdowa
- zgodne z planem
obszar
44 MNu /KD
zabudowa mieszkaniowa niska
jednorodzinna i
usługi nieuciąż.,
droga dojazdowa
- zgodne z planem

Etapy realizacji zadania
wraz z przewidywanym
czasem (harmonogram)
realizacji,
c
od 18 czerwca 2007
r. do 22 sierpnia
2007 r.

Od 16 maja 2007 r. do
12 września 2007 r.

Od 23 maja 2007 do
29 sierpnia 2007 r

Oczekiwane
rezultaty

d
Kompaktowy węzeł
cieplny ECWR-220/40
charakteryzujący się
wydajnością całkowitą
260 kW w tym co 220
kW, cw 40 kW
Jezdnia z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm 906,00 m2,chodniki
z kostki brukowej
betonowej grubości 6 cm
– 367 m2

Jezdnia z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm
– 1174,00 m2: chodniki
z kostki brukowej
betonowej grubości 6 cm
– 376 m2:
kanalizacja deszczowa
kanał z rur PCV śr.
315mm dł. 68 mb.,
przyłącza z rur PCV
śr. 200 mm dł.44 mb.,

Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdrożeniu

e
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej

Nakłady do
poniesienia wraz
ze źródłami
finansowania
w zł
f
110.388,57
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego

166.050,99
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego

239.964,60
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego
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4.

Rekultywacja
modernizacja
składowiska
odpadów
komunalnych –
odgazowanie, etap I
instalacja bierna

obszar
od 9 lipca 2007 r. do
112 NU/PU
25 września 2007 r.
Istn. urządzenia
gospodarki odpadami, docelowo –
rekultywacja i
usługi z produkcją
- zgodne z planem

5.

Budowa kanalizacji
w ul. Nowej oraz
części ul. Krakówek
i Waryńskiego

6.

Remont dachu
zabytkowego
budynku Muzeum
Regionalnego
w Brzezinach

obszar 99 MNu /
KD - zabudowa
mieszkaniowa
niska jednorodzinna i usługi
nieuciąż., droga
dojazdowa
- zgodne z planem
obszar 88UK –
usługi kultury,
położone w strefie
B ochrony
konserwatorskiej,
obiekty wpisane
do rejestru
zabytków WKZ
- zgodne z planem

od 2 lipca 2007 r.
do 31 października
2007 r.

od 11 października
2007 r. do 30
listopada 2007 r.

studnie śr. 3\500 mm szt.
4.
Studnie odgazowujące z
obudową , biofiltrem wraz
z wypełnieniem ,
osprzętem pomiarowym
- szt. 3

Zakład Usług
Komunalnych
W Brzezinach

127.047,79
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego

Kanalizacja sanitarna
Zakład Usług
o śr. 200 mm PCV – 351,5 Komunalnych
mb., studnie betonowe o
w Brzezinach
śr. 1200 mm – 15 szt.

155.863,65
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego



Odtworzono
drewnianą więźbę
dachową nad
ryzalitem zachodnim i
południowym oraz
łącznikiem
prowadzącym do
wieży. Izolacyjność
termiczna została
uzyskana poprzez
ułożenie dwóch
warstw wełny
mineralnej w ilości

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Departament
Ochrony Zabytków

116.621,01
w tym
dotacja
57..000,00
środki UE

Łódzki Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
Muzeum Regionalne
w Brzezinach
Ł
94

198,11 m2. Cały dach
został pokryty
dachówką ceramiczną
zakładkową w kolorze
czerwonym w ilości
234,29 m z wyjątkiem
płaskich połaci, oraz
murów ogniowych,
pasów pod i
nadrynnowych,
obróbek blacharskich,
które zostały
wykonane z blachy
cynkowo – tytanowej
w ilości 83,83 m2.
7.

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Brzezinach

Obszar
58 UO,UZ,U usługi oświaty,
ochrony zdrowia i
opieki społecznej
- zgodne z planem

etap I od 3 września
2007 r. do 15 grudnia
2007 r.
etap II od 15 czerwca
2008 r. do 30 września
2008 r.
etap III od 1 lipca 2008
r. do 30 sierpnia 2008
r.”

Etap I -Docieplenie
stropodach z pokryciem
papa termozgrzewalną w
ilości
962,794 m2: wymiana
okien szt. 149, drzwi szt 5;
Etap II- Docieplenie ścian
zewnętrznych metodą
lekko mokrą w ilości
2.088,037 m2;
Etap III-wymiana co wymiana grzejników na
stalowe jednopłytowe szt
70 i dwupłytowe szt. 74

ó
d
z
k
i
W
o

2.045.000,0
Środki własne,
pożyczka,
Środki UE,
budżet państwa
(subwencja)
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8.

Adaptacja części
pomieszczeń w
Szkole Podstawowej
nr 1 w Brzezinach

9.

Termomodernizacja obszar 60 Mu –
Budynku Urzędu
zabudowa śród –
Miasta w Brzezinach miejska, zabudowy wielorodzinnej, usług w tym
administracji
- zgodne z planem

10.

Adaptacja
pomieszczeń kuchni
i jadalni w Szkole
Podstawowej Nr 1 w
Brzezinach

Obszar 86 U,UO- od 27 lutego 2008
Usługi oświaty,
r. do 30 czerwca
dopuszczone
2008 r.
obiekty sportowe,
rekreacyjne i
obsługi turystyki
- zgodne z planem

etap I od dnia
podpisania umowy do
30 września 2008 r.
etap II od 1 kwietnia
2009 r. do 30 września
2009 r.
etap III do od 20
kwietnia 2010 do 30
sierpnia 2010 r.

obszar 86 U,UO – Do 31.12.2008 r.
usługi oświaty,
dopuszczone
obiekty sportowe,
rekreacyjne i
obsługi turystyki
- zgodne z planem

Remont korytarzy części
drewnianej i murowanej,
remont sanitariatów,
remont pomieszczeń z
przeznaczeniem na
kredens zmywalnia,
szatnia , pomieszczenie
mycia wózków.

187.293,92
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego

Docieplenie dachu
pokrycie papa
termozgrzewalną,
docieplenie ścian
zewnętrznych metodą
lekko mokrą
Wymiana centralnego
ogrzewania

1.008.000,0
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego
pożyczka ,
środki UE

30.000,00
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego
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11.

Budowa Przedszkola
Nr 1 w Brzezinach

obszar 57 U –
od 2 kwietnia 2008 r
tereny usług w
tym oświaty z
do 30 czerwca 2010 r.
dopuszczeniem
wbudowanych
mieszkań
- zgodne z planem

Wybudowanie obiektu dla
150 przedszkolaków o
kubaturze 9074,94 m3

8.008.000,00
budżet jednostki
samorządu
terytorialnego,
środki UE,
pożyczka/kredyt

12.

