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Nazwa obszaru ochrony uzdrowiskowej:  ROGÓŹNO  

w gminie Zgierz i Ozorków w woj. łódzkim 

 

Powierzchnia obszaru ochrony uzdrowiskowej:   

Strefa „A” – 311 ha   

Strefa „B” – 1280 ha   

Strefa „C” – 3520 ha   

Łącznie: 5111 ha 

 

W skład obszaru ochrony uzdrowiskowej wchodzą: 

1. W gminie Zgierz: 

- sołectwo: Śladków Górny, Brachowice, Grabiszew, Wypychów, Gieczno, Rogóźno, 

Astachowice, Wola Rogozińska, Warszyce, Biała, Dzierżązna, Bądków, Jasionka. 

                                                                

2. W gminie Ozorków: 

- sołectwo Celestynów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operat  uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Rogoźno w  gminie Zgierz 

IZBA GOSPODARCZA  „Uzdrowiska Polskie”, PUPIKZ „HOT” Tomasz Ołdytowski, Supraśl  
    

 4 

 

SPIS TREŚCI: 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

a) Ogólna: 

Rozdział 1: Podstawy prawne opracowania operatu  ................................................. …….………. 7 

                    1.1. Podstawowe pojęcia branży uzdrowiskowej ………………………………………………… 8 

Rozdział 2: Ogólne informacje o gminie Zgierz ……………………………………………………………………. 13 

                    2.1. Położenie gminy  ................................................................................ …….…….. 13 

                    2.2. Dane statystyczne gminy Zgierz …………………………………………………………………. 17 

                    2.3. Flaga i herb gminy Zgierz …………………………………………………………………………… 18 

                    2.4. Historia gminy Zgierz …………………………………………………………………………………. 20 

                    2.5. Edukacja …………………………………………………………………………………………………….. 21 

                    2.6. Opieka medyczna ……………………………………………………………………………………….. 22 

                    2.7. Działalność kulturalna ………………………………………………………………………………… 24 

                    2.8. Sport …………………………………………………………………………………………………………... 30 

                    2.9. Rolnictwo ……………………………………………………………………………………………………. 31 

                    2.10. Lasy …………………………………………………………………………………………………………… 32 

                    2.11. Zasoby wodne ……………………………………………………………………………………………. 32 

                    2.12. Działalność gospodarcza ……………………………………………………………………………. 34 

                    2.13. Bogactwa naturalne ………………………………………………………………………………….. 35 

                    2.14. Turystyka i wypoczynek ……………………………………………………………………………… 36 

                    2.15. Zabytki ………………………………………………………………………………………………………. 42 

                    2.16. Współpraca zagraniczna gminy Zgierz ………………………………………………………. 47 

                    2.17. Podsumowanie …………………………………………………………………………………………... 47 

                    

Rozdział 3: Sołectwa Gminy tworzące Obszar ochrony uzdrowiskowej ………………………………….. 48   

Rozdział 4: Środowisko naturalne ………………………………………………………………………………………….. 54 

                   4.1. Chronione obszary przyrodnicze na terenie gminy Zgierz ……………………………. 57 

                   4.2. Zagrożenia w ochronie środowiska ………………………………………………………………. 62 

 



Operat  uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Rogoźno w  gminie Zgierz 

IZBA GOSPODARCZA  „Uzdrowiska Polskie”, PUPIKZ „HOT” Tomasz Ołdytowski, Supraśl  
    

 5 

 

 

Rozdział 5: Infrastruktura techniczna w gminie Zgierz ……………………………………………………………. 65     

                    5.1. Komunikacja ………………………………………………………………………………………………… 65 

                    5.2. Stan infrastruktury drogowej i transportowej ………………………………………………. 66 

                    5.3. Zaopatrzenie w wodę …………………………………………………………………………………… 69 

                    5.4. Odprowadzanie ścieków ………………………………………………………………………………. 71 

                     5.5. Gospodarka odpadami ………………………………………………………………………………… 72 

                     5.6. Zasilanie w energię elektryczną ………………………………………………………………….. 73 

                     5.7. Zaopatrzenie w gaz …………………………………………………………………………………….. 74 

                     5.8. Telekomunikacja i połączenia internetowe …………………………………………………. 74 

Rozdział 6: Rogóźno Centrum Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej …………………………………………... 76  

                    6.1. Powołanie Parku Odnawialnych Źródeł Energii „Rogóźno” ………………………….. 78 

                    6.2. Kopalnia czy uzdrowisko? ……………………………………………………………………………... 79 

Rozdział 7: Strefy ochrony uzdrowiskowej …………………………………………………………………………….. 81 

Rozdział 8: Przewidywane profile lecznicze dla uzdrowiska Rogóźno ……………………………………. 88  

                    8.1.  Funkcje uzdrowiskowe ……………………………………………………………………………….. 88 

Rozdział 9: Naturalne surowce lecznicze ……………………………………………………………………………….. 90  

                    9.1. Złoża naturalne …………………………………………………………………………………………… 90 

Rozdział 10: Klimat uzdrowiskowy …………………………………………………………………………………………. 93 

Rozdział 11: Perspektywy rozwoju gminy Zgierz w oparciu o plan rozwoju lokalnego do roku 

2016 i otrzymania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej przez północną część gminy Zgierz

 ..................................................................................................................................... ……………… 96 

Rozdział 12: Spełnienie kryteriów do uzyskania statusu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej ….. 100  

Wniosek końcowy ……………………………………………………………………………………………………………….. 102 

Bibliografia ………………………………………………………………………………………………………………………….. 105 

 

b) Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wody z wynikami badań 

c) Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu 

 

 

 



Operat  uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Rogoźno w  gminie Zgierz 

IZBA GOSPODARCZA  „Uzdrowiska Polskie”, PUPIKZ „HOT” Tomasz Ołdytowski, Supraśl  
    

 6 

 

II. Część graficzna 

 

     1. Mapa strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:5000 

     2. Mapa strefy „B” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:10000 (naniesiono obszar strefy A) 

     3. Mapa strefy „C” ochrony uzdrowiskowej w skali 1:25000 (naniesiono obszary stref A i B) 

     4. Mapy pomocnicze - planowane  zagospodarowanie strefy, 
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ROZDZIAŁ 1: PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA OPERATU UZDROWISKOWEGO 
 

 
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach  uzdrowiskowych. (Dz. U.  2012 r.   poz.651); 

- Ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 marca 

2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 73 poz. 390); 

-  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze.  (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, 

poz.1947 z późn. zm.); 

-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. (Dz. U z dnia 11 października 2001 r. Nr 111, 

poz.1229 z późn. zm.); 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.  (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 

r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); 

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.); 

-  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 

dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.  (Dz. U. Nr 273 poz. 2703 z późn. 

zm.); 

-   Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.  (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.435 z późn. zm.); 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 

844 z późn. zm.); 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62 poz. 

628 z późn. zm.); 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie   określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o 

oddziaływaniu na środowisko. ( Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.);  

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004 r. w  sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku.  (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr 178 poz.1841); 

-  Ustawa z dnia 28 listopada 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 

236, poz. 2008 ).   
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1.1 Podstawowe pojęcia branży uzdrowiskowej 

 

  „Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” definiuje główne pojęcia związane z 

uzdrowiskami: 

 

- GMINA UZDROWISKOWA to gmina, której obszarowi lub jego części został nadany status 

uzdrowiska w trybie określonym w ustawie; 

- UZDROWISKO to obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, 

wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych 

surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, któremu został 

nadany status uzdrowiska; 

- LECZNICTWO UZDROWISKOWE to zorganizowana działalność polegającą na udzielaniu 

świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzoną w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa 

uzdrowiskowego przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: 

a) właściwości naturalnych surowców leczniczych, 

b) właściwości lecznicze klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia oraz właściwości 

lecznicze mikroklimatu 

- a także towarzyszące temu zabiegi fizykalne. 

 

Powyższa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. szczegółowo określa również: 

-  zasady nadawania oraz pozbawiania obszaru statusu uzdrowiska albo statusu 

obszaru ochrony uzdrowiskowej, 

- kierunki lecznicze uzdrowisk, 

- zasady finansowania oraz warunki prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 

- zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz zadania, jakie 

stawiane są gminom uzdrowiskowym. 
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W celu nadania obszarowi statusu uzdrowiska i prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 

gmina winna ustanowić statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze jego granic lub gmin:  

· Na obszarze uzdrowiska wydziela się strefy ochronne A, B, C - strefy ochrony uzdrowiskowej 

(A, B, C) to części obszaru uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, określone w 

statucie uzdrowiska, wydzielone w celu ochrony czynników leczniczych i naturalnych surowców 

leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych; 

· W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się 

szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w zakresie: 

-wymagań sanitarnych; 

-ochrony przed hałasem, w szczególności w strefie "A"; 

-estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych; 

-zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie "A"; 

-ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych; 

· W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki 

terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek: 

- w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów 

zieleni powinien wynosić nie mniej niż 65 % powierzchni strefy oraz minimalną powierzchnię 

nowo wydzielanych działek; 

- w strefie "B" stanowiącej otulinę strefy "A" wskaźnik powierzchni terenów zieleni powinien 

wynosić nie mniej niż 50 % powierzchni strefy oraz minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

działek; 

- w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych winien wynosić min. 45 %    

i ustala się indywidualnie dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych 

działek: siedliskowych, rekreacyjnych, pensjonatowych. 

· Na terenie uzdrowiska określa się udokumentowane naturalne surowce lecznicze. 

· W uzdrowisku określa się kierunki lecznictwa uzdrowiskowego. 

· Opracowuje się załącznik tekstowy do statutu: 

- wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów 

przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego; 

- wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska. 
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· Opracowuje się załączniki graficzne do statutu: 

- mapę strefy "A" z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami w skali 

nie mniejszej niż 1:10.000; 

- mapę strefy "B" w skali 1:25.000; 

- mapę strefy "C" wraz z granicami obszaru "A" i "B" w skali 1:25.000; 

- mapę obszaru i terenu górniczego w skali 1:25.000. 

 

Charakterystyka strefy „A”: 

Strefa "A" obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia 

lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub 

obsłudze pacjenta lub turysty (w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie), dla 

której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%. 

• lokalizacji zakładów przemysłowych, 

• lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem 

modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich 

zabudowy, 

• uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i 

campingowych, 

• prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów 

ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i 

miejscach wyznaczonych przez gminę, 

• trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, 

poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), 

• prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 

90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199), 

• organizacji rajdów samochodowych i motorowych, 

• lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów 

sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału, 
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• lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10 % miejsc 

sanatoryjnych w obiekcie, 

• lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub 

zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji 

bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji 

radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, 

• organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), 

zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze 

rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00-6.00, z wyjątkiem imprez 

masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych, 

• lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, 

wędzarnie ryb, garbarnie, 

• wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „B" i „C”. 

 

Charakterystyka strefy „B”: 

Strefa "B" obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie, który jest 

przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub 

obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów obiektów usługowych, 

turystycznych, w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa 

mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym 

obszarze lub objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem, 

morzem lub jeziorem, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%. 

W strefie ochronnej "B" zabrania się: 

• lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów 

skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, 

• lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami 

towarzyszącymi, 

 

 

 



Operat  uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Rogoźno w  gminie Zgierz 

IZBA GOSPODARCZA  „Uzdrowiska Polskie”, PUPIKZ „HOT” Tomasz Ołdytowski, Supraśl  
    

 12 

• lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne  

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy 

ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, 

produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska, 

• wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, 

• pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, 

• prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę 

istniejących stosunków gruntowo-wodnych, 

• lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, dostawczych i autobusów, 

• wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C". 

 

Charakterystyka strefy "C": 

Strefa „C” obejmuje obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie, obejmującą 

obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż 

naturalnych surowców leczniczych, dla której procentowy udział terenów biologicznie czynnych 

wynosi nie mniej niż 45%. 

W strefie ochronnej "C" zabrania się: 

• nieplanowanego wyrębu drzew, 

• prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, 

• lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych 

obiektów, w tym zakładów przemysłowych, 

• prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia 

przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 
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ROZDZIAŁ 2: OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE ZGIERZ  

 

 

Rys. 1. Logo gminy Zgierz 

  

2.1. Położenie gminy 

  

Gmina Zgierz gminą wiejską, położoną w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. 

Usytuowana jest w północnej części województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 19.924 

hektarów, z czego 385 ha stanowi własność gminy (niecałe 2%). Pozostała powierzchnia to 

własność prywatna. Siedziba gminy znajduje się w Zgierzu. 

 

 

Wchodząca w skład powiatu zgierskiego gmina Zgierz to gmina wiejska o charakterze rolniczym 

i rekreacyjnym. Należy do największych i najbardziej zalesionych gmin województwa łódzkiego. 

Pod względem wielkości powierzchni jest  jedną z największych wiejskich gmin polskich i 

największą w województwie łódzkim. 
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Rys. 2. Gmina Zgierz na mapie Polski 

 

Usytuowana jest w północnej części województwa łódzkiego. Jej północna granica w okolicach 

Gieczna przebiega w odległości  5 km od geograficznego środka Polski. Sąsiednimi gminami są: 

- Aleksandrów Łódzki; 

- Głowno; 

- Łódź; 

- Ozorków; 

- Parzęczew; 

- Piątek; 

- Stryków; 

- Zgierz (miasto). 

 

 

 

 

javascript:void(window.open('http://www.gmina.zgierz.pl/cms/files/Image/polozenie%20gminy/Gmina%20na%20tle%20Polski.jpg','','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
javascript:void(window.open('http://www.gmina.zgierz.pl/cms/files/Image/polozenie%20gminy/Gmina%20na%20tle%20Polski.jpg','','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
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Rys. 3. Gmina Zgierz na mapie województwa łódzkiego 

 

Gmina graniczy: od południa z miastami Łódź i Zgierz, od zachodu z gminami Aleksandrów i 

Parzęczew; od północy z gminami Ozorków i Piątek oraz miastem Ozorków ; od wschodu z 

gminami Głowno i Stryków. Do centrum Łodzi najbliżej jest z miejscowości Łagiewniki Nowe – 

12,5 km, a najdalej z miejscowości Gieczno –  29 km. 

 

 

javascript:void(window.open('http://www.gmina.zgierz.pl/cms/files/Image/polozenie%20gminy/Gmina%20na%20tle%20wojewodztwa.jpg','','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
javascript:void(window.open('http://www.gmina.zgierz.pl/cms/files/Image/polozenie%20gminy/Gmina%20na%20tle%20wojewodztwa.jpg','','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
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Rys. 4. Gmina Zgierz na mapie powiatu zgierskiego 

 

Łącząc najbardziej wysunięte punkty na mapie Gminy otrzymamy jej środek, który znajduje się 

w miejscowości Dzierżązna. Centralne położenie gminy, bezpośrednie sąsiedztwo aglomeracji 

łódzkiej sprawiło, że posiada ona dogodną lokalizację komunikacyjną zarówno krajową, jak          

i międzynarodową. Na obecną sieć drogową największy wpływ ma droga nr 1 łącząca Gdańsk z 

Cieszynem i będąca zarazem częścią szlaku komunikacyjnego Skandynawia – Bałkany.  

Szczególne znaczenie dla Gminy ma oddana do użytku w lipcu 2006 r. autostrada A2, która 

docelowo połączy wschodnią i zachodnią granicę Polski na trasie Świecko – Września – Stryków 

– Kukuryki.  Przebiega ona przez Gminę na ok. 16 kilometrowym odcinku, łącząc Stryków 

(Gmina Stryków) z Wartkowicami (Gmina Wartkowice) i dalej z Poznaniem.  

Na terenie Gminy zlokalizowane są dwa węzły komunikacyjne: Emilia i Piątek, umożliwiające 

połączenie autostrady z publiczną siecią drogową. 

 

 

2.2 Dane statystyczne gminy Zgierz: 

 

Województwo: łódzkie 

Powiat: zgierski 

Rodzaj gminy: wiejska 

Powierzchnia: 199,95 km2, z czego: 

javascript:void(window.open('http://www.gmina.zgierz.pl/cms/files/Image/polozenie%20gminy/Gmina%20na%20tle%20powiatu.jpg','','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
javascript:void(window.open('http://www.gmina.zgierz.pl/cms/files/Image/polozenie%20gminy/Gmina%20na%20tle%20powiatu.jpg','','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
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 Użytki rolne – 59% 

 Użytki leśne – 29% 

Liczba sołectw: 40 

Liczba miejscowości: 69 

Ludność: 

- liczba ludności  - 11606 

- gęstość zaludnienia -  59,11 osób/ km2 

W dniu 1 stycznia 2010 roku liczba ludności Gminy Zgierz wynosiła 11.606 stałych mieszkańców, 

w tym 5.705 mężczyzn i 5.901 kobiet. Od 2006 r. liczba ludności wzrosła o przeszło 820 

mieszkańców. Są to głównie osoby, które przenoszą się do Gminy Zgierz, przeważnie z terenów 

Łodzi i Zgierza, znajdując tutaj dogodne warunki zamieszkania.  

Wiek mieszkańców (dane z 1.01.2010): 

 w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) było 2.268 mieszkańców (w tym 1.159 mężczyzn i 

1.109 kobiet), 

 w wieku produkcyjnym (19-65 lat mężczyźni i 19-60 lat kobiety) było 7.197 osób (w tym 

3.816 mężczyzn i 3.381 kobiet), 

 w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat mężczyźni i powyżej 60 lat kobiety) było 2.141 

osób (w tym 730 mężczyzn i 1.411 kobiet)  

 

 

Wykształcenie mieszkańców (wg danych spisu powszechnego):  

 wyższe: 7,3%, 

 policealne: 2,2 %, 

 średnie: 23,4%, 

 zasadnicze zawodowe: 23,3%, 

 podstawowe: 36,8% 

 pozostałe: 6,8%. 
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Wg danych spisu powszechnego główne źródło utrzymania ludności Gminy stanowi praca 

najemna (praca w różnego rodzaju firmach), którą wykonuje 2.327 osób. Na własny rachunek, 

w tym również w gospodarstwach rolnych, pracuje 1.211 osób. Odrębną grupę, ok. 3.600 osób, 

stanowią emeryci, renciści oraz osoby, korzystające z zasiłku dla bezrobotnych i zasiłków z 

opieki społecznej. 

Na terenie Gminy znajduje się 3.779 gospodarstw domowych, przeciętna liczba osób w 

gospodarstwie domowym wynosi 2,8 osoby. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosi 78,3 m2, na osobę przypada 24,9 m2 powierzchni mieszkania. 

 

2.3. Herb i flaga gminy Zgierz  

 

Gmina Zgierz posiada herb od 1996 roku, kiedy to Rada Gminy Zgierz specjalną uchwałą w dniu 

27 marca przyjęła herb i barwy Gminy. Herb i flaga stały się znakami identyfikującymi samorząd 

i społeczność lokalną ze wspólnym miejscem zamieszkania. Inspiracją dla herbu gminy Zgierz 

była osoba zakonnika, błogosławionego Rafała Chylińskiego, który większość swego życia 

spędził na terenach przenikających dzisiejszą gminę Zgierz. Herb gminy Zgierz nawiązuje 

bezpośrednio do herbu rodowego Bończa rodziny błogosławionego Rafała Chylińskiego. W 

opisie herbu Gminy czytamy: „W polu błękitnym pod trzema gwiazdami sześciopromiennymi 

złotymi jednorożec srebrny z grzywą, rogiem i kopytami złotymi, wyskakujący zza takiegoż 

konara dębowego o trzech liściach i dwóch żołędziach”. Wariant ten nawiązuje bezpośrednio do 

herbu rodowego Bończa: „w polu błękitnym jednorożec wspięty srebrny”.  

 

 

 

Jednorożec w heraldyce jest symbolem siły rycerskiej. W sztuce wczesnego średniowiecza był 

symbolem Chrystusa, Jego krzyża lub jakiejś cnoty. Ogólna symbolika gwiazd jest wyrazem idei 

boskiej, a także mądrości, duchowego przewodnika, szczęścia, sukcesu, nadziei, losu, wolności.  
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Rys. 5. Herb gminy Zgierz 

 

Flaga gminy Zgierz nawiązuje do barw herbu. Jest trójstrefowa biało–błękitno–złota, składa się z 

trzech równoległych pasów jednakowej szerokości. 

 

Rys. 6. Flaga gminy Zgierz 

 

 

Poszczególne kolory mają następujące znaczenie:  

 Złoto – szlachetność, życzliwość, otucha, wzniosłości umysłu, wiara, cnota, inteligencja, 

wielkoduszność, godność, szacunek. 

 Srebro (biel) – pokora, uczciwość, czystość, niepokalaność, mądrość, radość, 

sprawiedliwość, szczerość. 

 Błękit – piękno, wzniosłość, pochwała, czystość, lojalność, dobra sława, rzetelność.  
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Projekt herbu gminy Zgierz został wykonany z zachowaniem wszelkich zasad sztuki heraldycznej 

i stanowi oryginalne dzieło w skali całego kraju. 

 

 

2.4. Historia gminy Zgierz 

 

Współczesny rozwój gminy ściśle związany jest z jej bogatą historią. Na terenie Gminy istnieją 

świadectwa ciągłości osadnictwa począwszy od epoki kamiennej. Znanych jest przeszło 200 

stanowisk archeologicznych z epoki paleolitu, brązu, żelaza a także z czasów Imperium 

Rzymskiego. 

Wśród ważniejszych ośrodków osadnictwa na terenie Gminy należy wymienić liczące 650 lat 

Gieczno, które w XVI wieku na krótko otrzymało prawa miejskie oraz Szczawin jedną z 

najstarszych wsi, o bogatej udokumentowanej historii. Miejscowość ta jest odnotowana po raz 

pierwszy w źródłach pisanych w 1339 roku. Szczawin należał do dóbr monarszych i jako 

królewszczyzna nadawany był przez władców Polski. Pierwsze obiekty sakralne, to powstałe w 

XVIII wieku zabytkowe kościoły w Białej i Giecznie.  

Prawie cały teren obecnej Gminy wchodził w skład Ziemi Łęczyckiej. Dominowała tu drobno 

wioskowa własność szlachecka z nielicznymi królewszczyznami. Na południowym krańcu Gminy 

ponadlokalnym ośrodkiem był Zgierz. Z nim należy łączyć powstanie najstarszych wsi 

służebnych -Skotnik i wchodzących obecnie w skład Łodzi - Łagiewnik.  

Na przełomie XVIII i XIX wieku po II rozbiorze utworzono powiat zgierski – prawie cały teren 

dzisiejszej Gminy (za wyjątkiem części południowo – wschodniej) znalazł się w obrębie powiatu.  

 

 

Siedzibą powiatu był wówczas Piątek. Wschodnia granica powiatu przebiegała mniej więcej po 

linii – Besiekierz, Kębliny, Dąbrówka Strumiany, Skotniki. Powiat Zgierski przetrwał do okresu 

powstania styczniowego. W roku 1866 został zlikwidowany za aktywny udział mieszkańców 

miasta i gminy w powstaniu. Po zniesieniu powiatu część dzisiejszej Gminy znalazła się w 

powiecie łęczyckim, część w brzezińskim, a część w łódzkim. 

Druga wojna światowa nie ominęła Gminy Zgierz. To w Dzierżąznej hitlerowcy zlokalizowali filię 

dla dziewcząt obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi. O licznych ofiarach II wojny światowej 

świadczą mogiły poległych na cmentarzu w lesie Lućmierskim.  
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Teren dzisiejszej Gminy przechodził różne koleje. W latach 50 XX w. zlikwidowano stare gminy    

i utworzono gromady, by w 1975 roku połączyć wiele gromad z różnych powiatów w jedną 

Gminę Zgierz. W 1999 roku gmina weszła w skład utworzonego powiatu zgierskiego.  

 

 

2.5. Edukacja 

 

Edukacja na terenie gminy Zgierz jest zapewniona na różnych szczeblach oraz kierunkach 

kształcenia. Środowisko nauczycielskie, oprócz przygotowania dzieci i młodzieży do pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i stworzenia odpowiednich warunków dla ich rozwoju, 

szczególny nacisk kładzie na współpracę z rodzicami. 

Gmina Zgierz utrzymuje trzy szkoły podstawowych, cztery zespoły szkolno-gimnazjalne oraz 

przedszkole:  

- Szkoła Podstawowa w Białej,  

- Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym,  

- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej,  

- Zespół szkolno-gimnazjalny w Giecznie,  

- Zespół szkolno-gimnazjalny w Grotnikach,  

- Zespół szkolno-gimnazjalny w Szczawinie,  

- Zespół szkolno-gimnazjalny  w Słowiku.  

 

 

W szkołach prowadzone są atrakcyjne zajęcia nadobowiązkowe: kształcenie informatyczne 

uczniów wszystkich szkół w gminie, nauka języków obcych i pływania, zajęcia ekologii i "zielone 

szkoły".  

Wprowadzono tu pierwszy w woj. łódzkim "Gminny Program Profilaktyki Leczniczej dla Dzieci i 

Młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, wadami postawy oraz płaskostopiem". 

 

 

2.6. Opieka medyczna 
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Opiekę zdrowotną na terenie gminy Zgierz zapewniają Niepubliczne Zakłady Opieki Medycznej 

oraz gabinety lekarzy rodzinnych  i gabinety stomatologiczne. 

Wszystkie gabinety świadczą pomoc medyczną w ramach kontraktów podpisanych z 

Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

Wykaz  jednostek służby zdrowia: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała” 

95-001 Biała, ul. Kościelna 1 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małgorzaty Kotkowskiej 

Dąbrówka Sowice, ul. Ogrodowa 5, 95-100 Zgierz 

 3) Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Giecznie 

Gieczno, ul. Główna 43, 95-001 Biała 

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VIGOR” 

95-002 Smardzew, ul. Podleśna 1 

5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VIGOR” - filia w Grotnikach 

95-073 Grotniki, ul. Brzozowa 23a 

6) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VIGOR” - filia w Słowiku 

Słowik, ul. Gdańska 44, 95-100 Zgierz 

 
 
 

Gabinety stomatologiczne na terenie Gminy Zgierz:  

Gabinety świadczące usługi w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem 

Zdrowia: 

1) Gabinet Stomatologiczny w Białej 

95-001 Biała, ul. Kościelna 1 

2) Gabinet Stomatologiczny w Dąbrówce 

Dąbrówka Sowice, ul. Ogrodowa 5, 95-100 Zgierz 

3) Gabinet Stomatologiczny w Giecznie 

Gieczno, ul. Główna 43, 95-001 Biała 

4) Gabinet Stomatologiczny w Grotnikach 

95-073 Grotniki, ul. Brzozowa 23a 

5) Gabinet Stomatologiczny w Słowiku 
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Słowik, ul. Gdańska 44, 95-100 Zgierz 

6) Gabinet Stomatologiczny w Smardzewie 

95-002 Smardzew, ul. Podleśna 1 

 

Apteki na terenie Gminy Zgierz: 

1) Apteka w Białej 

ul. Kościelna 1, 95-001 Biała 

2) Apteka w Giecznie 

ul. Główna 43, Gieczno, 95-001 Biała 

3) Punkt Apteczny "Nad Lindą" w Grotnikach 

ul. Brzozowa 23a, 95-073 Grotniki 

tel. (42) 717-88-71 

4) Apteka "Leśna" w Smardzewie 

ul. Podleśna 4, 95-002 Smardzew 

 

 
 

2.7. Działalność kulturalna 

 

Centrum działalności kulturalnej  gminy Zgierz stanowi Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. 

Ponadto działalność w dziedzinie kultury częściowo znajduje się w samym mieście  Zgierz, z 

którym gmina utrzymuje ścisły związek i współpracę w tej dziedzinie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej stara się wspierać tradycję i kultywować stare polskie i 

ludowe obyczaje. W miarę możliwości organizujemy różnego rodzaju warsztaty  rzemiosła i 

sztuki ludowej zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. 

Gminny Ośrodek Kultury zawiera w swym statucie trzy zakresy działalności: 

- działalność kulturalna; 

- działalność bibliotek: Gminna Biblioteka w Białej i jej filie: w Szczawinie i w Ustroniu; 

- działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej. 

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej zajmuje się m.in.: 

- organizowaniem różnych form edukacji kulturalnej i wychowywaniem poprzez sztukę 

(warsztaty papieroplastyczne z twórcami ludowymi dla dzieci i dorosłych, tematyczne lekcje 

biblioteczne w świetlicach bibliotecznych); 
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- stwarzaniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, 

sekcji i zespołów; 

- organizowaniem zajęć zaspokajających potrzeby mieszkańców, np. warsztaty rzemiosła i sztuki 

ludowej; 

- organizowaniem imprez kulturalnych, np. imprez okolicznościowych: Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka; imprez plenerowych: Dożynki Gminne, Noc 

Świętojańska;  

- organizowaniem spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 

rozrywkowych i turystycznych; 

- koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy; 

- prowadzeniem działalności instruktażowo-metodycznej; 

- współdziałaniem z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokojenia 

potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy; 

 

- prowadzeniem bibliotek; 

- prowadzeniem działalności wydawniczej i promocyjnej; 

- prowadzeniem działalności szkoleniowo-wypoczynkowej, tj. organizacją szkoleń, konferencji, 

spotkań integracyjnych; 

- realizacją programów w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej – współpraca z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- prowadzeniem współpracy z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy  

Współpraca GOK-u z innymi podmiotami  

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej organizuje, współorganizuje różnego rodzaju  imprezy 

kulturalne i  współpracuje z różnymi podmiotami funkcjonującymi  na terenie Gminy Zgierz.   

Są to: 

- Koła Gospodyń Wiejskich, 

- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 

- parafie, 

- szkoły gminne, 

- stowarzyszenia, 

- sołtysi i rady sołeckie.  

Razem z ww. podmiotami Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej organizuje wiele imprez 
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kulturalnych, które właściwie są traktowane jako cykliczne już przedsięwzięcia.  

Można wymienić tu  m.in.: 

- bale karnawałowe i okolicznościowe dla dzieci, 

- bale środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, 

- Gminny Dzień Kobiet,  

- Gminny Dzień Strażaka,  

- Gminny Dzień Dziecka,  

- Gminne Andrzejki,  

- uroczystości patriotyczne (uroczystość z okazji rozstrzelania 100 Polaków w lesie w Lućmierzu, 

obchody Święta 3-go Maja w Białej, obchody 15-go sierpnia w Białej, obchody Święta 

Niepodległości w Białej),  

 

 

- różnego rodzaju konkursy, np. recytatorskie („Świerszczykowe wierszyki”), literackie 

(„Wydajemy własną książkę”), kursy tańca, gry na instrumentach,  

- wycieczki krajoznawczo-turystyczne,  

- wyjazdy do zaprzyjaźnionych gmin na różnego rodzaju uroczystości,  

- warsztaty papieroplastyczne.  

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej stara się kultywować piękne tradycje wspólnego 

biesiadowania. Pod patronatem GOK w Dzierżąznej działają amatorskie grupy artystyczne: 

zespoły  śpiewacze oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, 

cieszących się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców gminy, jak i całego regionu. 

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej jest organizatorem wielu konkursów, które z roku na rok 

wpisują się w tradycję odbywających się tutaj imprez i działań kulturalnych. Najwdzięczniejszą 

grupą są oczywiście dzieci, do których adresuje gmina wiele konkursów. Stara się także 

organizować różnorodne konkursy dla dorosłych.  

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej stara się wspierać tradycję i kultywować stare polskie i 

ludowe obyczaje. W miarę możliwości organizuje różnego rodzaju warsztaty  rzemiosła i sztuki 

ludowej zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.  

Koła Gospodyń Wiejskich to prócz Kółek Rolniczych najstarsza organizacja działająca obecnie w 

Europie. Pierwsza organizacja kobieca powstała 14 marca 1866 roku w Piasecznie na Pomorzu 
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Gdańskim. Przyjęła wówczas nazwę: "Towarzystwo Gospodyń". Towarzystwo zachęcało żony 

włościańskie do gospodarności, rozwoju ogrodnictwa, gospodarstwa domowego i oszczędności. 

Organizowane warsztaty to imprezy cykliczne, organizowane każdego roku, związane ze 

świętami, polskimi tradycjami czy ludowymi obyczajami; tj.: 

- Warsztaty wielkanocne  

Warsztaty organizowane są przed Świętami Wielkiej Nocy dla zainteresowanych mieszkańców 

gminy, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych. Na warsztatach wielkanocnych można było 

dotąd nauczyć się sztuki wyplatania palemek wielkanocnych, dekorowania pisanek czy 

wyplatania wiklinowych koszyków i wykonywania ozdób świątecznych. 

 

 

- Warsztaty bożonarodzeniowe 

Odbywają się przed Świętami Bożego Narodzenia i również podzielone są na dwie części: 

warsztaty dla dzieci, które przybywają ze swoimi klasami oraz warsztaty dla dorosłych w 

godzinach popołudniowych. Uczestnicy zawsze chętnie uczą się wykonywania świątecznych 

stroików czy ozdabiania bombek. W ramach warsztatów odbyły się także zajęcia z 

szydełkowania, wyszywania techniką frywolitki a dla najmłodszych warsztaty drukarskie oraz 

zajęcia z ręcznego czerpania papieru. 

 

- Warsztaty w wyplataniu wianków świętojańskich 

Zajęcia dla wszystkich zainteresowanych przybyłych na imprezę „Noc Świętojańska” 

prowadzone przez twórczynie ludowe. Liczną grupą są oczywiście kobiety, w tym młode 

dziewczyny, które pragną uwić wianek dla swojego ukochanego. Wyplecione wianki dziewczyny 

puszczają na wodę, aby wywróżyć sobie pomyślność w miłości przez cały rok. 

Warsztaty tradycyjnego wyplatania wieńców dożynkowych  

Po raz pierwszy zorganizowane zostały w roku 2009 w ramach projektu „’’Chleb Ziemi 

Zgierskiej’’ – impreza integracyjna dożynkowa” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Warsztaty tradycyjnego wyplatania wieńców dożynkowych, odbywające się na terenie 

poszczególnych sołectw, prowadzone były przez przewodniczące KGW. Mogli w nich 

uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Zgierz.  
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Fot. 1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej 

 

 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Ośrodek Szkoleniowo –Wypoczynkowy. Ośrodek 

znajduje się w Dzierżąznej - miejscowości odległej zaledwie 25 km od centrum Łodzi, w pobliżu 

trasy Łódź - Kutno. Położony jest na działce o powierzchni 9,75ha.  

Malownicze usytuowanie Ośrodka, zadrzewienie i zakrzewienie, a przede wszystkim dobrze 

wyposażony, zabytkowy dworek jest wymarzonym miejscem do przeprowadzania szkoleń, 

konferencji, seminariów, bankietów, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych i imprez 

plenerowych.  

Walory Ośrodka zostały docenione w konkursie "PIĘKNE MIEJSCA", zorganizowanym przez 

Związek Miast Polskich i magazyn nieruchomości "Piękne Miejsca".  

Dwór pochodzi z początku XX wieku i ma cechy późnego baroku i klasycyzmu. Zwartą bryłę 

przykrywa mansardowy dach z wysokimi kominami. Od frontu dodano czterokolumnowy portyk 

dostępny po schodach i unoszący taras, który poprzedza trójosiową wystawkę. 