„Budowa
Zintegrowanego
Systemu e-Usług
Publicznych
Województwa
Łódzkiego (Wrota
Regionu
Łódzkiego)”

obszar 60 Mu –
Do 2010 roku
zabudowa śród –
miejska, zabudowy wielorodzinnej, usług w tym
administracji
- zgodne z planem

290.000,0zł
W tym wkład
własny miasta
44.000,0zł

13.

Budowa
międzyszkolnego
kompleksu
sportowego w
Brzezinach przy ul.
Kulczyńskiego

obszar „D” –
Do 2014
1 U,US – tereny
usług ogólnomiejskich, sportu i
rekreacji,
- zgodne z planem

Wprowadzenie
Urząd Marszałkowski
elektronicznej obsługi
w Łodzi
klienta , systemu
obiegu dokumentów,
podpisu elektronicznego w
Urzędzie Miasta Brzeziny
oraz w MOPS,
zainstalowanie 5
infomatów .
Wybudowanie obiektu
sportowego o kubaturze
21.669 m3 z
przeznaczeniem
wielofunkcyjnym

14.

Składowisko
odpadów
komunalnych,
rekultywacja i

obszar
112 NU/PU
Istn. urządzenia
gospodarki odpa-

Zredukowanie
szkodliwego
oddziaływania na
środowisko naturalne

3.362.000,00
Środki własne
Pożyczka/kredyt,
Środki UE

Do 2014

10.305.000,00
środki własne,
pożyczka/kredyt
środki UE
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modernizacja

15.

Budowa kanalizacji
deszczowej i
przebudowa ulic –
osiedle
„Szydłowiec”

16.

Modernizacja
automatyki i
systemu grzewczo –
wentylacyjnego w
Miejskiej Krytej
Pływalni

17.

Rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni
ścieków w
Brzezinach ul
Waryńskiego 50

dami, docelowo –
rekultywacja i
usługi z produkcją
- zgodne z planem
obszar 99 MNu – Do 2014
KD – zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
usługi nieuciążliwe, drogi dojazd.
- zgodne z planem
obszar „D” –
Do 2009
1 U,US – tereny
usług ogólnomiejskich, sportu i
rekreacji,
- zgodne z planem

obszar 18NO,Ok- 2006- dokumentacja
urządzenia oczyi do 2011 zgodnie z
szczania i odproharmonogramem
wadzania ścieków
oraz obsługi
komunalnej
- zgodne z planem

Kanalizacja deszczowa o
dł. 2.623,5 mb;
Drogi o dł 3553 mb i szer.
7m, dł. 98 mb i szer. 6 m.,
dł. 335 mb. i szer. 5 mb.

12.653.000,00
Środki własne
Pożyczka/kredyt,
Środki UE

Wymiana centrali
wentylacyjnej z osprzętem

2009
223.100,00

Zmniejszenie wartości
wskaźników
zanieczyszczeń w
ściekach oczyszczonych
poniżej:
BZT5 - 15 mg O2/dm3,
CHZT - j 125 mg 02/dm3,
Zawiesina og – 35 mg/dm
Azot ogólny–15 mgN/dm3
Fosfor ogólny- 2mg P/m3

Zakład Usług
Komunalnych sp. z
o.o. w Brzezinach

19.000.000,00
W tym środki :
budżet gminy,
środki własne,
budżet państwa
(VAT),
środki UE
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18

Rozdział kanalizacji
sanitarnej i
deszczowej

Obszar miasta –
zgodnie z planem

0d 2004 do 2014

Zredukowanie
szkodliwego
oddziaływania na
środowisko naturalne

8.000.000,0
Środki własne
Pożyczka/kredyt,
Środki UE

19.

Budowa drogi- ul.
Wojska Polskiego w
kierunku
Rozworzyna

Obszar 139 D
Droga gminna

2011-2012

Budowa 850mb drogi,
Zadanie do realizacji
połączenie komunikacyjne w ramach projektu
z Brzezin do Rozworzyna „Szlakiem 4 kultur”

1.530.000,0
Środki UE

Inwestorem zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „ będzie Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach ( 100%
udziałów stanowi własność Gminy Miasto Brzeziny). Dofinansowanie tego zadania z budżetu miasta będzie podwyższenie kapitału spółki.
Oprócz w/w inwestycji w 2008r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp z o.o. w Brzezinach( 100% udziałów stanowi własność Gminy Miasto
Brzeziny).jako inwestor będzie realizowało zadanie „Budowa sieci ciepłowniczej”, miasto uczestniczy poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
podwyższając kapitał spółki.
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2.5.2. Zadania planowane do realizacji po roku 2013 – projekty długoterminowe:

L.p.

1.
1.

Nazwa
planowanego
zadania

2.
Budowa
międzyszkolnego
kompleksu
sportowego w
Brzezinach przy ul.
Kulczyńskiego

2.

Składowisko
odpadów
komunalnych,
rekultywacja i
modernizacja

3.

Budowa kanalizacji
deszczowej i
przebudowa ulic –
osiedle
„Szydłowiec”

Zgodność z
Etapy realizacji zadania
miejscowym
wraz z przewidywanym
planem
czasem (harmonogram)
zagospodarowania
realizacji,
przestrzennego
3.
4.
obszar „D” –
Kontynuacja -do 2014
1 U,US – tereny
usług ogólnomiejskich, sportu i
rekreacji,
- zgodne z planem

obszar
Kontynuacja -do 2014
112 NU/PU
Istn. urządzenia
gospodarki odpadami, docelowo –
rekultywacja i
usługi z produkcją
- zgodne z planem
obszar 99 MNu – Kontynuacja -do 2014
KD – zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
usługi nieuciążli-

Oczekiwane
rezultaty

5.
Wybudowanie obiektu
sportowego o kubaturze
21.669 m3 z
przeznaczeniem
wielofunkcyjnym

Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdrożeniu

6.

Nakłady do
poniesienia wraz
ze źródłami
finansowania
w zł
7.
10.305.000,00
środki własne,
pożyczka/kredyt
środki UE

Zredukowanie
szkodliwego
oddziaływania na
środowisko naturalne

3.362.000,00
Środki własne
Pożyczka/kredyt,
Środki UE

Kanalizacja deszczowa o
dł. 2.623,5 mb;
Drogi o dł 3553 mb i szer.
7m, dł. 98 mb i szer. 6 m.,
dł. 335 mb. i szer. 5 mb.

12.653.000,00
Środki własne
Pożyczka/kredyt,
Środki UE
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we, drogi dojazd.
- zgodne z planem
128 KL/KZ Po 2013
komunikacja
zgodnie z planem
124 KL –
komunikacja
zgodnie z planem
123 KZ/KG

Po 2013

Ø 300 – 1.630 mb
Ø 200 – 294 mb
Ø 300 – 180 mb
1 szt
Ø 200 – 1.069 mb

Po 2013

Ø 200 – 390 mb

156.000,00

125 KL
komunikacja
zgodnie z planem
Bud. k.s. w ul.
138 KZ
Wojska Polskiego + komunikacja
przepompownia
zgodnie z planem
Bud. k.s. w ul.
133 KL
M.C. Skłodowskiej komunikacja
zgodnie z planem
Bud. k.s. w ul.
162 KZ
Waryńskiego
komunikacja
zgodnie z planem
Bud. k.s. w ul.
145 KD
Reymonta
komunikacja
zgodnie z planem

Po 2013

Ø 200 – 337 mb

101.100,00

Po 2013

Ø 250 – 2.756 mb
1 szt.

964.600,00
40.000,00

Po 2013

Ø 200 – 135 mb

40.500,00

Po 2013

Ø 200 – 830 mb

240.000,00

Po 2013

Ø 200 – 312 mb

62.400,00

12.

Bud. k.s. w ul.
Leśnej

Po 2013

Ø 200 – 650 mb

260.000,00

13.

Bud. k.s. w ul.
Dąbrowskiego +

Po 2013

Ø 350 – 670 mb
1 szt.

335.000,00
40.000,00

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Budowa kanalizacji
sanitarnej +
przepompownia w
ul. Małczewskiej
Bud. k.s.
w ul. Południowej
Bud. k.s.
w ul. Okrzei
Bud. k.s.
w ul. Żeromskiego

154 KD
komunikacja
zgodnie z planem
120 KL
komunikacja

815.000,00
88.200,00
72.000,00
40.000,00
320.000,00
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Przepompownia

zgodnie z planem

14.

Bud. k.s. w ul.
Składowej

Po 2013

Ø 200 – 560 mb

168.000,00

15.

Bud. k.s. w ul.
św. Anny

Po 2013

Ø 200 – 693 mb

207.900,00

16.

Bud. k.s. w ul.
Polnej

Po 2013

Ø 200 – 925 mb

185.000,00

17.

Bud. k.s. w ul.
Traugutta

Po 2013

Ø 200 – 70 mb

28.000,00

18.

Bud. k.s. w ul.
Kilińskiego

Po 2013

Ø 200 – 264 mb

79.200,00

19.

Bud. k.s. w ul.
Północnej

Po 2013

Ø 200 – 460 mb

184.000,00

20.

Bud. k.s. w ul.
Kopernika

Po 2013

Ø 200 – 112 mb

60.000,00

21.

Bud. k.s. w ul.
Łódzkiej +
przepompownia
Bud. k.s. w ul.
Kościuszki

123 KL
komunikacja
zgodnie z planem
124 KL
komunikacja
zgodnie z planem
120/121 KL
komunikacja
zgodnie z planem
147 KL
komunikacja
zgodnie z planem
131 KZ
komunikacja
zgodnie z planem
145 KL
komunikacja
zgodnie z planem
119 KL
komunikacja
zgodnie z planem
118 KG
komunikacja
zgodnie z planem
119 KL
komunikacja
zgodnie z planem

Po 2013

Ø 200 – 2156 mb

1.293.600,00

Po 2013

1 szt.
Ø 200 – 454 mb

40.000,00
227.000,00

KD komunikacja
zgodnie z planem

Po 2013

Ø 200 – 300 mb

75.000,00

22.

23.

Bud. k.s. w ul.
Łąkowa
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24.

Bud. k.s. w ul.
Piłsudskiego

25.

Bud. k.s. w ul.
Projektowanej

26.

Bud. k.s. w ul.
Ludowa

27.

Bud. k.s. w ul.
Sejmu Wielkiego

28.

Bud. k.s. w ul.
Strykowska +
przepompownia
Bud. k.s. w ul.
Spacerowej

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Bud. k.s. w ul.
Krasickiego +
przepompownia
Bud. k.s. w
ul. Cicha
Spokojna, Wesoła
Bud. k.s. w ul.
Północnej +
przepompownia
Bud. k.s. w ul.
Słowackiego
Uszczelnienie
kolektora

125 KL
komunikacja
zgodnie z planem
120 KL
komunikacja
zgodnie z planem
161 KL
komunikacja
zgodnie z planem
132 KL
komunikacja
zgodnie z planem
119 KL
komunikacja
zgodnie z planem
KD komunikacja
zgodnie z planem

Po 2013

Ø 200 – 102 mb

40.800,00

Po 2013

Ø 200 – 400 mb

80.000,00

Po 2013

Ø 200 – 840 mb
Ø 200 – 280 mb

168.000,00
56.000.00

Po 2013

Ø 300 – 1.300 mb

600.000,00

Po 2013

Ø 200 – 1.450 mb

720.000,00

Po 2013

1 szt.
Ø 200 – 75 mb

40.000,00
22.500,00

164 KD
komunikacja
zgodnie z planem
62 MNu /KD
komunikacja
zgodnie z planem
145 KL
komunikacja
zgodnie z planem
129 KL
komunikacja
zgodnie z planem

Po 2013

Ø 200 – 1.700 mb

2.550.000,00

Po 2013

1 szt.
Ø 300 – 412 mb

40.000,00
144.200,00

Po 2013

Ø 200 – 150 mb

45.000,00

Po 2013

1 szt.
Ø 200 – 250 mb

40.000,00
200.000,00

Po 2013

Ø 600 – 856 mb

1.692.000,00
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35.

Bud. k.s. w ul.
Kordeckiego

36.

Zakup urządzenia
do czyszczenia k.d.
Bud. sieci
wodociągowej w ul.
Łąkowej
Bud. sieci
wodociągowej w ul.
Krasickiego
Bud. sieci
wodociągowej w ul.
Łódzkiej
Bud. sieci
wodociągowej w ul.
Ludowej
Bud. sieci
wodociągowej w ul.
Waryńskiego
Strefa ciśnień
ul. Małczewska
Strefa ciśnień
ul. Strykowska
Budowa drogi ul. Wodociągowa

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.

Budowa drogiul. Sejmu
Wielkiego

Po 2013

Ø 200 – 200 mb

60.000,00

Po 2013

1 szt.

300.000,00

KD komunikacja
zgodnie z planem

Po 2013

Ø 100 – 287 mb

57.400,00

164 KD
komunikacja
zgodnie z planem
118 KG
komunikacja
zgodnie z planem
161 KL
komunikacja
zgodnie z planem
162 KZ
komunikacja
zgodnie z planem

Po 2013

Ø 100 – 300 mb
Ø 150 – 1700 mb

24.000,00
204.000,00

Po 2013

Ø 150 – 840 mb

67.000,00

Po 2013

Ø 150 – 840 mb

67.000,00

Po 2013

Ø 100 – 652 mb

78.000,00

Po 2013

1 szt.

50.000,00

Po 2013

1 szt.