Dworek w Dzierżąznej ma także ciekawą historię, która sięga końca XIX wieku. Podczas II wojny 

światowej majątek przeszedł w ręce okupantów niemieckich i stanowił filię łódzkiego obozu dla 

małoletnich z ul. Przemysłowej. Znajdowały się tu tylko dziewczęta, które oprócz prac na roli, 

dbały także o prządek w dworku, zamieszkałym przez Hansa Hienricha Fuge. W latach 50-tych 

obiekt przeszedł na własność Skarbu Państwa. Został zaadoptowany na obiekt kolonijny - 

wybudowano domki kempingowe i świetlicę. Natomiast znajdujący się na terenie dworek w 

miarę upływu lat i zmian kolejnych właścicieli, bez należytych remontów, niszczał. Po przejęciu 
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na własność w 1995 roku Ośrodka przez Gminę Zgierz od największych łódzkich zakładów 

"Uniontex", kontynuowano letnią działalność wypoczynkową. W 1997 r. budynek dworku 

postanowiono zmodernizować i stworzyć w nim bazę hotelowo-konferencyjną, której otwarcie 

odbyło się w 2000 roku.  

Park wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 

A/290 z dnia 21.12.1983 roku. Projekt parku sporządził J. Szenfeld (za projekt I nagroda na 

Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1924 roku). 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej 

 

Ośrodek dysponuje:  

 - dworkiem: z hotelem na 20 miejsc w pokojach 1-, 2- i 4-osobowych; z dwoma salami 

konferencyjnymi na 20 i 40 osób, wyposażonymi w rzutnik folii, rzutnik multimedialny, ekran, 

tablicę, telewizor, video; z dużym hollem z kominkiem; z parkingiem na ok. 30 samochodów; 

 

 

javascript:void(window.open('http://www.gmina.zgierz.pl/cms/files/Image/osrodki/dzierzazna/dzierzozna%206-1.jpg','','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
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Fot. 3 i 4. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej 

 

- domkami kempingowymi: 3- i 5-osobowymi na 80 miejsc noclegowych (od maja do 

października);  

- zapleczem gastronomicznym (wyposażenie do imprez na powietrzu (grill, ognisko), stołówka 

na 30 miejsc, samodzielna sala na 90 miejsc);  

- atrakcyjnym terenem (boiska sportowe, zadaszona scena widowiskowa, plac zabaw dla dzieci, 

park, zarybiony staw). 

 

 

 

 

Fot. 5. Staw na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej 

 

Całkowity spokój i cisza otaczające dworek są dużym atutem Ośrodka, pozwalającym turystom 

na relaks i wypoczynek. pracowników, kontrahentów, spotkania promocyjne, konferencje, 

seminaria, imprezy integracyjne, koncerty i występy.   
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2.8. Sport 

 

Obiektem sportowym o najwyższym poziomie jest kompleks sportowo-rekreacyjny w 

Rosanowie, zbudowany przy udziale środków unijnych. W jego skład wchodzą; boisko piłkarskie 

z trybunami dla 300 osób, plac rekreacyjny z ławkami piknikowymi, stołami do ping-ponga i 

szachów oraz plac zabaw dla dzieci. W ubiegłym roku przy kompleksie gmina wykonała boisko 

boczne. Z boisk korzystają Ludowy Klub Sportowy Rosanów i Wiejski Uczniowski Klub Sportowy. 

Obiekt jest również dostępny dla innych grup po uzgodnieniu z jego gospodarzem. 

Bazę sportowo-rekreacyjną tworzą również boiska piłkarskie Ludowych Klubów Sportowych (8) 

oraz boiska przyszkolne i szkolne sale gimnastyczne. 

W gminie działa 10 klubów sportowych, w tym 3 uczniowskie, co świadczy o dużej aktywności 

mieszkańców. O poziomie gminnego sportu świadczą ich dobre wyniki, przede wszystkim 

sukcesy odnoszone przez grupy młodzieżowe. 

W Gminie Zgierz, z uwagi na unikalne walory klimatyczne i bliskość aglomeracji łódzkiej, istnieją 

warunki do rozwoju sportu, rekreacji i wypoczynku. 

 

 

 

2.9. Rolnictwo 

 

Rolnictwo w gminie Zgierz stanowi duży potencjał rozwojowy. W gminie Zgierz jest około 2.200 

indywidualnych gospodarstw rolnych. Zajmują one ponad połowę powierzchni gminy – 11.798 

ha, z czego 11.233 ha stanowią użytki rolne. Gospodarstwa indywidualne są rozdrobnione, o 

przeciętnej powierzchni 6,5 ha. Dominują grunty o słabej bonitacji gleby, wśród których 

przeważają grunty V klasy (67% gruntów), nie występują natomiast grunty orne I i II klasy. 

 Pod względem typologicznym dominują tu gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz gleby 

skrytobielicowe (rdzawe). Gleby skrytobielicowe wytworzone na osadach piaszczystych to 

głównie rejon Grotnik. Zdecydowanie mniejszy udział mają gleby brunatne i kwaśne. Występują 

głównie w rejonach miejscowości od Woli Branickiej na południu do Warszyc na północy. W 

niewielkim udziale występują także czarne i szare ziemie związane z rzekami Moszczenicą i 

Czerniawką - w rejonach Kęblin i Warszyc. Na terenie gminy Zgierz nie występują gleby klasy I, 
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niewiele jest też gleb o właściwościach charakterystycznych dla gleb klasy II. Przeważają gleby 

klasy IV i V. Gleb najsłabszych (klasa VI i VIz) jest odpowiednio 18,0 % i 0,6 %. Gmina Zgierz 

charakteryzuje się jednym z najsłabszych wskaźników glebowych.  

Wśród upraw dominują zboża (85%). Drugie miejsce zajmują ziemniaki (9%). Coraz większą 

popularnością cieszą się uprawy warzyw w tunelach foliowych i szklarniach (1,7%). Z uwagi na 

wolne od zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleby, jakość produkowanych warzyw jest wysoka, 

rolnictwo może upatrywać swą szansę w rozwoju gospodarstw ekologicznych. 

Obok upraw rolniczych rozwija się hodowla. Dużą popularnością cieszy się hodowla drobiu 

(26,1% ogółu gospodarstw rolnych), ponadto rozwija się hodowla trzody chlewnej (19,2%) i 

bydła mlecznego (27,2% gospodarstw rolnych). 

Coraz więcej gospodarstw w gminie zmierza w kierunku powiększania i specjalizacji produkcji. 

Z kolei rolnicy prowadzący mniejsze gospodarstwa często decydują się na podjęcie działalności 

pozarolniczej, m.in. agroturystykę. Oczekiwane są działalności gospodarcze przetwórstwa 

rolnego i produkcji biopaliw. 

 

 

 

2.10. Lasy 

 

Powierzchnia zalesienia w gminie Zgierz plasuje ją na czołowym miejscu pod względem 

powierzchni zalesionych w powiecie zgierskim. Wyraża się wskaźnikiem lesistości 28,9 % i 

przewyższa średnią lesistości Polski wynoszącą 28,3 %. Średnia lesistość w powiecie zgierskim 

wynosi 18,5 %. 

 

Przeciętny wiek lasów występujących na tym terenie to 59 lat, w lasach państwowych i 39 lat w 

przypadku lasów prywatnych. Stosunkowo duży jest udział drzewostanów starszych, w wieku 70 

– 95 lat. Lasy państwowe, gdzie od wielu lat prowadzona jest prawidłowa gospodarka leśna 

charakteryzują się korzystniejszym układem siedlisk, szerszym wachlarzem gatunkowym oraz 

większym przyrostem bieżącym grubizny niż drzewostany lasów prywatnych.  

 

 

 2.11. Zasoby wodne 
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Obszar gminy Zgierz należy do zlewni rzeki Wisły. Przez Zgierz przepływa rzeka Bzura, będąca 

lewym dopływem Wisły, mająca swoje źródła w łódzkim Lesie Łagiewnickim. Wody z terenu 

gminy spływają do Bzury i jej dopływów. Dla obszaru stanowiącego zlewnię Bzury 

charakterystyczna jest gęsta sieć rzeczna.  

Sieć rzeczna gminy Zgierz wykształciła się w okresie po wycofaniu się lądolodu warciańskiego, 

kiedy panował wilgotny klimat i rzeki zwiększyły swój potencjał erozyjny. Skutkiem tego, rzeki 

wcięły się w południowej, wysoczyznowej części, a następnie osadziły wyerodowany materiał 

na płaskich równinach w części północnej. Generalnie rzeki na obszarze gminy mają przebieg 

południkowy. Obszar położony w części południowo zachodniej gminy stanowi strefę źródłową 

dla wielu cieków będących dopływami Bzury (Ciosenka, Dzierżązna (Malina), ciek bez nazwy 

będący dopływem Czerniawki, ciek bez nazwy będący dopływem Moszczenicy).   

 

 

 

Lp. 
Nazwa cieku – 

rzeki 

Długość (km) Zagrożenie 
powodziowe 
odcinki (km) Ogółem uregulowane 

1. Czerniawka 16,2 8,5 Brak 

2. Dzierżązna 11,7 3,1 Brak 

3. Linda 12,8 2,5 Brak 

4. Malina 10,0 - Brak 

5. Moszczenica 31,7 31,7 Brak 

 
Tab. 1. Główne cieki wodne gminy Zgierz 

 

 

Rzeka Bzura uwarunkowała procesy osadnicze (zaopatrując mieszkańców w wodę, energię oraz 

budulec) i późniejszy rozwój przemysłowy. Obecnie Bzura została zamieniona w kanał ściekowy. 

Funkcje rekreacyjne dla mieszkańców pełnią zbiorniki wodne: "Malinka", Staw Miejski, 

"Piętnastki" (zespół stawów przy trasie Zgierz-Stryków, za granicami miasta o pow. 19,4 ha), 

Stawy Majewskiego oraz grupa stawów na północ od osiedla Pietrusińskiego. 

Zasoby wodne gminy nie należą do dużych. Retencjonowanie wody odbywa się w różnej 

wielkości zbiornikach wodnych, które odgrywają znaczną rolę w zwiększaniu zasobów wodnych 

danego obszaru. Stanowią źródło zasilania wód podziemnych, regulują stosunki wodne w 

zlewni, są zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych (powódź, susza). 
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Równocześnie zbiorniki mogą pełnić inne funkcje - rekreacja, źródło wody dla rolnictwa - 

podnosząc atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną wielu miejscowości.  

 

Lp. Nazwa zbiornika Miejscowość 
Powierzchnia 

[ha] 
Pojemność 

[tys. m3] 

1. Zbiornik wodny Biała 3,10 56,00 

2. Młyn - stawy  Wola Branicka 4,60 460,00 

3. Stawy Bądków  6,65 92,00 

4. Stawy  Kotowice 8,20 100,00 

5. Stawy  Glinnik 9,45 158,00 

6. Zbiornik wodny  Grotniki 1,45 23,00 
Tab. 2. Wykaz większych zbiorników wodnych na terenie gminy Zgierz 

 

 

2.12. Działalność gospodarcza 

 

Na terenie Gminy obecnie brak dużych, wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych, dominują 

małe podmioty gospodarcze, raczej o rodzinnym charakterze. Działalność gospodarczą 

prowadzi ponad 970 podmiotów, nie stwarzając istotnych zagrożeń dla środowiska. 

Większość firm z terenu Gminy zajmuje się handlem oraz usługami budowlanymi                                        

i transportowymi. Występują również branże, związane z przetwórstwem metali, tworzyw 

sztucznych, produkcją artykułów odzieżowych oraz przetwórstwem spożywczym. 

 
Gmina aktualnie pozbawiona jest większego przemysłu. Największymi podmiotami 

działającymi na terenie gminy są: 

- Spółka Jawna „Consay”; 

- Spółka z o.o. Neks w Dąbrówce Wielkiej; 

- Spółka Jawna Fabryka Mebli „ Stolbryt ”; 

- Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych „ Telkabl”; 

- Spółka z o.o. „ Zeta” w Kolonii Głowa; 

- Stacja Doświadczalna Oceny Odmian; 

- Spółka z o.o. „ Tripol”; 

- Spółka Cywilna „ PUPH „ Agro – Matix”; 

- PPHU „Corado”; 

- Spółka Jawna „ Junikost”; 
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- Spółka Cywilna „ Eko – Piek”; 

- Masterlink  

- Sławomir Wroński – Cyprianów. 

 

 

 2.13. Bogactwa naturalne 

 

Złoża surowcowe występujące na obszarze gminy Zgierz to przede wszystkim cechsztyński 

wysad solny oraz pokłady węgla brunatnego okolic Rogóźna. Pod względem jakościowym sól 

kamienna złoża przedstawia surowiec o zawartości średnio ok. 99% NaCl, a zasoby w strefie do 

1000 m głębokości oszacowano na ok. 8,6 mln ton. Zasoby węgla brunatnego w Rogóźnie 

szacowane są na 550 mln ton. Jednocześnie mniejsze złoże węgla brunatnego o zasobach 

równych 8 tys. ton występuje w Dąbrówce Wielkiej, ale zostało skreślone z bilansu zasobów 

kopalin i wód podziemnych w Polsce. Zasoby węgla i soli w rejonie Rogóźna nie nadają się do 

eksploatacji. Pokłady węgla charakteryzują się zbyt małą miąższością oraz dużym zasiarczeniem 

i zasoleniem. Ponadto eksploatacja spowodowałaby powstanie głębokiego leja depresyjnego 

oraz zasolenie wód wgłębnych pitnych i wód powierzchniowych oraz gleb.  

W rejonie Rogóźna występują mineralne wody termalne o dużych walorach balneologicznych. 

Wody te okalają wysad solny.  

Występują tu trzy zbiorniki wód: 

- nadkładowy zbiornik wodonośny – wody zwykłe słodkie pitne, ogólna mineralizacja wynosi 

ok. 100 mg/l, 

- międzypokładowy zbiornik wodonośny – wody te mają zwiększoną zawartość chlorków, 

siarczanów, wapnia i magnezu, ogólna mineralizacja waha się od 150 mg/l do 10 300 mg/l, 

- podwęglowy zbiornik wodonośny – ogólna mineralizacja waha się od 5 000 mg/l do ponad    

10 000 mg/l (max. 30 000 mg/l) 

Ze względu na skład chemiczny wody te zaliczamy do wód chlorkowo – siarczanowo– 

wapniowych oraz chlorkowo – siarczanowo – wodorowęglanowo – sodowo – potasowych. 

Temperatura wód wynosi 13 – 17 º C. 

Oprócz wymienionych powyżej zasobów surowcowych na terenie gminy Zgierz powszechnie 

występują złoża surowców mineralnych (kruszywa naturalne – piaski i żwiry) oraz surowców 

ilastych ceramiki budowlanej.  
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Aktualnie eksploatowane zasoby kruszyw naturalnych obejmują złoża w miejscowościach: 

Kotowice, Rosanów, Leonardów, Jasionka, Dąbrówka Strumiany, Józefów. Natomiast zasoby 

surowców ilastych ceramiki budowlanej eksploatowane są w Dąbrówce Strumiany oraz w 

Dąbrówce Wielkiej. 

  

 

2.14. Turystyka i wypoczynek 

 

Gminę Zgierz charakteryzuje duże zróżnicowanie terenu i piękne krajobrazy. 

Najciekawsze i najcenniejsze fragmenty przyrody objęte są ochroną.  

Rezerwaty przyrody: Ciosny, Dąbrowa Grotnicka, Grądy nad Lindą i Grądy nad Moszczenicą, to 

najmniej zmienione ludzką ręką uroczyska leśne. Na uwagę zasługuje Rezerwat Ciosny położony 

w miejscowości Rosanów. Znajduje się tam unikatowe skupisko jałowców porastających 

śródlądowe wydmy. Dąbrowa Grotnicka zajmuje powierzchnię ponad 100 ha i położona jest w 

północnej części Lasu Grotnicko – Lućmierskiego Na terenie gminy znajdują się również objęte 

ochroną parki podworskie w Dzierżąznej, Kęblinach, Jeżewie, Lućmierzu i Glinniku oraz drzewa 

– pomniki przyrody: dęby, lipy, kasztany, wiązy. Do ciekawostek przyrodniczych należy zaliczyć 

rzadkie już w Polsce aleje – pomniki przyrody: lipową w Grotnikach i Wypychowie, bukową w 

Glinniku, klonu srebrnego w Skotnikach. Z kolei miłośnicy turystyki rowerowej znajdą liczne 

trasy rowerowe z atrakcyjnym „Rowerowym Szlakiem Agroturystycznym”. Nie brakuje tu także 

terenów nadających się do turystyki i rekreacji zimowej np. rejon Łagiewniki Nowe – Smardzew 

z malowniczo i mocno pofałdowanym terenem, gdzie różnica wysokości dochodzi do 150 m. Do 

bogactw przyrody należy zaliczyć również znajdujące się w okolicach Rogóźna na głębokości ok. 

300 m podziemne jezioro sprzed 130 tys. lat oraz tzw. „ciepłe morze” o temp.+ 80ºC, znajdujące 

się na głębokości 600 m. 

Dzięki ukształtowaniu terenu i bogactwu przyrody część powierzchni Gminy Zgierz została 

zaliczona do Obszaru Krajobrazu Chronionego. W tutejszych lasach, pokrywających prawie 30% 

gminy, znajdują się unikalne rezerwaty przyrody np.: Grądy na Lindą, Rezerwat jałowców 

„Ciosny” czy Dąbrowa Grotnicka.  
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Dużą atrakcją dla amatorów wypoczynku nad wodą oraz wędkowania są liczne rzeczki i zbiorniki 

wodne rozsiane po terenie całej Gminy. Wszystkie te atuty, a także bliskie położenie dużej 

aglomeracji, powodują, że Gmina Zgierz jest doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji. Na 

jej terenie zlokalizowane są piesze, rowerowe i konne szlaki turystyczne o łącznej długości 160,5 

km, z czego aż 97 km to szlaki agroturystyczno-historyczne, wytyczone w mijającej dekadzie. 

W gminie znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe, hotele i 

inne obiekty noclegowe. W większości oferują nie tylko sam nocleg, ale też różne usługi i 

atrakcje. Są to głównie: tradycyjna kuchnia, jazda konna, wędkowanie, ale często również 

realizacja programów edukacyjnych, ciekawe ekspozycje, wycieczki z przewodnikiem i inne 

imprezy zbiorowe. 