50.000,00

149 KL –
komunikacja –
zgodnie z planem

Po 2013

dł. 835 mb.
jezdnia szer. 6,00 m
chodniki 2x 3,00 m

2.000.000,0

komunikacja –
zgodnie z planem

Po 2013

155 KL
komunikacja
zgodnie z planem
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46

Zagospodarowanie
terenu dworca –
budowa parkingu,
bazy turystycznej,
centrum informacji
turystycznej

Zgodnie z planem
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Pozostałe niezbędne inwestycje do wykonania z zakresu infrastruktury

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mrocka (420 mb)

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego (350 mb)

3.

Budowa drogi w części ul. Boh. Warszawy (300 mb)

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz drogi ul. Sosnowa i
Brzozowa (350 mb)

5.

Budowa sieci wodociągowej ul. Rejtana

6.

Budowa sieci wodociągowej ul. Piłsudskiego

7.

Budowa sieci wodociągowej ul. Orzeszkowej, Kościuszki

8.

Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa

9.

Budowa sieci wodociągowej ul. Krasickiego

10.

Budowa sieci wodociągowej ul. Łódzka, Ludowa

11.

Budowa sieci wodociągowej ul. Ludowa

12.

Budowa sieci wodociągowej ul. Krakówek

13.

Budowa sieci wodociągowej ul. Sejmu Wielkiego

14.

Budowa sieci wodociągowej ul. Mrocka, Wojska Polskiego

15.

Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa

16.

Budowa sieci wodociągowej ul. Głowackiego

17.

Budowa sieci wodociągowej ul. Okrzei, Południowa

18.

Budowa sieci wodociągowej ul. Reymonta

19.

Budowa sieci wodociągowej ul. Św. Anny

20.

Budowa sieci wodociągowej ul. Kilińskiego

21.

Budowa sieci wodociągowej ul. Kordeckiego

22.

Budowa sieci wodociągowej ul. Waryńskiego

23.

Budowa sieci wodociągowej ul. Jarzębinowa

24.

Wykonanie estrady przenośnej z zadaszeniem w Muzeum

25.

Kompleksowy remont budynku Muzeum

26.

ul. Reymonta – budowa ścieżki rowerowej

27.

Budowa parkingu przy ul. Reymonta

28.

ul. Sportowa – budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej

30.

ul. Sportowa – budowa bazy sportowo – noclegowo turystycznej

106

31.

ul. Polna, Dąbrowskiego, Składowa – budowa chodnika,
ścieżki rowerowej

Inne inwestycje:
Przedszkole Nr 3
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
Wymiana grzejników centralnego ogrzewania
Podłączenie budynku Przedszkola do miejskiej sieci cieplnej
Unowocześnienie/doposażenie kuchni
Położenie kostki brukowej na tarasach i placu przedszkolnym
Gimnazjum
Ułożenie kostki brukowej na parkingu od strony ul. Bohaterów Warszawy - 55.680,00
Ułożenie kostki brukowej w ciągu pieszo – jezdnym i wjeździe od strony ul.
Konstytucji 3-go Maja - 121.336,00
Ułożenie kostki brukowej między budynkiem głównym szkoły a salą gimnastyczną 41.296,00
Wymiana sieci c.o. wraz z instalacją - 168.000,00
Miejska Biblioteka Publiczna
Dalsza komputeryzacja biblioteki
Przystosowanie budynku biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych (I piętro)
Wymiana chodnika przed budynkiem
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki
Modernizacja łazienek
Malowanie budynku wewnątrz
Montaż klimatyzacji
Zakup aparatu fotograficznego(cyfrowego) oraz faxu
Wymiana pieca olejowego
Wymiana grzejników
Wymiana oświetlenia
Zakup i montaż szafek / schowków
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Budowa bloku mieszkalnego ul. Bohaterów Warszawy 5B - 1.441.000,00
Budowa bloków mieszkalnych ul. M.C. Skłodowskiej 17
Kompleksowa rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach:
Sienkiewicza nr:1,2,4,6 i 8
- Mickiewicza nr: 3, 6/8,10 i 12
- Staszica nr: 2,4,6,7,8,10 i 12
- Św Anny nr: 1,13,16,20,21,34
- Kościuszki nr: 2 i 20
- Traugutta nr: 1,9,11 i 12
- Moniuszki nr: 12
- Pl. Jana Pawła II nr: 6 i 7
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Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z przyłączami w budynkach
mieszkalnych przy ulicach: - 800.000,00
- Reformacka nr: 16
- Św. Anny nr: 2/6,8/12 i 3/11
- Piłsudskiego nr: 1/9
- Okrzei nr: 3
Wykonanie przyłączy wodociągowo –kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych
przy ulicach: - M.C. Skłodowskiej nr 19
- Kościuszki nr: 20 i 28
- Staszica nr 2
- Przechodnia nr 1/3
- Jana Pawła II nr:6 i 7
Docieplenie budynków mieszkalnych przy ulicach:
- Reformacka nr 16
- Św. Anny nr: 2/6,8/12 i 3/11
- Piłsudskiego nr 1/9
Inwestycje 2007 – 2013 Szkoła Podstawowa Nr 2
Przystosowanie klatek schodowych dla uczniów niepełnosprawnych - 30.000,00
Wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynku szkoły - 100.000,00
Wymiana płyt chodnikowych przed szkołą - 20.000,00
Modernizacja pracowni technicznej - 30.000,00
Ułożenie kostki brukowej na drodze wjazdowej (droga pożarowa) - 9.000,00
Budowa parkingów - 20.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1
Wymiana podłóg w budynku głównym szkoły - 150.000,00
Wymiana komina stalowego - 40.000,00
Remont instalacji cieplnej (w przypadku podłączenia do ciepłowni PEC) - 300.000,00
Modernizacja boiska sportowego i placu szkolnego - 50.000,00
Budowa parkingu - 60.000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Rozbudowa sieci ciepłowniczej
- etap I – 1097000,0 (zł)
- etap II – 911000,00
o łącznej długości 1.098,5 mb
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2.6. Powiązanie zadań realizowanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego z innymi
działaniami realizowanymi na terenie gminy / powiatu / województwa

Cele i zadania w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny na lata 2007 - 2015
zostały sformułowane z uwzględnieniem kierunków zapisanych w:
Narodowym Planie Rozwoju,
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego.
- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,
- Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
- Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Brzeziny 2007-2014
Plan Rozwoju Lokalnego precyzuje zadania dla władz Miasta Brzeziny na najbliższe 7
lat. Członkostwo w Unii Europejskiej, to niewątpliwie szansa na pozyskanie środków z
funduszy strukturalnych. Jednostki gminy miejskiej mają możliwość uzyskania dodatkowego
wsparcia finansowego dla projektów realizowanych w ramach programów sektorowych.
Wśród nich na uwagę zasługuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.
Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny.
Należy jednak traktować go jako dokument, który będzie wymagał częstego uszczegóławiania
i precyzowania.
Rozwój miasta ma nastąpić między innymi w oparciu o rozwój gospodarczy (przy
poszanowaniu środowiska naturalnego) i turystyczny, przy zapewnieniu odpowiedniego
spektrum usług oferowanych mieszkańcom. Rozwój gospodarczy miasta niewątpliwie
powoduje zarówno większe możliwości rozwoju infrastruktury i świadczenia usług na rzecz
ludności (dzięki większym dochodom budżetu miasta), jak i przyczynia się do większych
dochodów indywidualnych gospodarstw domowych, co bezpośrednio przekłada się na
poziom życia mieszkańców.
Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015 wynika
z konieczności dostosowania dokumentów i podejmowanych kierunków działań do wymagań
stawianych potencjalnym beneficjentom pomocy unijnej.
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2.7. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Lp.
Rodzaj inwestycji
1. Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej
2. Rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni
ścieków