Łącznie na terenie gminy do dyspozycji turystów jest 625 miejsc noclegowych różnej kategorii, 

w tym 388 całorocznych i 237 sezonowych. 

Liczne bary i restauracje znajdują się w większych miejscowościach wypoczynkowych 

oraz przy głównych drogach przelotowych. 

Profesjonalne stadniny ugoszczą zarówno doświadczonych, jak i początkujących jeźdźców. 

Położenie gminy umożliwia również korzystanie z bazy noclegowej i gastronomicznej miast 

aglomeracji łódzkiej, głównie Łodzi, Zgierza, Strykowa i Ozorkowa. 

Rodzaj szlaku 
Kolor 

oznaczenia 

Długość 

szlaku 
Opis trasy 

pieszo-rowerowy 
 

zielony 
9 km 

 ZGIERZ (pl. Jana Pawła II) – ul. Piątkowska ul. 

Ciosnowska – las Dąbrówka – Malice –Lućmierz – 

Rosanów las – Lućmierz- Rosanów stary- Kolonia 

Ciosny- rezerwat jałowców  „Ciosny”- EMILIA  

(przystanek PKS) 

pieszo-rowerowy 
 

czerwony 
22 km ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI – ul. 1 Maja – Ruda Dolna – 

Ruda – Bugaj – las Chrośno –Kobiatka – leśn. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
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Chrośno – las Grotniki – las Lućmierz – LUĆMIERZ 

(przystanek tramwaju linii 46 

pieszo-rowerowy 
 

czerwony 
22 km 

LUĆMIERZ (przystanek tramwaju linii 46) – Ciosny -

Psanów –Sady – Dzierżązna- Biała –Cypranów- las 

Szczawin – Swędów-( PKP) – Marcjanka –

Glinnik(PKP) – Glinik – Smardzew (PKP) Swędów 

(PKP) 

pieszo-rowerowy 
 

czerwony 
9 km 

SMARDZEW (PKP) – Nowe Łagiewniki – Łagiewniki 

(Klasztor) - ul. Okólna – Modrzew – ul. Bomty – ul. 

Rogowska – Łódź (ul. Wycieczkowa – przystanek 

MPK) 

pieszo-rowerowy 
 

niebieski 
16 km 

Szlak pamięci ofiar hitlerowskiego ludobójstwa  

ZZGIERZ  (pl. Kilińskiego) – ul. Długa – ul. 

Narutowicza – ul. Barlickiego – park miejski – ul. 

Piątkowska –– ul. Reymonta –ul. Cmentarna – ul. 

Kasprowicza – ul. Przygraniczna – las 

Proboszczewice Ośrodek "Malinka" –– Lućmierz 

(gospoda) - pomnik w lesie Lućmierz 

Rowerowy 
 

żółty 
9 km 

ŁAGIEWNIKI KLASZTOR  - Ośrodek Sportu i 

Rekreacji „MALINKA” 

Rowerowy 
 

zielony 
33 km  Ośrodek Sportu i Rekreacji – rez. Jałowców     i 

Konny 
 

czerwony 
17 km 

ROSANÓW (stajnia „Ceduła”) – rez. Jałowców 

„Ciosny” 

Tab. 3. Szlaki turystyczne na terenie gminy Zgierz 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzygminna_Komunikacja_Tramwajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sw%C4%99d%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sw%C4%99d%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgierz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_rowerowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_rowerowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_rowerowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_rowerowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85br%C3%B3wka_Wielka_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
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Szlak do rezerwatu „Ciosny”  

Długość trasy – 9 km, znaki zielone. Szlak rozpoczyna się w Zgierzu przy Starym Rynku. Prowadzi 

poprzez dąbrowskie lasy na najbardziej na północ wysuniętą krawędź Wzniesień Łódzkich. 

Zwieńczeniem trasy jest, znajdujący się w miejscowości Rosanów, rezerwat jałowców „Ciosny”.  

 

Szlak Zgierz – Lućmierz  

Długość trasy – 16 km, znaki niebieskie. Fragment „Szlaku Pamięci Hitlerowskiego 

Ludobójstwa”. Początek znajduje się w Zgierzu na pl. Kilińskiego, poznajemy dwa miejsca 

martyrologii Polaków, upamiętnione pomnikami w Zgierzu i Lućmierzu. Szlak ten doprowadza 

również do rezerwatu jałowców „Ciosny” w Rosanowie, po czym wychodzi na drogę nr 1 w 

Emilii, skąd można wrócić do Łodzi.   

 

„Szlak okolic Łodzi”  

Najdłuższy szlak w województwie łódzkim – 179 km, znaki czerwone. Dostępny dla 

rowerzystów. Jego trzy odcinki (trasy) przebiegające przez teren gminy, to: Trasa 1.9. 

Aleksandrów Łódzki – Lućmierz Długość trasy – 22km. Trasa rozpoczyna się na pl. Kościuszki w 

Aleksandrowie. Szlak wiedzie wśród malowniczego lasu w obrębie miejscowości Grotniki i 

Ustronie, poprzez najpiękniejsze fragmenty Lasów Lućmierskich. Kontynuując wędrówkę 

mijamy pomnik pamięci pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej. Trasa kończy się obok 

wzniesionego w 1820r. budynku. Obecnie funkcjonuje w nim bar „Pod Kogutem”.  

 

Trasa 1.10.  

Lućmierz – Smardzew Długość trasy – 22km. Szlak rozpoczyna się przy barze „Pod Kogutem”. 

Atrakcją trasy są: rezerwat jałowców „Ciosny” w Rosanowie; w Dzierżąznej - miejsce Pamięci 

Narodowej, z obeliskiem i tablicą pamiątkową; w Białej – zabytkowy kościół drewniany. Szlak 

wieńczy panorama doliny Czerniawki, która tworzy długie rozlewisko, porośnięte trzciną, pełne 

ptactwa wodnego. Stąd już niedaleko do stacji PKP w Smardzewie - ostatniego punktu na 

szlaku.  
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Trasa 1.11.  

Smardzew – Łódź Długość trasy – 9km. Trasa umożliwia zwiedzenie zespołu klasztornego w 

Łagiewnikach, będącego najstarszym zabytkiem barokowym w Łodzi. Początek szlaku znajduje 

się w Smardzewie przy przystanku PKP. Jedną z atrakcji, oprócz klasztoru, jest wzgórze o 

wysokości 225 m, z którego roztacza się widok na Zgierz i jego okolice. Szlak przebiega przez Las 

Łagiewnicki, a następnie kieruje się w stronę Zgierza.  

 

Szlaki rowerowe: 

Agroturystyczny szlak rowerowy - Długość trasy ok. 33 km, znaki zielone. Szlak rozpoczyna się 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Malinka” na terenie Zgierza, skręca w stronę Dąbrówki Wielkiej i 

kieruje się do Rosanowa. Rowerzyści jadąc ul. Długą, po drodze mogą zatrzymać się w 

gospodarstwie agroturystycznym i skorzystać z możliwości jazdy konnej w stajni Ceduła, stąd 

wybiega również szlak konny. Dalej szlak skręca w ul. Główną w Rosanowie. Pierwsza odnoga 

szlaku prowadzi do rezerwatu „Ciosny”. Kolejna odnoga szlaku wiedzie ul. Źródlaną do źródeł 

rzeki Ciosenki. Następną miejscowością na trasie są Ciosny. Na turystów czekają atrakcje w 

gospodarstwie agroturystycznym: młyn, tartak i łowisko na pierwszym zbiorniku wodnym rzeki 

Ciosenki. Kolejny punkt to obelisk przy starej szkole w Dzierżąznej. Głaz z pamiątkową tablicą 

poświęcony jest pamięci dzieci pracujących w czasie okupacji w filii Obozu dla Małoletnich z ul. 

Przemysłowej w Łodzi. Również w Dzierżąznej można odwiedzić kuźnię, przyjrzeć się sprzętom i 

uczestniczyć w pokazie kucia podków. Dalej szlak rozwidla się, skręcając w lewo. Kolejną 

odnogą trasy można dojechać do fermy strusi w Swobodzie. W pobliżu znajduje się Ośrodek 

Szkoleniowo – Wypoczynkowy Gminy Zgierz. Wracając na szlak w Dzierżąznej po prawej stronie 

tuż przy drodze do dłuższego postoju zachęca pole biwakowe i łowisko. Nieco dalej trasa mija 

cmentarz 1914r. Prostą drogą szlak prowadzi do gospodarstwa „Pod akacjami”. Kolejne mijane 

miejscowości to Kolonia Głowa i Biała. W Białej, w Szkole Podstawowej znajduje się Izba 

Pamięci Narodowej z pamiątkami jakie zachowały się po obozie dla dzieci w Dzierżąznej. Dalej 

ul. Kościelna prowadzi do drewnianego kościółka z XVIII wieku. Kolejny etap wycieczki to 

Szczawin, jedna z najstarszych wsi w okolicy. Po drodze do Szczawina, skręcając w 

wyznaczonym na trasie kierunku, znaleźć można stary, opuszczony cmentarz ewangelicki. 

Końcowy odcinek szlaku biegnie przez Dąbrówkę Strumiany, gdzie można jeszcze skręcić w lewo 

do starej cegielni. Przez Dąbrówkę Sowice wraca do ośrodka „Malinka”. 
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Łącznikowy agroturystyczny szlak rowerowy - Długość trasy ok. 9 km, znaki żółte.  

Trasa bierze początek u murów XVIII wiecznego barokowego kościoła i klasztoru ojców 

franciszkanów w Łagiewnikach. Aby dotrzeć na tereny gminy Zgierz, należy kierować się ul. 

Przyklasztorze na północ, by przeciąć drogę asfaltową Zgierz – Stryków wysadzaną pięknymi 

srebrzystymi bukami i wjechać polną drogą na tereny Smardzewa.  

Szlak biegnie częściowo ul. Ogrodową i Leśną, wzdłuż meandrującej rzeki Czerniawki. Wzdłuż 

trasy przez Smardzew uważni rowerzyści odnajdą galerię rzeźby w kamieniu. Na zboczu skarpy 

porośniętej lasem widać tajemnicze wejście do podziemnej piwnicy, która dawniej służyła do 

przechowywania lodu. Szlak doprowadza rowerzystów do drogi asfaltowej Zgierz – Szczawin – 

Biała. Po skręcie w lewo, rowerzyści dotrą do skrzyżowania z drogą, która prowadzi przez 

Maciejów i Rozalinów do Dąbrówki Sowice. W pobliżu ośrodka zdrowia żółty łącznikowy szlak 

dociera do zielonego agroturystycznego szlaku rowerowego. Połączone szlaki wprowadzają do 

Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego „Malinka”.  

 

Szlak konny: 

Agroturystyczny szlak konny - Długość trasy ok. 17 km, znaki czerwone. Szlak konny bierze 

początek w Rosanowie w stajni koni Ceduła. Przebiega wśród pól i lasów przylegających do wsi 

Ciosny, Dzierżązna, Leonów i Wymokłe. Po drodze jeźdźcy spotykają rozlewisko rzeki Ciosenki, 

młyn, stawy, obelisk, cmentarz z 1914 r. Odpoczynek i popas zapewnia gospodarstwo 

agroturystyczne Pod akacjami. Następnie leonowskie lasy rowadzają jeźdźców do wsi Wymokłe 

sąsiadującej z Rosanowem. 

Szlaki historyczne: 

Pieszy szlak agroturystyczny "Szlakiem Bojowym 28 pułku Strzelców Kaniowskich z Września 

1939 r." Długość trasy 14,6 km. Otwarty 10 września 2006 r. Prowadzi trasą odwrotu 28 pułku 

Strzelców Kaniowskich w dniach 7-8 września 1939 r. Przebieg: Lućmierz (bar „Pod Kogutem”) – 

Rosanów – Dąbrówka Wielka – Dąbrówka Strumiany – Jeżewo – Szczawin Mały – las szczawiński 

– Michałów – Kębliny – Biała. 
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Fot. 6. Agroturystyczny szlak rowerowy                                                                                                  

Rowerowy szlak agroturystyczny "Szlakiem Bojowym Kresowej Brygady Kawalerii z Września 

1939 r." Długość trasy 22 km. Otwarty 10 września 2006 r. Prowadzi trasą odwrotu Kresowej 

Brygady Kawalerii w pierwszych dniach września 1939 r. Przebieg: Ustronie (remiza strażacka) – 

Grotniki – rez. Dąbrowa Grotnicka – Zimna Woda – rondo w Emilii – Rosanów – Leonów – 

Kolonia Głowa – Cyprianów – Biała – Szczawin – Michałów – Kębliny. 

 

2.15. Zabytki  

Na terenie gminy Zgierz zinwentaryzowano ponad 200 stanowisk archeologicznych ze 

znaleziskami z epoki paleolitu, neolitu, brązu, żelaza, a także z czasów Imperium Rzymskiego i 

średniowiecza. Do najsłynniejszych należą cmentarzysko z epoki wpływów rzymskich w Białej i 

cmentarz kultury wschodnio-pomorskiej w Śladkowie Górnym. Tereny dzisiejszej gminy Zgierz 

przez długie stulecia wchodziły w skład dawnej Ziemi Łęczyckiej. Wśród ważniejszych ośrodków 

dawnego osadnictwa wymienić należy liczące już 650 lat Gieczno - miejscowość, która w XVI 

wieku na krótko otrzymała prawa miejskie. Równie bogatą historią może pochwalić się 

Szczawin, pierwotnie należący do dóbr monarszych, później - własność arcybiskupów 

gnieźnieńskich. 
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Wiek XIX przyniósł powstanie dużych ośrodków włókienniczych w okolicy (Ozorków, nieco 

później - Zgierz, wreszcie Łódź). Zalesione tereny Puszczy Łódzkiej, która pokrywała dzisiejszą 

gminę stopniowo przeznaczano pod nowe osadnictwo. Obok starych wsi powstały nowe, które 

wspólnie utworzyły rolnicze, a czasami - jak np. w przypadku Grotnik - również rekreacyjne 

zaplecze aglomeracji łódzkiej. Gmina Zgierz powstała w 1975 r. Pomimo krótkiej historii samej 

gminy, większość miejscowości wchodzących w jej skład ma bardzo dawną genezę, bogatą 

historię, a nawet własne legendy. 

Na terenie gminy Zgierz znajdują się: 

1. Dwór w Dzierżąznej. 

Nazwa miejscowości znana była już od 1387 r. (w źródłach widnieje jako Dzerzoszna, 

Dzyerzasna). Jeszcze w końcu XIX wieku w Dzierżąznej znajdował się obszerny dwór 

modrzewiowy wzniesiony w połowie XVIII wieku z okalającym go imponującym ogrodem i 

sadem owocowym. Pod koniec XIX wieku majątek często zmieniał właściciela, a od początku 

kolejnego stulecia posiadłość była parcelowana , poszczególne działki znalazły nowych 

właścicieli. Niestety, dwór już wtedy nie istniał. Według historycznej mapy tego miejsca – nad 

stawem wznosił się budynek młyna z zabudowaniami gospodarczymi. Przed I wojną światową 

właścicielem części dóbr z pozostałościami ogrodu dworskiego został adwokat łódzki. W 1924 r. 

wzniósł on nowy dwór i na nowo skomponował park. Dworek przetrwał w tej formie do czasów 

współczesnych, odrestaurowany przez gminę. Pod względem architektonicznym obiekt jest 

realizacją tzw. stylu dworkowego o cechach późnego baroku i klasycyzmu. W pierwszych dniach 

II wojny światowej właściciele dworku zostali wywłaszczeni, a w posiadłości zamieszkał 

volksdeutscher Alfred Krinke. Pozostałą część posiadłości pod koniec 1942 r. przejęła policja 

bezpieczeństwa z Łodzi. Na polecenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, 7 grudnia 

1942r. w Dzierżąznej utworzono filię obozu dla małoletnich z ul. Przemysłowej w Łodzi. Obecnie 

w Dzierżąznej mieści się Gminny Ośrodek Kultury i Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy z 

zapleczem konferencyjnym, hotelem na 20 miejsc i domkami letniskowymi doskonałe miejsce 

na wypoczynek i organizację rodzinnych uroczystości. 
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Fot. 7. Dwór w Dzierżąznej 

 

2. Dwór w Kęblinach.    

Wprawdzie nie ma dokładnych danych dotyczących powstania dworu, jednak analiza 

architektury wskazuje, że to stara siedziba ziemiańska, która podlegała różnym 

przekształceniom. Obecny wygląd elewacji i wnętrza jest efektem prac budowlanych 

dokonanych już w latach powojennych  

 

. Otoczenie dworu stanowią, częściowo zachowane, szpalery grabowe. Tworzyły one aleje 

spacerowe, okalające imponujący niegdyś park. Do dziś zachowały się kasztanowce i skupiska 

innych drzew. Od roku 1969 park z zabudowaniami wykorzystywany był sezonowo jako ośrodek 

kolonijny, ostatnio – po przeprowadzeniu remontu kapitalnego – jako ośrodek pomocy 

społecznej, użytkowany przez „Monar”. Oprócz dworu, w Kęblinach na uwagę zasługuje 

budynek starej kuźni pochodzący z początku XIX wieku, usytuowany po przeciwnej stronie drogi 

biegnącej obok parku.  
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Fot. 7. Dwór w Kęblinach 

 

3. Kościół w Białej. 

Drewniany kościół p.w. św.św. Piotra i Pawła w Białej zbudowany został w II połowie XVIII w. Już 

z daleka widać ciemne tło fasady rozjaśnione dużym krzyżem koloru kości słoniowej. Warto 

dodać, że świątynię zbudowano zgodnie ze starą, polską tradycją ciesielską, według której 

budowano niegdyś chaty, stodoły i dworki.  
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Fot. 8. Kościół w Białej 

 

We wnętrzu kościoła wzrok przyciąga bogato zdobiony ołtarz główny z przedstawieniami 

patronów parafialnego kościoła - świętych: Piotra i Pawła. Poniżej umieszczono 

siedemnastowieczny obraz „Przemienienie Pańskie”. W wyposażeniu kościoła znajdują się 

barokowe ołtarze boczne i ambona . Na tyłach świątyni grób powstańców z 1863 r.  

 

4. Kościół w Giecznie. 

Drewniany kościół w Giecznie posiada pięć ołtarzy. Główny wykonany został około 1720r. z 

drewna, w stylu barokowym, zdobią go dwa nałożone na siebie obrazy. Jeden z nich, okryty 

metalową sukienką wykonano w XVIII wieku przedstawia Matkę Boską, która na lewym 

ramieniu trzyma Jezusa. Drugi obraz przedstawia Chrystusa, adorowanego przez dostojników 

kościelnych i tłum świętych. Pozostałe ołtarze w prezbiterium mają identyczną architekturę, w 

lewym ołtarzu znajduje się barokowy krucyfiks z XVIII w. Nastawę prawego zdobi, oprawiony w 

bogato rzeźbioną ramę, obraz św. Rocha (w tej chwili przysłonięty współczesnym obrazem 

Chrystusa). W przejściu między nawą a prezbiterium znajdują się kolejne dwa ołtarze 

poświęcone św. Annie Samotrzeciej i – św. Stanisławowi Kostce oraz św. Jakubowi, który jest 

patronem świątyni.  
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Fot. 9. Kościół w Giecznie 

 

2.16. Współpraca zagraniczna  

 

W 1999 roku podpisane zostały umowy o współpracy pomiędzy samorządem Gminy Zgierz, a 

samorządem Rejonu Kupiškis w Republice Litewskiej oraz Gminy Rēzekne w Republice 

Łotewskiej i Gminy Ždiar na Słowacji. Rok później, w 2000r., umowa współpracy została 

podpisana z miastem Zgierz. Natomiast w 2005r. podobny dokument został sygnowany z 

Hollókő w Republice Węgierskiej.  

Podpisując umowy współpracy i partnerstwa przedstawiciele samorządów zobowiązali się do 

podejmowania wspólnych działań, które wzbogacą życie kulturalne, społeczne i ekonomiczne 

regionów.  

W dokumentach są zapisy mówiące o:  

1. Rozwijaniu wspólnej działalności poprzez wymianę doświadczeń w dziedzinie: 

kulturalno – oświatowej, sportowej, zarządzania usługami komunalnymi, rozwijania i 

wzbogacania samorządności lokalnej.  

2. Zachęcaniu do pomnażania związków pomiędzy organizacjami i instytucjami regionów 

w dziedzinie kształcenia oraz w dziedzinie gospodarczej.  

3. Organizowaniu spotkań przedstawicieli regionów, w celu oceny bieżącej działalności 

oraz podejmowania decyzji, dotyczących nowych płaszczyzn współpracy. 
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2.17. Podsumowanie 

 

Gmina Zgierz to Kraina Wszelkich Możliwości dla inwestorów. Lokalizacja w Centrum Europy, 

dogodna komunikacja obecnie i w najbliższej przyszłości (skrzyżowanie A1 i A2, ring wokół 

aglomeracji łódzkiej) stwarza dogodne warunki dla inwestorów branż związanych z logistyką, 

handlem i drobną wytwórczością. Lasy, pola, czyste powietrze, zasoby wód termalnych i 

leczniczych, klimat uzdrowiskowy stwarzają warunki dla rozwoju branż uzdrowiskowych, 

leczniczych, turystycznych, agroturystycznych, hotelarskich, gastronomicznych itp. Zasoby 

hydrotermalne i petrotermalne mogą być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej. 
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ROZDZIAŁ 3: SOŁECTWA GMINY ZGIERZ TWORZĄCE OBSZAR OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

 

Na obszarze Gminy Zgierz znajduje się 40 sołectw  oraz 69 miejscowości. Obszar ochrony 

uzdrowiskowej zamykający się strefą „C” ochrony uzdrowiskowej tworzy na terenie Gminy 

Zgierz 13 sołectw i 1 sołectwo w sąsiedniej gminie Ozorków. Granica obszaru ochrony 

uzdrowiskowej przebiega po zewnętrznych granicach sołectw nr 17, 11, 5, 35, 39, 28, 13, 40, 6, 

33, 15, 1, 2 i sołectwa Celestynów w gminie Ozorków. 

                                                                                                  

 
Rys. 10. Sołectwa gminy Zgierz 

 

Sołectwa tworzące Obszar Ochrony Uzdrowiskowej gminy Zgierz : 

1. Bądków  (nr 2) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Gmina_Zgierz_-_so%C5%82ectwa.png
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Obejmuje miejscowość Bądków. Zajmuje powierzchnię 339,5 ha. W Sołectwie jest 

zameldowanych 123 osoby, w tym 66 mężczyzn i 57 kobiet. Nazwa tego Sołectwa jest bardzo 

stara. Pochodzi od imienia Bądzisław lub Bądzimir – zdrobniale Bądko. Pierwsze zapisy o tej 

miejscowości pojawiają się początku XVI w. jako Bendków wieś w parafii Modlna, do której 

płacona była dziesięcina. 

 

 2. Biała (nr 5) 

Swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Biała, Cyprianów, Jeżewo, Kolnia Głowa i Leonów. 

Sołectwo zajmuje obszar 982,44 ha. Zameldowanych jest tutaj 611 osób, w tym 275 mężczyzn i 

336 kobiet. Teren Sołectwa jest zamieszkiwany bez przerwy od 4 tysięcy lat. Znaleziono tu 

cmentarzysko z epoki brązu oraz z okresu halsztackiego i lateńskiego. Pierwsze zapiski 

historyczne pochodzą jednak dopiero z lat 1511-1512. Wieś Biała musiała być znaczna, bo już w 

XV w. powstała tu parafia erygowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego.  Cyprianów, Jeżewo, 

Kolonia Głowa i Leonów to miejscowości, które powstały najprawdopodobniej w XIX wieku. W 

1827 roku Cyprianów liczył 3 domy i 22 mieszkańców, Kolonia Głowa w 1881 roku miała 20 

domów i 180 mieszkańców. Na terenach tej ostatniej odkryto wiele zabytków, świadczących o 

zamieszkiwaniu tych terenów przed wieloma tysiącami lat. Są to zabytki krzemienne z okresu 

neolitu, mezolitu oraz wczesnej epoki brązu. Leonów w końcu XIX wieku liczył 8 domów i 178 

mieszkańców. Folwark Jeżewo powstał na terenie dawnych lasów rozciągających się między 

Szczawinem Małym, a Dąbrówką Wielką. Pierwsze udokumentowane informacje, dotyczące 

folwarku pochodzą z 1905 roku. Na terenie Sołectwa znajdują się liczne zabytki i miejsca 

pamięci narodowej. W Szkole Podstawowej w Białej mieści się Izba Pamięci więźniów 

hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi, który miał filię dla dziewcząt w 

Dzierżąznej.  Na cmentarzu parafialnym w Białej znajduje się kwatera Strzelców Kaniowskich.  

Dużą atrakcją Sołectwa jest kościółek w Białej, pochodzący z II połowy XVII wieku. 

 

3. Brachowice (nr 6) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Brachowice. Zajmuje powierzchnię 285,9ha. 

Zameldowanych jest tutaj 127 osób, w tym 64 mężczyzn i 63 kobiety. 

Nazwa taka jest jedyna w Polsce. Być może pochodzi od imienia Brach. Pierwsza wzmianka o tej 

miejscowości pochodzi z 1386 roku. Właścicielem wówczas tej miejscowości o nazwie Brthcuice 

był Falibogius-Chwalibóg. W XIX wieku Brachowice liczyły 11 domów i 109 mieszkańców. 
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4. Dzierżązna (nr 11) 

Swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Dzierżązna, Ostrów i Swoboda. 

Powierzchnia Sołectwa to 496,3 ha. Zameldowane są tutaj 228 osób, w tym 111 mężczyzn i 117 

kobiet.  Dzierżązna to jedna z najstarszych wsi Gminy Zgierz. Nazwa prawdopodobnie pochodzi 

od prasłowiańskiego określenia wyki – deręga. W języku słowiańskim zwana dzierzęga. 

Najstarsza wzmianka o Dzierżąznej pochodzi z 1387 roku. W XVI wieku w Dzierżąznej nad rzeką 

Ciosenką istniał już młyn. Młyn przebudowywany i rozbudowywany przetrwał do 1970 roku, 

kiedy to pożar zakończył jego kilkusetletnią historię. 

 

5. Grabiszew (nr 15) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Grabiszew. Zajmuje powierzchnię 173,1 ha. 

Zameldowanych jest tutaj 77 osób, w tym 40 mężczyzn i 37 kobiet. Są w Polsce tylko dwie 

miejscowości o tej nazwie, druga znajduje się w Gminie Wartkowice w powiecie poddębickim. 

Grabiszew był wsią kościelną. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1357 r., w którym to roku 

Kazimierz Wielki w jednym z dokumentów wymienia Grabissewo, jako posiadłość 

arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.W 1827 roku wieś liczyła 11 domów i 85 mieszkańców.  

 

6. Jasionka (nr 17) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Jasionka. Zajmuje powierzchnię 365,3 ha. 

Zameldowanych jest tutaj 127 osób, w tym 64 mężczyzn i 63 kobiety. Jasionka to bardzo stara 

wieś, pierwsze zapiski pochodzą z 1396 roku. Była wówczas posiadłością Karśnickich. W 1827 

roku wieś liczyła 10 domów i 110 mieszkańców, należała do parafii Modlna i była własnością  

prywatną. Ciekawa postacią jest ostatni właściciel Jasionki Stanisław Pomianowski. Patriota, 

działacz społeczno-polityczny poszukiwany przez Gestapo za swą działalność. Był nawet 

ministrem w rządzie londyńskim. Zmarł w 1980 roku w Anglii. Prochy jego spoczywają na 

cmentarzu w Górze św. Małgorzaty. 

 

7. Rogóźno (nr 28) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Rogóźno. Sołectwo zajmuje powierzchnię 265,75 ha. 

Zameldowane są tutaj 123 osoby, w tym 53 mężczyzn i 70 kobiet. Rogóźno to jedna ze starszych 

wsi w Gminie. Pierwsza wzmianka o niej to rok 1350, kiedy to przy podziale majątku wieś 
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Rogosno otrzymał brat Sieciecha z Gieczna - Boguta. Na początku XVI w. wsie Rogosyenska 

Volya et Rogoschno, były posiadłością Rogozińskich i Sobockich. Dawały dziesięcinę z łanów 

kmiecych kanonii i prebenzie łęczyckiej. Dziesięcina z folwarku szła na potrzeby plebanii w 

Giecznie. W roku 1576 Stanisław Rogoziński miał folwark, dwie zagrody, młyn i pustą karczmę. 

Na początku XIX w. wieś prywatna Rogóźno liczyła 5 domów i 38 mieszkańców. Gać to jeden 

dom i 4 mieszkańców. Rogóźno i Wola Rogozińska stanowiły jedne dobra do połowy XIX w. W 

ich skład wchodziły dodatkowo: Rudno, Lorenki, Wały, Władysławów i Kwilno. W roku 1886 

dobra Rogóźno składały się z folwarków: Rogóźno, Lorenki i Sarnia oraz młyna wodnego Gać. 

Obszar Rogóźna jest bardzo ciekawy pod względem geologicznym. Tutaj już w latach 50. 

planowano powstanie uzdrowiska ze względu na istnienie ciekawych zasobów wód 

mineralnych. Później dość głośna była sprawa powstania ewentualnej kopalni węgla 

brunatnego. Był nawet moment, że Bełchatów spadł na drugie miejsce w kolejności. Złoża 

rogozińskie są bardziej zwarte i łatwiejsze w eksploatacji. Zadecydowała znów woda - złoża 

węgla znajdują się na wysadach solnych i należałoby osuszyć, a odpompowanie silnie 

zasolonych wód zanieczyściło by Moszczenicę, Bzurę i Wisłę do ujścia. Poza tym odsolenie 

pochłonęłoby większość energii uzyskanej z węgla. Na ówczesne czasy, a była to połowa lat 60. 

byłaby to więc inwestycja nieopłacalna ekonomicznie, dlatego wygrał Bełchatów - tam złoża nie 

są tak zasolone. 

 

 8. Śladków Górny (nr 33) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Śladków Górny. Sołectwo zajmuje powierzchnię 278,88 

ha. Zameldowanych jest tutaj 94 osoby, w tym 51 mężczyzn i 43 kobiety. Najstarsze zapiski 

pochodzą ze starych, łęczyckich ksiąg sądowych z roku 1386. Wymieniają tylko jeden Śladków. 

W końcu XIV w. nazwa ta występuje już w wielu formach, najczęściej jako: Slathcowo, 

Slathcouo, Sladkowo, Sladcowo. Dzięki tym zapiskom znane są także imiona pierwszych 

śladkowian, prawdopodobnie właścicieli: Sandco, Raciborus, Gnewomirus, Tomco, Janco i 

Nicolaus. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Śladek lub Ślad. W 1520 r. występuje 

już kilka Śladkowów: Slathkovo Nagorne, Slathkovo Zaleschne lub zalezne, Slathkowo maior lub 

maius (czyli duże). Rok 1576 to Sliadkowvo maior, Sliadkowo Nagorne i Sliadkovo Zaliessne, 

właścicielami ich byli Śladkowscy herbu Jastrzębiec, Rafał, Walenty, Melchior i Anna. Była tu 

wtedy karczma, gdzie pędzono gorzałkę. Od początków XVI w. wszystkie Śladkowy miały 

odrębne role folwarczne, dające dziesięcinę parafii w Giecznie, podczas, gdy role kmiece dawały 
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dziesięcinę kanonii i prebendzie łęczyckiej. Koniec XIX w. to nazwy już współczesne: Śladków 

Górny, Śladków Podleśny i Śladków Rozlazły w parafii Gieczno i gminie Rogóźno. W roku 1827 w 

Śladkowie Górnym było 13 domów i 119 mieszkańców, a w 1889 r. 21 domów i 159 

mieszkańców. Śladków Podleśny w 1827 r. liczył 15 domów i 130 mieszkańców, a w 1889 r. 22 

domy i 193 mieszkańców. Śladków Rozlazły w 1827 r. miał 16 domów i 134 mieszkańców, a w 

1889 r. 29 domów i 203 mieszkańców. Obecnie na terenie Gminy Zgierz znajduje się tylko 

Śladków Górny. Pozostałe to już Gmina Piątek i powiat łęczycki. Jest to m.in. efekt „partyjnego” 

podziału administracyjnego z połowy lat 70. 

 

9. Warzyce (nr 35) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Warszyce. Sołectwo zajmuje powierzchnię 240 ha. 

Zameldowanych jest tutaj 86 osób, w tym 37 mężczyzn i 49 kobiet. Nazwa Warszyce pochodzi 

najprawdopodobniej od imienia Warsz. Najstarsze zapiski dziejów Warszyc sięgają 1391 r. 

Liczne procesy sądowe dostarczają nam imion pierwszych właścicieli z rodu Adwańców. W 

końcu XIV w. był to Janek (Ianko albo Johannes) de Warssice (Warsice, Warszice, Warssice, 

Warczice).  W 1399 r. występuje też Hanca de Warsice. W początkach XVI w. dwór z folwarkiem 

w Warszycach należały do parafii w Modlnej, zaś wieś do parafii w Giecznie. W 1576 r. we wsi 

Warssicze, w parafii Gieczno, jeden z Warszyckich posiadał 1 łan, 2 zagrody i młyn z 4 

osadnikami. Drugi – Jakub – miał 1 łan, 1 zagrodę i 3 osadników. We wsi Warszycka Wola 

Andrzej Tymiński płacił podatki z 3 łanów, dwu zagród, karczmy, młyna o 2 kołach i 11 

osadników. W początkach XIX w. występują już jedne Warszyce w parafii Gieczno. Liczyły wtedy 

7 domów, 69 mieszkańców. Pod koniec tegoż wieku liczba domów wzrosła do 11, liczba 

mieszkańców do 109. Wieś liczyła 162 morgi. Do niedawna istniały Stare i Nowe Warszyce. 

Obecnie są tylko Warszyce, a nazwa ta jest jedyną w Polsce. 

 

10. Wola Rogozińska (nr 39) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Wola Rogozińska. Sołectwo zajmuje powierzchnię 

260,82 ha. Zameldowanych jest tutaj 106 osób, w tym 52 mężczyzn i 54 kobiety. Związana z 

pobliskim Rogóźnem, dzieliła jego losy. I tak już w XVI w. dawała dziesięcinę z łanów kmiecych 

kanonii i prebendzie łęczyckiej, natomiast z folwarku plebanii w Giecznie. Później wchodziła w 

skład dóbr rogózińskich. Według regestru poborowego powiatu łęczyckiego z 1576 r. Jadwiga 

Sobocka miała tu 2 łany, 1 karczmę, 3 puste łany i 8 osad. W 1827 r. były dwie części – 
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Rogózińska Wola miała 14 domów i 107 mieszkańców, a Rogozińska Wola tyle samo domów i 

118 mieszkańców. Także „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego” podaje dwie wersje: wieś 

Wola Rogozińska położona w odległości 20 wiorst od Łęczycy miała 38 domów i 222 

mieszkańców, a wieś włościańska Rogozińska Wola znajdowała się w odległości 24 wiorst od 

Łęczycy i miała 74 domy i 263 morgi obszaru. W 1883 r. wieś Wola Rogózińska liczyła 74 

mieszkańców uprawiających 363 morgi. Tak naprawdę nie wiadomo jak pisać nazwę tego 

Sołectwa. Ostatni urzędowy wykaz nazw województwa łódzkiego z 1988 r. podaje nazwę „Wola 

Rogózinska”, natomiast w Uchwale Rady Gminy Zgierz z 1999 r. przyjęto nazwę „Wola 

Rogozińska”. 

 

11. Wypychów (nr 40) 

W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Wypychów. Sołectwo zajmuje powierzchnię 343,87 ha. 