3. e-usługi publiczne

4. Drogi

Wskaźniki rezultatu
Ilość zaoszczędzonej energii
Redukcja zanieczyszczenia
powietrza
Poziom wskaźników
fizykochemicznych
oczyszczanych ścieków
(efekt ekologiczny),
Ilości ścieków odebranych i
oczyszczonych
Przepustowość
zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków,.
Liczba gospodarstw
domowych /budynków
obsługiwanych przez
oczyszczalnię ścieków,
Powierzchnia terenów
inwestycyjnych objęta
działaniem oczyszczalni
ścieków,
Wykorzystywanie mocy
przerobowej zmodernizowanej
oczyszczalni ścieków,
Liczba osób korzystających z
usług publicznych on-line
Natężenie ruchu na drodze,
nośność zmodernizowanego
obiektu (drogi),
Liczba osób korzystających z
obiektów infrastruktury
drogowej,
Hałas komunikacyjny,
Średni czas przejazdu między
dwoma punktami sieci,
Zanieczyszczenie
komunikacyjne pyłowe,
Zanieczyszczenie
komunikacyjne gazowe,

Wskaźniki oddziaływania
Zmniejszenie nakładów na
bieżące utrzymanie
Liczba pracujących w obszarze
oddziaływania
Liczba nowozatrudnionych,
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w
obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w obszarze
oddziaływania,
Poziom wskaźników
fizykochemicznych ścieków
w punkcie pomiarowym (po
roku),
Klasa czystości wód (rzek) (w
okresie 1 toku),
Liczba nowych miejsc pracy
(w okresie 2 lat),

Liczba korzystających z usług,
Nakłady na bieżące
utrzymanie (naprawy
nawierzchni) drogi,
Liczba pojazdów
korzystających z drogi (w
okresie 1 roku),
Natężenie ruchu na obszarze
zdefiniowanym przez
beneficjenta (w okresie 1
roku),
Liczba nowych miejsc pracy
(po 2 latach),
Liczba nowych
przedsiębiorstw (w okresie 2
lat),
Liczba turystów na obszarze
zdefiniowanym przez
beneficjenta (po roku),
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5. Wodociągi

6. Kanalizacja
sanitarna

7. Inwestycje
wspierające
przedsiębiorczość
8. Obiekty
infrastruktury
społecznej
(sportowe,
kulturowe,
dydaktyczne)

Stosunek ilości budynków
podłączonych do wszystkich
budynków,
Liczba gospodarstw
domowych /budynków
podłączonych do sieci
wodociągowej,
Powierzchnia terenów
inwestycyjnych z dostępem do
sieci wodociągowej,
Długość sieci wodociągowej
na terenie miasta,
Liczba osób korzystających z
wodociągów,
Liczba gospodarstw
domowych /budynków
obsługiwanych przez stację
uzdatniania wody,
Poziom wskaźników
fizykochemicznych
uzdatnionej wody,
Liczba gospodarstw
domowych /budynków
podłączonych do sieci
kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
podłączonych do kanalizacji
do wszystkich budynków w
mieście,
Powierzchnia terenów
inwestycyjnych z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta,
Liczba osób korzystających z
kanalizacji,
Liczba przedsiębiorstw
korzystających z usług,

Liczba nowozatrudnionych,
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w
obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w
obszarze oddziaływania,
Liczba nowoutworzonych
przedsiębiorstw (w okresie 2
lat),
Ilość ścieków
odprowadzanych i
oczyszczonych (w okresie 1
roku),
Liczba nowych miejsc pracy
(w okresie 2 lat),
Nowe miejsca pracy w zasięgu
inwestycji,

Powierzchnia wybudowanych,
zmodernizowanych
/wyremontowanych sal
gimnastycznych,
Liczba korzystających z sal
gimnastycznych,
Liczba osób korzystających z
obiektów dydaktycznych i
sportowych,
Liczba osób zatrudnionych w

Liczba imprez i wydarzeń
sportowych,
Liczba uczestników imprez
sportowych,
Liczba nowych podmiotów
prowadzonych z
wykorzystaniem infrastruktury
społeczno – edukacyjnej,
Liczba osób tygodniowo
korzystających z obiektów

Liczba nowozatrudnionych,
Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w
obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w
obszarze oddziaływania,
Liczba nowoutworzonych
przedsiębiorstw (w okresie 2
lat)
Liczba nowych miejsc pracy
(w okresie 2 lat),
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9. Obiekty
turystyczne

10. Infrastruktura
Społeczeństwa
informacyjnego

obiektach dydaktycznych i
sportowych,
Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z infrastruktury
społecznej,
Liczba absolwentów,
Liczba uczestników imprez
/wydarzeń kulturowych w
obiektach zabytkowych i
infrastruktury kulturowej,
Liczba zorganizowanych
imprez /wydarzeń kulturowych
w obiektach infrastruktury
kulturowej,
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie
kultury i turystyki.
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie
turystyki,
Liczba nowych miejsc pracy
powstała w wyniku realizacji
projektów turystycznych,
Liczba osób korzystających z
nowej lokalnej bazy
turystycznej,
Pojemność wybudowanych
zbiorników małej retencji,
Liczba turystów korzystających
z nowej infrastruktury
noclegowej,
Liczba osób korzystająca z
nowej infrastruktury sportowej
/rekreacyjnej /aktywnego
wypoczynku,

edukacyjno – sportowych (po 2
latach),
Liczba nowych miejsc pracy
powstała w wyniku realizacji
projektów kulturowych,
Liczba korzystających osób z
nowych ofert programowych w
zakresie kultury,
Liczba imprez i wydarzeń
kulturowych (po 2 latach),
Liczba stałych miejsc pracy w
obszarze kultury (po 2 latach).