Zameldowanych jest tutaj 140 osób, w tym 69 mężczyzn i 71 kobiet. Tak, jak wiele innych 

miejscowości na obszarze naszej Gminy, był Wypychów własnością prywatną. W roku 1576 wieś 

Wipichowo w parafii Gieczno, własność Sobockiej, miała 2 łany, 2 zagrodników i 4 osadników. 

Na początku tegoż wieku łany kmiece dawały dziesięcinę kanonii Łęczyckiej, a folwark 

plebanowi w Giecznie. Na początku wieku XIX Wypychów to wieś, która liczyła 9 domów i 102 

mieszkańców (w dalszym ciągu własność prywatna) i folwark. Koniec tego wieku to wieś z 27 

osadami i 208 mórg powierzchni. Folwark natomiast w 1888 r. liczył 314 mórg, w tym ornych i 

ogrodów: 193 morgi, łąk 47 mórg, pastwisk 57 mórg, wody zajmowały 3 morgi, a nieużytki 14 

mórg. W skład folwarku wchodziły: 1 budynek murowany (prawdopodobnie dwór) oraz 8 

drewnianych. Do folwarku należały także pokłady torfu. 

 

12. Celestynów  w gminie Ozorków 

Sołectwo Celestynów leży w sąsiedniej gminie Ozorków, w północnej części województwa 

łódzkiego, w powiecie zgierskim, powierzchnia gminy wynosi 95,52 km2. Środkowy obszar 

gminy leży w dolinie rzeki Bzury. Gmina Ozorków sąsiaduje z miastem Ozorków (21,8 tys. 

mieszkańców) . Gmina Ozorków składa się z 33 wsi skupionych w 28 sołectwach:   Aleksandria, 

Boczki, Borszyn, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Celestynów,  Czerchów, Dybówka, Helenów, 

Katarzynów, Konary, Leśmierz, Małachowice, Małachowice Kolonia, Maszkowice, Modlna, 

Muchówka, Opalanki, Ostrów, Parzyce, Pełczyska, Sierpów, Skotniki, Skromnica, Sokolniki Las, 
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Sokolniki Wieś, Sokolniki Parcela, Solca Mała, Solca Wielka, Śliwniki, Tkaczew, Tymienica, 

Wróblew. 

 

ROZDZIAŁ 4: ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

Dzięki walorom przyrodniczym, tj. ukształtowaniu terenu, bogactwu przyrody, klimatowi, 

znaczna cześć powierzchni gminy Zgierz została zaliczona do Obszaru Krajobrazu Chronionego. 

Powierzchnia gminy Zgierz w 80 % stanowi obszar chronionego krajobrazu ze szczególnym 

uwzględnieniem doliny rzeki Czerniawki, Moszczenicy i Ciosenki. Fragment gminy Zgierz 

znajduje się w części otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i zajmuje pow. 42,5 ha.  

Powierzchnia zalesienia w gminie Zgierz (ok. 6 tys. ha) plasuje ją na czołowym miejscu pod 

względem powierzchni zalesionych w powiecie zgierskim, wyrażające się wskaźnikiem lesistości 

28,9% i przewyższa średnią lesistość Polski wynoszącą 28,3 %.  Średnia lesistość w powiecie 

zgierskim wynosi 18,5 %. Szata roślinna jest zróżnicowana. Występują tu wielogatunkowe lasy 

liściaste tzw. grady z udziałem dębu, lipy, buka, olchy, a na stanowiskach żwirowo - piaskowych 

grady wysokie dębu, lipy z udziałem sosny, brzozy z poszyciami z leszczyny i bogatego runa 

leśnego. Większość drzewostanów jest sztucznie przebudowanych, z przewagą sosny. 

 

 

Fot. 11. Rezerwat Ciosny 

Gminę Zgierz charakteryzuje duże zróżnicowanie terenu i piękne krajobrazy. Najciekawsze           

i najcenniejsze fragmenty przyrody objęte są ochroną. Rezerwaty przyrody: Ciosny, Dąbrowa 
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Grotnicka, Grądy nad Lindą i Grądy nad Moszczenicą to najmniej zmienione ludzką ręką 

uroczyska leśne.  

Na terenie gminy Zgierz znajduje się 5 rezerwatów przyrody. Różnymi formami ochrony 

prawnej objęte są również liczne pomniki przyrody, aleje parkowe oraz parki  wiejskie, które 

niegdyś były częścią dawnych majątków ziemskich.  

 Na uwagę zasługuje Rezerwat Ciosny położony w miejscowości Rosanów. W rezerwacie 

znajduje się unikatowe skupisko jałowców porastających śródlądowe wydmy. Dąbrowa 

Grotnicka zajmuje powierzchnię ponad 100 ha. Rezerwat położony jest w północnej części Lasu 

Grotnicko-Lućmierskiego. W rezerwacie szczególnie chroniony jest fragment dąbrowy 

świetlistej ze stanowiskami ważnych dla nauki gatunków roślin m.in. dzwonecznika. Grądy nad 

Moszczenicą to rezerwat położony w północnej części uroczyska Szczawin. Występują tu liczne 

gatunki roślin chronionych: jawor, dąb szypułkowy, jodła. Przez rezerwat płynie rzeka 

Moszczenica tworząca liczne i malownicze zakola. 

 

Na terenie Gminy znajdują się również objęte ochroną parki podworskie w Dzierżąznej, 

Kęblinach, Jeżewie, Lućmierzu i Glinniku oraz drzewa - pomniki przyrody, głównie: dęby, lipy, 

kasztany, wiązy. Do ciekawostek przyrody należy zaliczyć rzadkie już w Polsce aleje - pomniki 

przyrody: lipowa w Grotnikach i Wypychowie, bukowa w Glinniku, klonu srebrnego w 

Skotnikach.  

 

Fot. 12.  
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Przecinające gminę cieki wodne posiadają I i II klasę czystości. Do największych z nich  

należą: Ciosenka, Czerniawka, Jasionka, Linda i Moszczenica. Dużą atrakcją dla amatorów 

wypoczynku nad wodą i wędkowania są liczne stawy. 

 

Z kolei miłośnicy turystyki rowerowej znajdą liczne trasy rowerowe z najatrakcyjniejszym 

„rowerowym szlakiem agroturystycznym”. Nie brakuje także w Gminie terenów nadających się 

do turystyki i rekreacji zimowej np. rejon Łagiewniki Nowe – Smardzew z malowniczo i mocno 

pofałdowanym terenem, gdzie różnica wysokości dochodzi do 150 m.  

Gmina Zgierz posiada także warunki do rozwoju funkcji uzdrowiskowej.  

Do bogactw przyrody należy zaliczyć również znajdujące się w okolicach Rogóźna na głębokości 

ok. 300 m podziemne jezioro sprzed 130 milionów lat oraz tzw. ”ciepłe morze” o temp.+ 80oC, 

znajdujące się na głębokości 600 m. Ocenia się, że pokłady te mogą być podstawą rozwoju 

uzdrowiska balneologicznego oraz stanowić alternatywne źródło ogrzewania. Jurajska woda 

tego zbiornika jest niezwykle bogata w minerały: związki fluoru, wapń, magnez, sól.  

 

Badania potwierdziły lecznicze właściwości wody, która jest pomocna w leczeniu schorzeń 

astmatycznych, alergicznych, układu oddechowego i krążeniowego oraz gośćca. Woda ta 

posiada temperaturę około 30 stopni Celsjusza i zdolność wypływu na wysokość 40 m. Ocenia 

się,  że nagromadzone pokłady wód mogą być w przyszłości podstawą do rozwoju uzdrowiska 

balneologicznego. 

Na terenie Gminy występuje również sól kamienna, gips oraz węgiel brunatny. Pokłady tych 

minerałów nie są eksploatowane. 

 

 

 4.1. Chronione obszary przyrodnicze na terenie gminy Zgierz 

 
Obszar gminy Zgierz to w 80 % obszar chronionego krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem 

doliny rzeki Czerniawki, Moszczenicy i Ciosenki. Fragment gminy Zgierz znajduje się w części 

otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i zajmuje pow. 42,5 ha. 

 
Rezerwaty przyrody: 

- Rezerwat przyrody Ciosny to florystyczny rezerwat przyrody położony na północ od Zgierza, w 

bezpośrednim sąsiedztwie wsi Rosanów, na obszarze Wysoczyzny Łaskiej. Został utworzony 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgierz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosan%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_%C5%81aska
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zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1971. Obecnie powierzchnia 

rezerwatu wynosi ok. 2,5 ha. 

Rezerwat chroni unikatowe, naturalne skupisko wyjątkowo okazałych jałowców w wieku ok. 

160 lat rosnących na wydmach śródlądowych powstałych kilkanaście tysięcy lat temu z piasków 

polodowcowych. Rośnie tu około 8 tysięcy jałowców. Grubość pni niektórych okazów dochodzi 

do 5 centymetrów a wysokość nawet do 5-6 metrów. Krzewy tworzą tu szerokie 

kilkunastometrowe rozłożyste kępy. 

 
 

 

Fot. 13. Jałowce w rezerwacie Ciosny 

 

 

-"Dąbrowa Grotnicka” - fragment lasów Grotnicko – Lućmierskich, to florystyczny i leśny 

rezerwat przyrody w miejscowości Zimna Woda w gminie Zgierz. Zajmuje powierzchnię 100,47 

ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z 25 czerwca 1990 roku (M.P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248). Według aktu powołującego, 

rezerwat utworzono w celu zachowania rzadko już spotykanego zespołu dąbrowy świetlistej, a 

także stanowiska roślin ciepłolubnych oraz chronionych. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1971
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%82owiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma_%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osady_fluwioglacjalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimna_Woda_%28powiat_zgierski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Zgierz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1990
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19900310248
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browa_%28las%29
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Fot. 14. Rezerwat Dąbrowa Grotnicka 

 

- "Grądy nad Moszczenicą" - północna część uroczyska leśnego (granicząca z rzeką    

Moszczenicą) położonego na zachód od miejscowości Swędów. To rezerwat florystyczny, 

krajobrazowy i leśny, położony w północnej części uroczyska Szczawin na terenie leśnictwa 

Szczawin. Został utworzony 13 czerwca 1994 r. w celu zachowania zespołów grądowych (czyli 

wielogatunkowych lasów liściastych), roślin chronionych lub gatunków ważnych dla flory 

regionalnej (m.in. jaworu, dębu szypułkowego, jodły, widłaka goździstego i widłaka 

spłaszczonego). 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczawin
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1994
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_jawor
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_szypu%C5%82kowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jod%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wid%C5%82ak_go%C5%BAdzisty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wid%C5%82ak_sp%C5%82aszczony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wid%C5%82ak_sp%C5%82aszczony
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Fot. 15. Rezerwat Grądy nad Moszenicą 

 
 

-"Grądy nad Lindą" - rezerwat leśny między miejscowościami Lućmierz i  Grotniki. To 

florystyczny, krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody położeny na terenie Nadleśnictwa 

Grotniki. Zajmuje powierzchnię ok. 56 ha. Jego główną atrakcją jest kompleks źródeł i wysięków 

wody. Rezerwat obejmuje fragment rzeki Linda oraz jej prawobrzeżnego dopływu. 

 

Pomniki przyrody: 

Na obszarze gminy zarejestrowanych jest 47 drzew - pomników przyrody w następujących 

miejscowościach : 

-Grotniki - 2 sosny o zrośniętych na wys. 2,6 m, pniach o obw. 96 cm i 103 cm; 

-Lućmierz - 3 dęby szypułkowe o obw. : 404 cm, 540 cm, 600 cm; 

-Lućmierz - Emilia /w lesie przy parkingu/ - 2 dęby szyp. obw. – 357 cm, 378 cm; 

-Szczawin /obok leśniczówki/ - 2 dęby szyp. 580 cm, 520 cm; 

-Wola Branicka /las państwowy/ - 1 dąb szyp. obw. 270 cm; 

-Rosanów ul. Długa - 1 kasztanowiec o obw. – 314 cm; 

-Dębniak - 5 dębów bezszypułkowych o obw.-347 cm, 337 cm, 391 cm, 335 cm, 284 cm; 

-Biała - 2 lipy obw.392cm, 201cm; kasztanowce - obw. 220 cm, 250 cm, 338 cm, 358 cm, 

Thuja - obw. 140cm; 

-Kębliny - 1 dąb o obw.364 cm, 2 lipy - o obw. 288 cm, 297 cm, wiąz-561 cm; 

-Dąbrówka Strumiany - 3 dęby o obw. 333 cm, 320 cm , 301 cm; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysi%C4%99k_%28hydrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysi%C4%99k_%28hydrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linda_%28rzeka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
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-Grotniki - 2 dęby o obw. 370 cm, 410 cm, lipy drobnolistne – 280 cm, 248 cm, 7 lip 

drobnolistnych 207 cm-334 cm; 

-Jeżewo - lipa drobnolistna - o obw. 254 cm 

 

-Ostrów - lipa drobnolistna - o obw. 245 cm ; dąb szyp. - 454 cm 

-Dzierżązna - lipa drobnolistna - o obw. 454 cm 

-Brachowice - 2 dęby szypułkowe - o obw. 328 cm, 236 cm 

 

 

 

Fot. 16. Rezerwat Grądy nad Lindą 

 
 

Aleje pomnikowe: 

- Glinnik (wzdłuż drogi do Szczawina) – park z przełomu XVII/XVIII, aleja złożona z 72 szt. drzew 

w tym: buki 15 szt. -o obw. 290 cm – 438 cm, lipy 57szt. - o obw. 74 cm-150 cm; 

- Wypychów- aleja lipowa złożona z ok.35 szt. drzew o obw. 160 cm-290 cm; 

- Grotniki - aleja lipowa  złożona ze 182 szt. drzew o obw. 149 cm-290 cm; 

- Łagiewniki Nowe (wzdłuż drogi Zgierz –Stryków) - aleja klonów srebrzystych składająca się z 

250 drzew o obwodach 180 cm – 350 cm. 
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Parki wiejskie: 

- Lućmierz - siedziba SDOO (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian) w Lućmierzu; 

- Jeżewo - Jednostka Wojskowa; 

- Dzierżązna – Gminny Ośrodek Kultury; 

- Kębliny - siedziba "MONAR"; 

- Glinnik - własność prywatna. 

 

Użytki ekologiczne: 
 
Na obszarze gminy, w kompleksach leśnych Lasów Państwowych, występują użytki ekologiczne 

podlegające ochronie. Obejmują łączną powierzchnię 3,89 ha. Należą do nich: 

 
Lp. Rodzaj użytku (opis) Pow.(ha) Lokalizacja 
1. teren podmokły, okresowo zalewany, porośnięty 

roślinnością bagienną  0,5 Ustronie 

2. 
teren podmokły, położony przy rzece Moszczenicy, 

okresowo zalewany, porośnięty roślinnością 
bagienną, 

0,23 Wola Branicka  

3. 
teren podmokły z występującą naturalną sukcesją 

wtórną, porośnięty roślinnością typową dla 
terenów podmokłych 

0,41 Grotniki 

4. 
teren podmokły z występującą naturalną sukcesją 

wtórną, porośnięty roślinnością typową dla 
terenów podmokłych 

0,60 Grotniki 

5. 
zbiornik wodny z rozpoczętą naturalną sukcesją 

wtórną  0,75  Grotniki 

6. 
teren podmokły z występującą naturalną sukcesją 

wtórną, porośnięty roślinnością typową dla 
terenów podmokłych 

0,40 Grotniki  

7. teren podmokły z występującą naturalną sukcesją 
wtórną, porośnięty roślinnością typową dla 
terenów podmokłych, okresowo zalewany 

1,0 Lućmierz 

 

 

4.2. Zagrożenia w ochronie środowiska 

 

Zagrożenie gleb – nadmierne zakwaszenie oraz mała zasobność w składniki pokarmowe. 

Zakwaszenie gleb powoduje, że stają się one podatne na zanieczyszczenia, natomiast zubożenie 

zawartości składników pokarmowych w glebach prowadzi do ich degradacji. Kwaśny odczyn 

gleby zwiększa rozpuszczalność składników mineralnych, co prowadzi do ich wymywania, a w 
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rezultacie do zubożenia gleby. W miejsce składników mineralnych do roztworów glebowych 

przechodzą toksyczne związki żelaza, glinu i manganu. 

 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – głównym źródłem emisji szkodliwych substancji 

są: zakłady przemysłowe, system transportowy oraz lokalne kotłownie i paleniska indywidualne. 

Emisja z punktowych źródeł zanieczyszczeń, tj. z zakładów przemysłowych jest objęta ewidencją 

i kontrolą, natomiast z pozostałych źródeł jest trudna do zbilansowania i nie jest kontrolowana. 

Brak jest szacunkowych danych z terenu gminy Zgierz w tym temacie.  

 

Emisja komunikacyjna - jest kolejnym źródłem zagrożenia dla walorów środowiska 

przyrodniczego i zdrowia człowieka. Szkodliwość systemu transportowego związana jest emisją 

gazów: tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i węglowodorów oraz emisją pyłów 

zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Poza związkami będącymi produktami 

spalania paliw, w ruchu kołowym emituje się również duże ilości pyłów pochodzących ze 

ścierania się opon i nawierzchni drogi. Emisja komunikacyjna stanowi największe zagrożenie dla 

obszarów położonych w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. W przypadku gminy Zgierz 

układ drogowy opiera się o drogę krajową nr 1 Gdańsk – Cieszyn oraz drogę krajową nr 702 

Zgierz – Kutno. Z racji zwiększającego się ruchu lokalnego są to bez wątpienia tereny zagrożone 

negatywnym oddziaływaniem transportu. Transport przyczynia się do zanieczyszczenia nie tylko  

 

 

powietrza, ale również gleb, a w konsekwencji wód poprzez wymywanie zanieczyszczeń i ich 

infiltrację w głąb gruntu.  