Liczba obiektów publicznych z
dostępem do
szerokopasmowego Internetu,
Liczba osób korzystających z
infrastruktury komputerowej,
Ilość węzłów sieci
szkieletowej,
Ilość instytucji publicznych
posiadających
szerokopasmowy dostęp do
Internetu,

Liczba korzystających z usług,
Liczba danych przesyłanych w
sieci szerokopasmowej obiektu
/instytucji,
Liczba użytkowników
posiadających dostęp do
szerokopasmowego Internetu,
Liczba instytucji publicznych
posiadających dostęp do
szerokopasmowego Internetu,
Liczba użytkowników

Liczba korzystających z
nowych ofert programowych w
zakresie turystyki,
Stałe miejsca pracy w obszarze
turystyki,
Liczba nowych miejsc pracy
powstała w wyniku realizacji
projektów turystycznych,
Liczba korzystających z
nowych ofert programowych w
zakresie turystyki,
Liczba stałych miejsc pracy w
obszarze turystyki (po 2
latach),
Liczba nowych
przedsiębiorstw w obszarze
kultury, turystyki, sportu i
rekreacji,

112

Liczba osób korzystających
dziennie z PIAP,
Liczba ogólnodostępnych
komputerów/ hostów/ z
dostępem do Internetu.

indywidualnych posiadających
dostęp do szerokopasmowego
Internetu.

Wskaźniki produktu (dla inwestycji do realizacji w latach 2007-2013):
Liczba obiektów użyteczności publicznej objętych termomodernizacją – 2 szt.
Budowa Przedszkola Nr 1 –1szt.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków(przez ZUK sp. z o.o.) – 1 szt.
Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego – 1 szt.
Budowa Systemu e-usług publicznych – 2 jednostki,
Budowa kanalizacji deszczowej – 42,0km
Budowa kanalizacji sanitarnej – 2,63km
Budowa dróg – 4,0 km
Składowisko odpadów komunalnych (rekultywacja i modernizacja)- 1 szt.
Budowa sieci wodociągowej (przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.)– 6,5 km
Budowa sieci ciepłowniczej (przez PEC sp. z o.o.) - 1,10 km
Budowa bloku mieszkalnego (przez TBS sp. z o.o.) – 15 lokali.
Dla poszczególnych inwestycji ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego wybór
wskaźników rezultatu, produktu i oddziaływania i ich wielkości zostaną określone w
sporządzanych dla nich studiach wykonalności i w sporządzanych wnioskach o
dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013.
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2.8. Plan finansowy na lata 2007 - 2013 i na następne lata

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA GMINY MIASTO BRZEZINY NA LATA 2007 – 2013
Lp

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Nazwa
jednostki
realizującej

Źródła finansowania

Łączny
nakład
inwestycyjny

Wielkość
nakładów
zrealizowanych
do 31.12.2006 r.

Wielkość
nakładów
zrealizowanych
w 2007 roku

0
0
0
0
0
0
0
0

1.

Budowa kanalizacji
deszczowej i
przebudowa ulic –
osiedle „Szydłowiec”

2006
2014

Gmina
Miasto
Brzeziny

OGÓŁEM
Środki UE*
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt

12.652.171
10.670.866
0
1.981.305
0
0
0
1.981.305

98.210
0
0
98.210
0
0
0
98.210

2.

Termomodernizacja
budynku Urzędu
Miasta w Brzezinach

2006
2010

Gmina
Miasto
Brzeziny

3.

Budowa Przedszkola
Nr1

2005
2010

Gmina
Miasto
Brzeziny

4.

Składowisko odpadów
komunalnych,
rekultywacja i
modernizacja

2003
2014

Gmina
Miasto
Brzeziny

OGÓŁEM
Środki UE*
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt
OGÓŁEM
Środki UE*
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt
OGÓŁEM
Środki UE*
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt

1.008.000
838.652
0
169.348
21.350
119.650
0
28.348
8.007.994
6.641.911
0
1.366.083
0
0
0
1.366.083
3.361.070
2.472.865
0
888.205
0
0
0
888.205

21.350
0
0
21.350
21.350
0
0
0
193.980
0
0
193.980
0
0
0
193.980
451.816
0
0
451.816
0
0
0
451.816

Rok 2008

Rok 2009

480.000 1.675.660
408.000 1.424.311
0
0
72.000
251.349
0
0
0
0
0
0
72.000
251.349

Rok 2010

Rok 2013

Lata
następne

2.075.660 2.075.660 2.075.660 2.075.660
1.764.311 1.764.311 1.764.311 1.764.311
0
0
0
0
311.349
311.349
311.349
311.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311.349
311.349
311.349
311.349

2.095.661
1.781.311
0
314.350
0
0
0
314.350

0
167.000
635.000
184.650
0
47.350
635.000
156.302
0
0
0
0
0
119.650
0
28.348
0
0
0
0
0
119.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.348
8.174 2.615.280 2.595.280 2.595.280
0 2.222.988 2.205.988 2.212.935
0
0
0
0
8.174
392.292
389.292
382.345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.174
392.292
389.292
389.292
105.210
0
467.340
467.340
0
0
397.239
397.239
0
0
0
0
105.210
0
70.101
70.101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.210
0
70.101
70.101

Rok 2011

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
467.340
397.239
0
70.101
0
0
0
70.101

Rok 2012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
467.340
397.239
0
70.101
0
0
0
70.101

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
467.340
416.565
0
50.775
0
0
0
50.775
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
467.344
467.344
0
0
0
0
0
0

5.

Rozdział kanalizacji
sanitarnej i
deszczowej

2004
2014

6.

Budowa
międzyszkolnego
kompleksu
sportowego

2003
2014

7.

Modernizacja
automatyki i systemu
grzewczowentylacyjnego w
Miejskiej Krytej
Pływalni

2007
2009

8.

Wniesienie wkładu
pieniężnego do spółki
z o.o. Zakład Usług
Komunalnych z
przeznaczeniem na
realizację zadania pn.:
„Rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni ścieków
w Brzezinach ul.
Waryńskiego 50”
Budowa
Zintegrowanego
Systemu e-Usług
Publicznych
Województwa
Łódzkiego (Wrota
Regionu Łódzkiego)

2009
2011

9.

OGÓŁEM

2009
2010

OGÓŁEM
Środki UE*
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt
Gmina
OGÓŁEM
Miasto
Środki UE*
Brzeziny
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt
Gmina
OGÓŁEM
Miasto
Środki UE*
Brzeziny
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt
Zakład
OGÓŁEM
Usług
Środki UE*
Komunalnyc Środki BP**
h sp. z o.o. Środki własne, w tym:
w
Budżet gminy
Brzezinach Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt

8.000.000
6.632.589
0
1.367.411
0
3.745
227.999
1.135.667
10.304.516
8.713.469
0
1.591.047
0
0
0
1.591.047
227.614
0
0
227.614
0
0
0
227.614
2.230.000
0
0
2.230.000
0
0
0
2.230.000

196.953
0
0
196.953
0
0
0
196.953
53.376
0
0
53.376
0
0
0
53.376
4.514
0
0
4.514
0
0
0
4.514
0
0
0
0
0
0
0
0

OGÓŁEM
Środki UE*
Środki BP**
Środki własne, w tym:
Budżet gminy
Umorzenia ***
Fundusz****
Pożyczka/kredyt