 

Hałas - Na obszarze gminy Zgierz głównym źródłem zagrożeń akustycznych jest transport 

drogowy. Większa elastyczność transportu drogowego w porównaniu z transportem kolejowym 

oraz większa niż kilkanaście lat temu dostępność na rynku środków transportu drogowego 

zadecydowała o obecnej dominacji. Wraz z niewystarczającym i spóźnionym, w stosunku do 

tempa rozwoju komunikacji drogowej, rozwojem układów drogowo – ulicznych, uległy 

pogorszeniu warunki akustyczne w wielu obszarach i na terenach położonych w pobliżu dużych 

tras komunikacyjnych. W gminie Zgierz największe natężenie hałasu obserwuje się na drogach 

krajowych :  
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- Autostrada A-2 Świecko – Poznań – Stryków – Warszawa  

- Nr 1 Gdańsk – Cieszyn, 

- Nr 702 Zgierz – Kutno. 

 

Hałas kolejowy nie stanowi tak dużego zagrożenia akustycznego jak hałas drogowy ze względu 

na jego mniejsze natężenie oraz lokalizację linii kolejowych na terenach o rzadkiej zabudowie. 

Linie kolejowe, których trasy prowadzą przez obszar gminy Zgierz to: 

- linia kolejowa Łódź – Łowicz – Sochaczew – Warszawa, 

- linia kolejowa Łódź – Zgierz - Ozorków – Gdańsk. 

Zagrożenie akustyczne spowodowane hałasem lotniczym w gminie Zgierz nie występuje.  

 

Promieniowanie elektromagnetyczne, niejonizujące - Źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje 

radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, 

urządzenia przemysłowe i urządzenia użytku domowego, co powoduje, że promieniowanie to 

występuje powszechnie w środowisku. Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają 

urządzenia, które emitują fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o 

częstotliwości od 0,1 do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w 

środowisku naturalnym.  

 

 

W gminie Zgierz do sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych stanowiących 

zagrożenie dla środowiska należą:  

   -  linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV – szkodliwy wpływ     

ma pas szerokości od 12 do 37 m; 

          -   stacje bazowe telefonii komórkowej. 

 

Eksploatacja surowców mineralnych prowadzi do niekorzystnych zmian w obrębie wszystkich 

składników środowiska. Przekształcenie pierwotnych cech morfometrycznych rzeźby oraz 

zniszczenie niektórych form morfologicznych powoduje dalsze zagrożenia dla środowiska, takie 

jak zmiana stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, 

degradacja szaty roślinnej, powstanie hałd odpadów poeksploatacyjnych. Dlatego też liczne 
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wyrobiska poeksploatacyjne występujące w gminie Zgierz powinny być poddane rekultywacji 

technicznej i biologicznej w celu przywrócenia wartości przyrodniczych tego terenu oraz 

zlikwidowania stwarzanego zagrożenia środowiska.     
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ROZDZIAŁ 5: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE ZGIERZ 

 

5.1. Komunikacja 

 

Położenie i znakomita dostępność komunikacyjna Gminy Zgierz jest jednym z atutów dla 

rozwoju przedsiębiorczości. Przez południową część gminy (poza projektowanym obszarem „A” 

i ”B” ochrony uzdrowiskowej) przebiega autostrada A-2. Gmina Zgierz leży w województwie 

łódzkim, powiecie zgierskim. Jej północna granica w okolicach Gieczna przebiega w odległości 5 

km od geograficznego środka Polski. Do Łodzi jest stąd ok. 23 km, do Warszawy - ok. 140 km , 

do Poznania - 185 km, do Katowic - 215 km, do Krakowa - 290 km, zaś do Gdańska - 330 km. 

 

 
Rys. 17. Sieć dróg w gminie Zgierz 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Gmina_Zgierz_roads.png
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 5.2. Stan infrastruktury drogowej i transportowej. 

 

Układ drogowy: 

Podstawowy układ drogowy gminy Zgierz tworzą drogi krajowe (12,6 km), wojewódzkie (23,2 

km), powiatowe (ogółem 98 km, 61,8 km o nawierzchni bitumicznej) oraz gminne (105,6 km), 

autostrada A-2 wschód o długości 13,15 km, powiązana z publiczną siecią drogową z drogą 

krajową nr 1 poprzez węzeł „Emilia”, drogą wojewódzka nr 702, poprzez węzeł „Zgierz”. 

Przecięcie autostrady z układem drogowym niższego rzędu zapewnia 8 bezkolizyjnych przejść. 

W sieci drogowej gminy największe znaczenie mają: autostrada A2, która docelowo połączy 

wschodnią i zachodnią granicę Polski na trasie Świecko – Września – Stryków – Kukuryki; droga 

krajowa nr 1 łącząca Gdańsk z Cieszynem i będąca zarazem częścią szlaku komunikacyjnego 

Skandynawia – Bałkany; droga krajowa nr 71 Stryków – Rzgów; drogi wojewódzkie: 702 Zgierz –

Kutno i 708 Ozorków - Brzeziny. 

Szczególne znaczenie dla Gminy ma autostrada, oddana do użytku w lipcu 2006 r. Przebiega ona 

przez Gminę na ok. 16 kilometrowym odcinku, łącząc Stryków (Gmina Stryków) z Wartkowicami 

(Gmina Wartkowice) i dalej z Poznaniem. Część autostrady A2 pomiędzy Strykowem i Emilią jest 

północną częścią przyszłej autostradowej obwodnicy Łodzi. Na terenie Gminy zlokalizowane są 

dwa węzły komunikacyjne: „Emilia” i „Zgierz”, umożliwiające połączenie autostrady A2 z 

publiczną siecią drogową. 

Autostrada A2 znajduje się w drogowym korytarzu II Transeuropejskiej Sieci Transportowej 

(TENT), który prowadzi z Lizbony przez Madryt, Brukselę Berlin i Warszawę do Moskwy i dalej 

na Daleki Wschód. Sieć TEN-T tworzą najważniejsze transeuropejskie korytarze komunikacyjne: 

drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie. 

Dla gminy duże znaczenie ma również bliskość mającego powstać do 2013 r. skrzyżowania 

autostrad A1 i A2 pod Strykowem. Będzie to jednocześnie przecięcie korytarzy TEN-T: II i VI 

(Skandynawia – Bałkany; jego częścią jest polska autostrada A1) – jednych z najważniejszych w 

Europie. 

 Ważnymi dla gminy węzłami komunikacyjnymi są także: Międzynarodowy Port Lotniczy ŁÓDŹ 

im. Władysława Reymonta oraz dworce kolejowe Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. 
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Przez gminę przebiegają: 

 autostrada A2 E30 relacji Nowy Tomyśl – Poznań – Konin – Stryków; docelowo połączy 

ona wschodnią i zachodnią granicę Polski na trasie Świecko – Poznań – Stryków – 

Warszawa – Kukuryki. Przebiega ona przez gminę na ok. 16 kilometrowym odcinku, 

łącząc Stryków (gmina Stryków) z Wartkowicami (gmina Wartkowice) i dalej z 

Poznaniem. Na terenie gminy zlokalizowane są dwa węzły komunikacyjne: Emilia i 

Piątek, umożliwiające połączenie autostrady z drogą krajową nr 1 i wojewódzką nr 702; 

 drogi krajowe: nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Katowice – Cieszyn i nr 71 relacji Stryków – 

Zgierz – Konstantynów – Pabianice; 

 drogi wojewódzkie: nr 702 relacji Zgierz – Piątek – Kutno oraz nr 708 relacji Stryków – 

Ozorków; 

 drogi powiatowe: nr 2515 E Borowiec – Śladków Rozlazły (krótki odcinek w granicach 

gminy); nr 5104 E Stryków – Swędów – Cyprianów; nr 5105 E Kania Góra                                

(ul. Ciosnowska) – Biała (ul. Wypoczynkowa – ul. Kościelna) – Kębliny (ul. Parafialna);                

nr 5106 E Zgierz – Kębliny (ul. Oświatowa) – Władysławów; nr 5107 E Wola Branicka – 

Besiekierz Rudny; nr 5108 E Rogóźno – Feliksów – Gozdów (gm. Stryków); nr 5109 E 

Modlna (gm. Ozorków) – Gieczno (ul. Szkolna od dr. nr 702 do m. Lorenki) – Kwilno – 

Władysławów; nr 5122 E Zgierz – Rosanów (ul. Długa – ul. Ciosnowska) – Ciosny; nr 5128 

E Emilia (ul. Podgórna) – Kania Góra (ul. Strażacka) – Sokolniki; nr 5129 E Glinnik – 

Ukraina; nr 5131 E Łagiewniki (ul. Smardzewska – ul. Podleśna) – Szczawin; nr 5132 E 

Dąbrówka Wielka – Dąbrówka Strumiany (ul. Cegielniana); nr 5133 E Dąbrówka Wielka 

(ul. Wycieczkowa – ul. Główna); nr 5134 E Zgierz – Grotniki (Krzemień); nr 5142 E 

Grotniki (ul. Ozorkowska) – Ustronie (ul. Ustronie); nr 5143 E Jedlicze (ul. Długa) – Zgierz 

(Proboszczewice); nr 5144 E Emilia (ul. Telefoniczna) – Rosanów (ul. Główna) – Leonów; 

nr 5151 E Szczawin – Swędów; nr 5167 E Aleksandrów Łódzki – Jedlicze A                                  

(ul. Aleksandrowska) – Grotniki (ul. Krótka – ul. Sosnowska – ul. Marszałkowska –                   

ul. Ozorkowska – ul. Brzozowa – ul. Piekarska – ul. Ozorkowska – ul. Krzemień) – 

Ozorków; 
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 drogi gminne: obszar gminy obsługiwany jest przez 47 dróg gminnych o łącznej długości 

105,6 km, z czego 16,8 km posiada nawierzchnię twardą ulepszoną, natomiast 13,5 km 

posiada nawierzchnię twardą nie ulepszoną. Pozostałe to drogi gruntowe. Szerokość 

przeważającej ilości dróg mieści się w granicach 5 - 6 m, w wyjątkowych przypadkach 

dochodzi do 8 - 10 metrów; do zasobu dróg gminnych należy zaliczyć także ok. 400 km 

dróg nieposiadających statusu drogi publicznej. Należą do nich drogi lokalne i 

wewnętrzne, gdzie właścicielem gruntu jest gmina. 

 

Komunikacja gminna: 

Obsługuje ją GZK w Dąbrówce Wielkiej, autobusy kursują w dni robocze na liniach: 

 Zgierz – Biała – Kwilno – Gieczno – Brachowice  

 Zgierz – /Łagiewniki-cztery kursy/ – Smardzew – Szczawin  

 

Układ transportowy: 

Jednym ze środków przewozowym w zakresie komunikacji zbiorowej są autobusy PKS, których 

trasy prowadzone są drogami krajowymi i wojewódzkimi. Ponadto obszar gminy jest częściowo 

obsługiwany przez linie autobusowe gminnej komunikacji, której trasy prowadzone są głównie 

drogami wojewódzkimi, powiatowymi i częściowo gminnymi. Poza tym obszar gminy jest 

obsługiwany przez prywatnych przewoźników, których linie autobusowe prowadzone                  

są drogami wojewódzkimi i powiatowymi. 

Przez obszar gminy Zgierz przebiegają dwie zelektryfikowane linie kolejowe: 

- relacji Łódź – Kutno, z przystankami w Jedliczach i w Grotnikach, 

- relacji Łódź – Łowicz, z przystankami w Smardzewie i w Glinniku. 

Powyższe linie nie posiadają istotnego znaczenia w krajowej sieci kolejowej. 

Ponadto obszar gminy jest częściowo obsługiwany przez linię tramwajowa relacji Pabianice – 

Ozorków. Długość linii tramwajowej na terenie gminy Zgierz wynosi 8,2 km.   

 

Ocena układu drogowego i komunikacyjnego: 

Układ drogowy na terenie gminy obejmuje, od krajowych po gminne 239,4 km dróg. 

W stosunku do 199 km² powierzchni gminy daje to 1,25 km dróg/1 km² powierzchni. 
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Z ww. dróg 57 % posiada nawierzchnię gruntową. Poprawa i usprawnienie lokalnej obsługi 

komunikacyjnej zależeć będzie głównie od zakresu modernizacji dróg gruntowych. 

Droga krajowa nr 1 przebiega przez wsie o intensywnej zabudowie, tj. miejscowości Emilia                    

i Słowik, natomiast Nr 71 przecina wieś Skotniki. Parametry techniczne dróg krajowych nie są 

przystosowane do przenoszenia obecnego natężenia ruchu (ilość pojazdów i ich masy 

całkowitej). 

Drogi wojewódzkie nr 708 i 702, posiadają nawierzchnie utwardzone, jednak ich parametry 

techniczne nie są również przystosowane do przenoszenia obecnego natężenia ruchu. 

Drogi powiatowe zaliczone są do układu podstawowego, posiadają 63 % dróg o nawierzchni 

utwardzonej, pozostałe to drogi gruntowe wymagające utwardzenia nawierzchni. 

Drogi gminne to z reguły drogi o nawierzchni gruntowej. Zaledwie 16 % dróg posiada 

nawierzchnie ulepszone (bitumiczne), natomiast 13 % nawierzchnie twarde, nieulepszone. 

Linie kolejowe przebiegające przez gminę Zgierz nie posiadają istotnego znaczenia w sieci 

krajowej. Linie te nie są przystosowane do ruchu intensywnego i o wyższych prędkościach. Linia 

tramwajowa wymaga modernizacji w celu przystosowania jej do parametrów linii tramwajowej 

o funkcjach regionalnych. 

 

 

 5.3. Zaopatrzenie w wodę 

 

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest w systemie gminnych wodociągów grupowych 

bazujących na ujęciach wód podziemnych pochodzących głównie z czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego, a tylko częściowo z górno kredowego poziomu wodonośnego (Grotniki, 

Ustronie, Kania Góra). Najwyższy poziom wodonośny znajduje się w okolicy Biesiekierza. 

Natomiast w rejonie wsi Maciejów czwartorzędowy poziom wodonośny pozwala uzyskiwać 

wodę nie wymagającą uzdatniania. Znaczne kłopoty występują ze zwodociągowaniem rejonu 

Rogoźna z powodu występowania wysadu solnego i niemożliwością uzyskania wody nie 

zasolonej. 

 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy ma 254,9 km długości i 5 907 przyłączy wodociągowych. 

System ten obsługuje 14 hydroforni (jedna - w Leonardowie - jest wyłączona), które w 2005 r. 

wyprodukowały 876,8 tys. m3 wody. 
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Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje 106 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym 26, 

których powstanie współfinansował Urząd Gminy. 

Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Zgierz realizowane jest poprzez następujące 

zbiorowe wodociągi wiejskie: 

 - Wodociąg Biała – ze stacji wodociągowej „BIAŁA” obsługujący wsie: Biała, Ciosny, Dzierżązna, 

Kolonia Głowa, Leonów, Swoboda, Wola Branicka. 

- Wodociąg Dabrówka Wielka ze stacji wodociągowej „Dabrówka Wielka” obsługujący wsie: 

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany. 

- Wodociąg Grotniki ze stacji wodociągowej „Grotniki Lipowa” i „Grotniki Rozrywkowa” 

obsługujący rejon Grotnik, 

-  Wodociąg Janów ze stacji wodociągowej „Janów” obsługujący wsie Janów, Samotnik, Ukraina. 

- Wodociąg Józefów ze stacji wodociągowej „Józefów” obsługujący wsie: Józefów, Palestyna, 

Czaplinek, Glinnik, Leonardów ( wodociąg Leonardów włączony do Józefowa). 

- Wodociąg Kania Góra ze stacji wodociągowej „Kania Góra” obsługujący wsie: Kania Góra, 

Adolfów, Dębniak, Emilia, , Słowik Jasionka. 

- Wodociąg Maciejów ze stacji wodociągowej „Maciejów” obsługujący wsie: Maciejów, 

Łagiewniki Nowe, Smardzew, Glinnik Siedlisko, Wołyń, Szczawin Duży, Szczawin Mały, Kolonia 

Szczawin, Szczawin Kościelny, Podole, Marcjanka, Jeżewo. 

- Wodociąg Rosanów ze stacji wodociągowej „Rosanów” obsługujący wieś Rosanów. 

- Wodociąg Skotniki ze stacji wodociągowej „Skotniki” obsługujący wieś Skotniki spięty                          

z wodociągami Józefów – Janów. 

- Wodociąg Ustronie obsługujący wsie Ustronie, Jedlicze A i Jedlicze B. 

- Wodociąg Kębliny ze stacji wodociągowej „Kębliny” obsługujący wsie: Kębliny, Moszczenica, 

Michałów, Besiekierz Rudny (w Biesiekierzu Rudnym obsługa kilku gospodarstw z wodociągu 

„Kożle” w gminie Stryków), oraz Besiekierz Nawojowy. 

 

- Wodociąg Kotowice ze stacji wodociągowej „Kotowice” obsługujący wsie: Kotowice, 

Astachowice, Wypychów, Brachowice, Grabiszew, Warszyce, Śladków Górny, Wola Rogozińska, 

Gieczno i Rogoźno wodociąg Kotowice spięty jest z wodociągiem  „Gieczno”. 

- Z wodociągu komunalnego w m. Zgierzu zaopatrywana jest wieś Dąbrówka – Malice. 

Ogółem sieć wodociągowa na terenie gminy to 269,75 km, do której wykonanych jest 6405 

przyłączy wodociągowych. Według sprawozdania RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie 
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wodociągów i sanitacji wsi wskaźnik zwodowciągowania za 2007 rok wynosi 99%. Dostarczana 

odbiorcom woda zwłaszcza ze stacji wodociągowych w Białej, Kęblinach i Kaniej Górze wykazuje 

niedostateczną jakość, występują znaczne przekroczenia norm zawartości żelaza, manganu 

azotanów. Dla wymienionych stacji konieczne jest przeprowadzenie modernizacji stacji i ujęć 

wodnych. 

 

 

 5.4. Odprowadzanie ścieków 

 

Gmina Zgierz w zasadzie nie posiada sieci kanalizacyjnej, ani oczyszczalni ścieków. 