44.000
0
0
44.000
0
0
0
44.000
45.835.365

0
0
0
0
0
0
0
0
1.020.199

Gmina
Miasto
Brzeziny

Gmina
Miasto
Brzeziny

248.550
0
0
248.550
0
3.745
227.999
16.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
23.800
0
4.200
0
0
0
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223.100
0
0
223.100
0
0
0
223.100
900.000
0
0
900.000
0
0
0
900.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730.000
0
0
730.000
0
0
0
730.000

1.253.841
1.065.764
0
188.077
0
0
0
188.077
1.708.524
1.452.245
0
256.279
0
0
0
256.279
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
0
600.000
0
0
0
600.000

1.253.841
1.065.764
0
188.077
0
0
0
188.077
1.708.524
1.452.245
0
256.279
0
0
0
256.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.253.841
1.065.764
0
188.077
0
0
0
188.077
1.708.524
1.452.245
0
256.279
0
0
0
256.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.792.974
3.435.297
0
357.677
0
0
0
357.677
5.097.568
4.332.934
0
764.634
0
0
0
764.634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
12.550
31.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.550
31.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.550
31.450
0
0
0
361.934 3.290.280 6.508.930 6.084.380 6.105.365 5.505.365 5.505.365

0
0
0
0
0
0
0
0
11.453.547
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2.9. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny jest realizowany w
oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Miasto korzystając ze
środków finansowych funduszy strukturalnych UE jest zobowiązane przestrzegać zasady i
procedur wspólnotowych, które zostały określone w rozporządzeniu KE z dnia 11 lipca 2006
r. Nr 1083/2006 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz
rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg
źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może oznaczać, że podmiot korzystający z
różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy
to w szczególności odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł
krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.
Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizacje Planu Rozwoju Lokalnego
będzie pełnił Burmistrz Miasta Brzeziny. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje
między innymi:
 ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji planu,
 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz
przebiegu realizacji projektów w ramach planu,
 zapewnienie

zgodności

realizacji

planu

z

poszczególnymi

dokumentami

programowymi wyższego rzędu,
 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu w zakresie informacji i promocji planu,
 przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania planu, zbieranie informacji do
rocznego raportu o nieprawidłowościach,
 dokładne oceny ex-post po zakończeniu realizacji planu,
 kierowanie pracami zespołu ds. wdrożenia i monitoringu planu.
Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii
niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego
Urząd Miasta jako instytucja wdrażająca plan jest odpowiedzialna za:
 kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji
podległych – beneficjentów pomocy,
 kontrolę formalną składania wniosków, ich zgodność z procedurami, z zapisami planu,
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 monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
 zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
2.10. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Planu Rozwoju
Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego nie jest dokumentem programowym przeznaczonym do
realizacji w określonej, jednej kadencji władz miasta. Określa on cele i zadania, których
jednymi z cech są długofalowość, zmienność i dynamizm. Dlatego też dokument ten będzie
musiał podlegać monitoringowi i zmianom zależnie od aktualnej sytuacji społeczno –
gospodarczej miasta.
Monitoring jest elementem procesu bieżącego zarządzania środkami publicznymi, mającym
na celu zapewnienie prawidłowości i wydajności wdrażania programów finansowych z tych
środków, poprzez zbieranie wiarygodnych danych o tych programach, porównywanie ich z
zakładanymi wskaźnikami oraz podejmowanie przy udziale partnerów samorządowych,
gospodarczych i społecznych decyzji o zmianach w tych programach.
Monitoringowi towarzyszą okresowe oceny, które mają na celu dostarczenie krytycznej oceny
osiągniętych rezultatów i przyczyniają się do efektywnego zarządzania pomocą.
Podstawową funkcją monitoringu i oceny funduszy strukturalnych w Polsce jest umożliwienie
sprawnego zarządzania programami operacyjnymi i ich koordynacji na poziomie Narodowego
Planu Rozwoju (Podstaw Wsparcia Wspólnoty), poprzez monitorowanie za pomocą
wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych priorytetów, działań i
projektów.
W celu prowadzenia skutecznego monitoringu i oceny wszystkich wydatków (zarówno
wspólnotowych, jak i własnych przez wyodrębnione komórki monitorujące wydatki i efekty
rzeczowe inwestycji.
Wszystkie jednostki uczestniczące w procesie przepływu środków z funduszy strukturalnych
na wszystkich poziomach zarządzania stosują jednolite zasady monitoringu, zarówno
finansowego, jak i rzeczowego, ograniczonego do niektórych wskaźników – przedstawiają
informacje i raporty w ustalonym formacie.
Celem monitoringu jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej
zatwierdzonymi założeniami i celami.
Skuteczny monitoring posiada następujące cechy:
 systematyczność działania,
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 porównywanie postępów we wdrażaniu z przyjętymi założeniami na etapie
programowania i podejmowanie działań zaradczych,
 obejmuje wszystkie poziomy zarządzania,
 wykorzystuje zarówno formalnie obowiązujący system raportowania, jak również inne
mniej formalne sposoby komunikacji,
 wykorzystuje matrycę logiczna.
Podstawą monitorowania są dokumenty przyjęte na etapie programowania, w których
określone zostały wskaźniki monitoringu.
Monitoring prowadzony jest w oparciu o wskaźniki określone i przyjęte dla danego rodzaju
projektów. Programy operacyjne przewidują następujące rodzaje wskaźników:
Wkład (input) – zasoby zaangażowane przez beneficjenta w trakcie wdrażania danego
projektu np. zasoby finansowe, zasoby ludzkie, zasoby materialne, zasoby organizacyjne itp.
Produkt (output) – wszystkie produkty materialne i usługi, które otrzymuje beneficjent w
trakcie realizacji projektu przy wykorzystaniu zaangażowanych zasobów.
Rezultat (result) – bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu; zmiany, jakie nastąpiły w
wyniku wdrożenia projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy.
Oddziaływanie (impact) – konsekwencje danego programu-projektu wykraczające poza
bezpośrednie i natychmiastowe efekty dla beneficjentów.
Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty oraz instytucje zarządzające
programami operacyjnymi wraz z ich komitetami monitorującymi prowadzą monitoring w
oparciu o ilościowe i jakościowe informacje z realizacji projektów, działań, priorytetów i
programów. Mierzeniu postępu realizacji oraz ocenie efektywności wdrażania w ujęciu
rzeczowym i finansowym służą fizyczne i finansowe wskaźniki (baseline indicators), które
zostały określone w Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz w poszczególnych programach
operacyjnych.
Wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i monitorowaniem postępu prac zajmie się specjalny
zespół powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta, którego tryb i standardy pracy zostaną
określone odrębnym regulaminem.
W procesie monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego przewidziano następujące fazy:
Ocenę ex – ante
Rozpoczęcie każdego programu określonego w Planie Rozwoju Lokalnego i wchodzących
w jego skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i
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jakościowych (wskaźniki realizowanego zadania). Zostaną również wyraźnie określone etapy
realizacji zadania, a także termin rozpoczęcia i zakończenia.
Przyjęte raz wskaźniki powinny być stosowane przez cały czas realizacji programów i
projektów.
Monitoring bieżący
Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania
będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. Dla
skutecznej realizacji monitoringu powinien zostać wyłoniony zespół, którego zadaniem
będzie monitoring projektów, wskaźników realizacji zadań cząstkowych oraz ocena
rezultatów wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z rekomendowaniem władzom
samorządowym niezbędnych zmian.
Ocena ex- post
Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Planie Rozwoju Lokalnego projekty
i zakładane właściwe wskaźniki zostały osiągnięte oraz ustalić przyczyny wszelkich odchyleń
w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z
przyjętymi założeniami, 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. Są one również kluczowe
dla prawidłowego planowania kolejnych zmian Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny.
Narzędzia służące zbieraniu informacji zaproponowane w czasie opracowywania Planu
Rozwoju Lokalnego
Zapewnienie informacji o realizacji programów i projektów jest jednym z kluczowych
elementów zapewniających efektywne wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego. Również
systematyczne zbieranie danych i gromadzenie ich w istniejących bazach danych jest
elementem koniecznym prac zespołu monitorującego oraz oceny przez Radę Miasta.
Miary wykonania projektów
Nie we wszystkich projektach obecnego planu dało się ustalić miary wyjściowe. W
celu rzetelnego monitorowania wdrażania ważne jest ustalenie mierzalnych celów i zadań,
najlepiej opisanych przez dane ilościowe o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu
powinny zostać ujęte we wskaźniki.
Dla każdego z projektów zaproponowano odpowiednie miary wykonania. Pozwolą
one w przyszłości ocenić stopień zaawansowania projektu i sukces w jego realizacji. Pomiar
osiąganych wyników pozwala odróżnić powodzenie od porażki. Wyniki zapisane w postaci
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wskaźników czy bezwzględnych informacji statystycznych mają także ważne znaczenie w
procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla prowadzonych zmian w Planie. Dają one
czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji. Należy jednak pamiętać, że muszą być one
interpretowane łącznie. Pojedynczy wskaźnik czy liczba może dawać mylne, zbyt
optymistyczne lub zbyt pesymistyczne wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania Planu
Rozwoju Lokalnego. Analiza wartości poszczególnych wskaźników pozwala ocenić na ile
podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. Zaproponowane miary umożliwiają
bezstronną ocenę osiąganych efektów.
Porównywanie wskaźników
Jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny efektów realizowanego Planu
Rozwoju Lokalnego jest również porównanie osiąganych wskaźników z sąsiednimi
jednostkami samorządu terytorialnego oraz tymi o podobnych cechach. Odniesienie efektów
własnej pracy do osiągnięć innych przy pomocy porównywalnych wskaźników pozwala na
obiektywną ocenę postępu i skali zachodzących zmian. Może jednocześnie prowadzić do
zidentyfikowania najlepszych wzorców działania (tzw. dobrych praktyk), które pozwolą na
efektywniejszą realizację programów i projektów.
Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego
Zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego zadania i projekty podlegają zmianom ze
względu na dynamizm i ich cząstkową realizację. Raz w roku powinny być one przeglądane i
korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i
zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego powinny być
wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład
uzyskanie wsparcia finansowego) bądź pojawiających się potrzeb. Efektem pracy zespołu
monitorującego mają być coroczne sprawozdania o stopniu realizacji celów i ewentualne
projekty zmian planu. W przypadku nie osiągania założonych parametrów jakościowych i
ilościowych (pożądanych zmian) ich korekta stanie się przedmiotem odpowiednich uchwał
Rady Miasta.
Przyjęto, że:
w kolejnych latach, sprawozdanie z realizacji działań zawartych w planie strategicznym
przedstawiane będzie na jednej z sesji Rady Miasta w pierwszym półroczu,
raport o stanie miasta i projekty i projekty w PRL będzie aktualizowany minimum raz na
dwa lata (chyba, że zajdą jakieś szczególne okoliczności wymagające wcześniejszej
aktualizacji),
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osobą odpowiedzialną za zbieranie, opracowanie i przedstawianie informacji na sesji
Rady jest przewodniczący zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta,
po przedyskutowaniu wariantów, Rada uchwala działania przewidziane na kolejne lata
realizacji planu,
Burmistrz i Rada Miasta oceniają skuteczność działań koordynacyjnych wyznaczonej
jednostki,
przy realizacji planu uwzględnia się harmonogramy realizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego i prac nad budżetem Miasta.

Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta w
Brzezinach w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej miasta.
Informacja o planie zostanie rozpropagowana wśród mieszkańców miasta poprzez radnych
oraz w mediach lokalnych. Zostanie również wydrukowany skrót planu, zawierający jego
najważniejsze elementy, celem przybliżenia jego treści mieszkańcom.
Zagrożenia związane z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego
Zaproponowane w Planie Rozwoju Lokalnego projekty zostały określone w czasie i
zakresie merytorycznym zgodnie z dostępnymi aktualnie danymi. Większość informacji na
temat kosztów danego projektu nie jest jednak dokładna, są to kwoty przybliżone, pokazujące
tylko przewidywany koszt projektu w stosunku do możliwości finansowych samorządu. Plan
Rozwoju Lokalnego w swoim zarysie pokazuje w ten sposób wagę finansową poszczególnych
projektów w stosunku do innych, również ważnych dla społeczności przedsięwzięć. Dlatego
należy pamiętać, iż koszty realizacji projektu zapisane w niniejszym dokumencie nie mogą
być podstawą do oceny jakości zarządzania zasobami finansowymi miasta. Całość kosztów
związanych z realizacją PRL nie jest możliwa do określenia. Składają się na nią także budżety
innych jednostek, fundusze zewnętrzne i praca osób zaangażowanych w rozwój miasta.
Następnym ważnym elementem jest zakres rzeczowy projektów. Na etapie planowania
Planu Rozwoju Lokalnego nie da się przewidzieć zarówno okoliczności sprzyjających
realizacji danego zamierzenia jak i przeszkód (finansowych, organizacyjnych i formalnych),
które utrudnią lub uniemożliwią prawidłowe jego wdrożenie. Dlatego wszystkie projekty
należy traktować bardziej, jako otwarte pomysły, które powinny być modyfikowane i
zmieniane w oparciu o zmieniające się okoliczności, niż zamknięte przedsięwzięcia. W wielu
sytuacjach zadania projektowe są tak duże, że po odpowiedniej adaptacji mogą zacząć
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funkcjonować jako samodzielne projekty, co powinno zostać uwzględnione przy kolejnej
aktualizacji tego dokumentu.
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