Na terenie gminy istnieje tylko jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu 

BIOPAN o przepustowości 37,13 m3/d we wsi Lućmierz. Długość istniejącej sieci 

kanalizacyjnej 1367 m, ilość przyłączy 68 szt. W 2006 roku zakończony został I etap budowy 

kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach Nowych ul. Okólna, o długości ca’ 2,8 km ilość przyłączy 

22, która została włączona do kolektora sanitarnego m. Zgierza. 

Na terenie gminy Zgierz zainstalowanych jest obecnie 185 przydomowych oczyszczalni ścieków, 

obsługujących indywidualne gospodarstwa oraz 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków 

obsługujące zakład produkcyjny + budynek mieszkalny, szkołę i Gminny Ośrodek Kultury. 

Przydomowe oczyszczalnie wykonane zostały indywidualnie przez właścicieli posesji oraz w 

ramach programu budowy gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Program realizowany jest na bieżąco, w roku 2007 wybudowano 34 szt. oczyszczalni , w 2008 

roku planowana jest budowa kolejnych 11 szt. Z uwagi na brak zorganizowanego systemu 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy rozwój kanalizacji wraz z oczyszczalniami ścieków 

powinien stanowić element polityki inwestycyjnej gminy. 

 

 

Przy wysokiej dysproporcji między stopniem rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 

istnieje zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami 

odprowadzanymi bezpośrednio do wód lub gruntu, ściekami z opróżniania szamb lub 

przesiąkami z nieszczelnych szamb do gruntu. Zagrożenie dla wód stwarzają również zakłady 

nieposiadające oczyszczalni i odprowadzające do wód ścieki nieoczyszczone. Jednakże 

obserwacje długookresowe pozwalają na stwierdzenie powolnej poprawy stanu jakości wód.  
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Gmina Zgierz, w związku z brakiem infrastruktury kanalizacyjnej, nie posiada gminnej 

oczyszczalni ścieków. 

Na obszarze gminy nie występują również oczyszczalnie ścieków obsługujące podmioty 

gospodarcze. Lokalne oczyszczalnie ścieków znajdują się w obiektach użyteczności publicznej, 

które posiadają pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostę Zgierskiego na 

odprowadzanie do wód lub gruntów ścieków ze stacjonarnych oczyszczalni.  

 

 

 5.5. Gospodarka odpadami 

 

Źródłami odpadów komunalnych w gminie Zgierz są gospodarstwa domowe, instytucje i zakłady 

infrastruktury oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane na analizowanym obszarze.  

System zbiórki odpadów komunalnych uregulowany jest na terenie gminy w Gminnym 

Programie Ochrony Środowiska i Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Od 1999 roku 

realizowana jest selektywna zbiórka odpadów w kategoriach odpadów szkło i PET. Około 40% 

mieszkańców gminy ma podpisane umowy z firmami odbierającymi odpady.  

Na terenie gminy Zgierz nie ma składowiska odpadów komunalnych ani przemysłowych. 

Odpady komunalne z terenu gminy Zgierz deponowane są na składowiskach w Zgierzu, w 

Krośniewicach i w Łodzi. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynosi 3400 

Mg rocznie. 

Na terenie gminy Zgierz do pojemników ustawionych w terenie, prowadzone jest selektywne 

zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na tworzywa sztuczne i szkło.  

W 2007 roku w wyniku selektywnego zbierania zebrano 89,8 Mg odpadów. W stosunku do lat 

poprzednich szkło zbierane jest na poziomie ok. 80 Mg/rok, natomiast tworzywa sztuczne – ok. 

9  – 10 Mg/rok.  

 

Na terenie gminy Zgierz selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywa się w tzw. 

systemie pojemnikowym. Odpady zbierane są do dwóch rodzajów odpowiednio oznakowanych 

pojemników na szkło i tworzywa sztuczne. Wg stanu na dzień 31.12.2007 roku gmina posiadała 

33 pojemniki na szkło i 55 pojemników do zbierania tworzywa sztucznych. Zebrane selektywnie 

odpady szklane i z tworzyw sztucznych odbierane były przez firmę wywozową i transportowane 

do miejsc ich zbierania. 
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Odpady komunalne zebrane od mieszkańców (właścicieli nieruchomości) odbierane  są 

głównie przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w  Dąbrówce Wielkiej. 

Odpady komunalne zebrane od mieszkańców gminy unieszkodliwianie  są na  

następujących składowiskach: 

- Franki gm. Krośniewice, 

- Radomsko gm. Radomsko, 

- Modlna gm. Ozorków. 

Na terenie gminy Zgierz brak jest instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów  

komunalnych. Wszystkie zebrane od mieszkańców niesegregowane odpady komunalne  są 

unieszkodliwiane poprzez składowanie. 

 
 
 
 5.6. Zasilanie w energię elektryczną 
 

Na obszarze gminy Zgierz znajduje się rozbudowana napowietrzna sieć średniego napięcia 

15kV. Dostawa energii realizowana jest z krajowego systemu energetycznego poprzez główne 

punkty zasilające (GPZ) 110/15 kV: Aleksandrów, Antoniew, Ozorków i Stryków powiązane 

liniami 110kV. Bezpośrednie zasilanie odbiorców odbywa się siecią niskiego napięcia 

napowietrzną i kablową poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV głównie słupowe. Przez 

gminę przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 220kV, które powodują 

ograniczenia w urbanizacji korytarzy przez nie zajętych. Dotyczy to również i pozostałych linii o 

niższych napięciach. 

Istniejąca sieć elektroenergetyczna jest dobrze rozwinięta. Należy jednak się liczyć z potrzebą jej 

modernizacji polegającą na zwiększeniu przekroju przewodów, aby sprostać powiększającemu 

się zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz ograniczenie spadków napięcia. Istniejąca 

infrastruktura energetyczna sprzyja urbanizacji w gminie. 

 

 5.7. Zaopatrzenie w gaz 

 

Na terenie gminy Zgierz z gazu ziemnego korzystają jedynie mieszkańcy miejscowości; 

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany, Rosanów, Biała i Kolonia Głowa. 

Gazyfikacja Gminy jest możliwa w oparciu o gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rosanów – 

Kutno. Dalszy rozwój gazyfikacji gminy będzie realizowany jest przez Mazowiecką Spółkę 
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Gazownictwa Sp. z.o.o. w Warszawie i stanowić może o podwyższeniu standardu życia 

mieszkańców zarówno z punktu widzenia ich wygody jak również ograniczenia zanieczyszczeń 

atmosfery. 

 

 

 5.8. Telekomunikacja i połączenia internetowe 

 

Jeśli chodzi o dostępność linii telekomunikacyjnych w gminie Zgierz, jest ona dostateczna, 

jednakże jakość i nowoczesność systemu jest niezadowalająca. Praktycznie każdy mieszkaniec 

może włączyć się do sieci teleinformatycznej. Są to jednak w większości przestarzałe technicznie 

połączenia za pomocą central komutatowych. Natomiast połączenia drogą kablową za pomocą 

nowoczesnej centrali cyfrowej, możliwe są tylko dla miejscowości: Grotniki, Jedlicze, Ustronie, 

Emilia, Słowik, Kania Góra, Rosanów, Smardzew, Łagiewniki i Szczawin. 

Możliwość połączenia się z Internetem posiadają przede wszystkim mieszkańcy, korzystający z 

centrali cyfrowych. Bardzo duże ograniczenia występują przy centralach komutatowych oraz 

przy przekazie drogą radiową. Zbyt duże odległości między gospodarstwami domowymi, niskie 

zaludnienie na km2 , zróżnicowanie ukształtowania terenu, znaczne zalesienie gminy powodują, 

iż firmy nie są zainteresowane rozbudową sieci teleinformatycznych a mieszkańcy mają istotne 

utrudnienie w korzystaniu z usług informatycznych. Stanowi to bardzo duże ograniczenie w 

rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego wykorzystującego dla swoich potrzeb, nowoczesne 

metody pozyskiwania i przetwarzania informacji. 

W 2008 roku zakończono realizację projektu pn.: ”Budowa społeczeństwa informacyjnego w 

Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie administracji”, wykonywanego w ramach 

Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Efektem tych działań jest zmodernizowanie  

 

 

infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy wprowadzenie elektronicznego obiegu 

dokumentów oraz stworzenie pięciu Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w 

miejscowościach: Gieczno, Dzierżązna, Grotniki, Słowik i Szczawin. Punkty wyposażone są w 10 

stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu, których nieodpłatnie 

mogą korzystać mieszkańcy. 
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Uczestnicząc z kolei w projekcie „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach 

wiejskich „ w Dąbrówce Sowice w ramach Klubu Integracji Społecznej powstało tzw. Centrum 

Kształcenia na Odległość wyposażone w 10 stanowisk komputerowych dostępem do Internetu 

urządzenie wielofunkcyjne. Korzystanie z Centrum jest również bezpłatne. 
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ROZDZIAŁ 6: ROGÓŹNO - CENTRUM OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

 

Rogóźno to jedna ze starszych wsi w Gminie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1350, 

kiedy to przy podziale majątku wieś Rogosno otrzymał brat Sieciecha z Gieczna - Boguta. Na 

początku XVI w. wsie Rogosyenska Volya et Rogoschno, były posiadłością Rogozińskich i 

Sobockich. Dawały dziesięcinę z łanów kmiecych kanonii i prebenzie łęczyckiej. Dziesięcina z 

folwarku szła na potrzeby plebanii w Giecznie. W roku 1576 Stanisław Rogoziński miał folwark, 

dwie zagrody, młyn i pustą karczmę. Na początku XIX w. wieś prywatna Rogóźno liczyła 5 

domów i 38 mieszkańców. Gać to jeden dom i 4 mieszkańców. Rogóźno i Wola Rogozińska 

stanowiły jedne dobra do połowy XIX w. W ich skład wchodziły dodatkowo: Rudno, Lorenki, 

Wały, Władysławów i Kwilno. W roku 1886 dobra Rogóźno składały się z folwarków: Rogóźno, 

Lorenki i Sarnia oraz młyna wodnego Gać. Obszar Rogóźna jest bardzo ciekawy pod względem 

geologicznym. Tutaj już w latach 50. planowano powstanie uzdrowiska ze względu na istnienie 

ciekawych zasobów wód mineralnych. Później dość głośna była sprawa powstania ewentualnej 

kopalni węgla brunatnego. Był nawet moment, że Bełchatów spadł na drugie miejsce w 

kolejności. Złoża rogozińskie są bardziej zwarte i łatwiejsze w eksploatacji. Zadecydowała znów 

woda - złoża węgla znajdują się na wysadach solnych i należałoby osuszyć, a odpompowanie 

silnie zasolonych wód zanieczyściłoby Moszczenicę, Bzurę i Wisłę do ujścia. Poza tym odsolenie 

pochłonęłoby większość energii uzyskanej z węgla. Na ówczesne czasy, a była to połowa lat 60. 

byłaby to więc inwestycja nieopłacalna ekonomicznie, dlatego wygrał Bełchatów - tam złoża nie 

są tak zasolone. W 2006r. Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi wspólnie z gminą Zgierz, 

opracowało projekt „Rogóźno”, który obejmuje działania wdrożeniowe zmierzające do 

wykorzystania potencjału zasobów naturalnych zlokalizowanych w rejonie miejscowości 

Rogóźno –  dla zrównoważonego rozwoju regionu i województwa łódzkiego. 

Do zasobów tych należą: 

 - sól kamienna; 

- węgiel brunatny; 

- błota borowinowe; 

- torfy; 

- wody termalne. 
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Zasoby te nazwane ZŁOŻEM ROGÓŹNO zajmują obszar ok. 1.600 ha, zlokalizowane są w całości 

na terenie Gminy Zgierz. Rozciąga się ono między Bądkowem, Warszycami, Wolą Branicką od 

południa, po Gieczno, Lorenki w kierunku północnym, i dalej na zachód po Wypychów, 

Astachowice i Kotowice oraz na wschód po Władysławów, Besiekierz Nawojowy i Rudny. 

Wykorzystanie tych zasobów, zwłaszcza wód leczniczych (solanki), w oparciu o rozwiązania i 

technologie przyjazne środowisku stwarza szanse rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie 

turystyki, wypoczynku, lecznictwa uzdrowiskowego. 

Projekt „Rogóźno” stworzy dogodne warunki dla zwiększenia aktywności przedsiębiorczości w 

regionie łódzkim, da możliwość stworzenia Parku Technologiczno – Przemysłowego (poza 

strefami ochrony uzdrowiskowej) oraz zmniejszy bezrobocie w gminie Zgierz i gminach 

ościennych. 

Teren gminy położony na Nizinach Środkowopolskich, w obrębie mniejszej jednostki nazywanej 

Nizina Środkowo - Mazowiecka. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana. Powstała głównie w 

wyniku procesów rozmywania, przemieszczania i ponownego deponowania pierwotnego 

materiału polodowcowego. Gmina Zgierz leży w obrębie mniejszej jednostki geograficznej 

mezoregionu zwanego Równina Łowicko - Błońska, która rozciąga się na południe od dolin 

Wisły i Bzury. Jest to teren stosunkowo płaski, wyrównany przez procesy denudacyjne. Znaczny 

obszar gminy posiada dobre warunki glebowe - pyłowe i czarne ziemie, na których rozwinęło się 

sadownictwo i warzywnictwo. Teren gminy przecinają rzeki Moszczenica, Czerniawka, Diera. 

Zachodnią granice gminy w części wyznacza naturalny nurt rzeki Bzury. 

Obszar w okolicach Łodzi objęty był zlodowaceniem południowopolskim i środkowopolskim. 

Obydwa zlodowacenia spowodowały zniwelowanie rzeźby wcześniejszej. Ostatni lądolód 

spowodował wytworzenie tzw. jęzorów lodowcowych, które urozmaicają obecną rzeźbę terenu.  

  

 

6.1. Powołanie Parku Odnawialnych Źródeł Energii „Rogóźno” 

 

Głównym celem Parku Odnawialnych Źródeł Energii „Rogóźno” jest racjonalne wykorzystanie 

zasobów naturalnych i innych potencjałów regionu, poprzez transfer wiedzy i innowacji. 

Szczególne znaczenie ma dla tej instytucji wykorzystanie geotermii i odnawialnych źródeł 

energii w rozwoju lokalnym i regionalnym, przede wszystkim na terenach rolniczych i 

pozamiejskich. 
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Park, obecnie na etapie powołania, zajmować się będzie badaniami i wdrożeniem efektów 

badań nad wykorzystaniem zasobów naturalnych rejonu „Rogóźno” dla rozwoju Regionu i 

Województwa Łódzkiego, rozpowszechnianiem efektów badań na inne lokalizacje oraz 

wsparciem dla MŚP działających na obszarach wiejskich. Strategiczne kierunki działań Parku 

Odnawialnych Źródeł Energii „Rogóźno” to budowa infrastruktury b + r oraz realizacja Programu 

Badawczo – Rozwojowego Projektu „Rogóźno”. 

Beneficjentami usług świadczonych przez Park będą: 

1. MŚP sektorów: 

· odnawialnej energii, 

· turystyki, agroturystyki, 

· lecznictwa uzdrowiskowego, 

· rynku rolnego. 

2. Studenci, doktoranci. 

3. Mieszkańcy gminy Zgierz, gmin ościennych, aglomeracji łódzkiej. 

4. Turyści (w tym kuracjusze) krajowi i zagraniczni. 

 

 

 6.2. Kopalnia czy uzdrowisko? 

 

Przyszłość gminy Zgierz,  przyszłość regionu  i województwa, skutki dla rozwoju tego obszaru  na 

najbliższe dziesięciolecia wiązały się przez szereg lat z pytaniem w jaki sposób gmina Zgierz 

wykorzysta swoje naturalne bogactwa. Czy wzmocni swój wizerunek gminy przyjaznej 

środowisku  i rekreacji? Czy jest szansa by w naszej okolicy powstało uzdrowisko? Czy też 

postawi na budowę kopalni węgla. 

Gorąca dyskusja  o przyszłości terenów  w okolicy Rogóźna trwa  od kilku lat. Tymczasem obszar 

ten został dość dokładnie rozpoznany pod względem zasobów  w surowce mineralne już  w 

latach 50- tych XX  w. 

 W roku 1999  w „Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zgierz” można przeczytać:  „Zasoby węgla brunatnego w Rogóźnie szacowane  są  na  ok. 550 

mln ton (...). Zasoby węgla  i soli  w rejonie Rogóźna uznaje się jako złoża nie nadające się  do 

eksploatacji. Mała miąższość pokładów węgla  i ich duże zasiarczenie  i zasolenie stanowią o 

nieopłacalnej eksploatacji  i nieprzydatności węgla dla celów produkcyjnych. Eksploatacja -  wg. 
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ekspertyz fachowców  w tym zakresie - spowodowałaby odwodnienie  i lej depresyjny o 

głębokości ok. 200 m. oraz zasolenie wód wgłębnych pitnych  i wód powierzchniowych,  a także 

kompletną degradację gleb  w wyniku ich zasolenia. Obszar kompletnej degradacji wód  i gleb 

objąłby kilka północnych gmin województwa łódzkiego. 

 W rejonie Rogóźna oprócz wymienionych, nieprzydatnych  w gospodarce złóż węgla 

brunatnego  i soli znajdują się szczególnie cenne  o dużych walorach balneologicznych 

podziemne mineralne wody termalne. Wody  te okalają wysad solny. Są od niego odizolowane 

nieprzepuszczalnym „płaszczem”.  W tych warunkach nastąpiło skoncentrowanie wód 

mineralnych związanych  z wysadem. 

Wody  te zostały udokumentowane, rozpoznane (istnieje   szereg odwiertów)  i  od wielu lat 

oczekują  na wykorzystanie lecznicze.  

Wody określa się jako: chlorkowo-siarczanowo-wapniowe  i chlorkowo-siarczanowo-

wodorowęglonowo-sodowo-potasowe.” 

 

Niezwykle istotne jest,  że „Studium” zakłada przyznanie rejonowi Rogóźna funkcji uzdrowiska, 

 a jest to równoznaczne  z zakwalifikowaniem stref A i B uzdrowiska do terenów specjalnie 

chronionych i strefy C – do terenów chronionych. 

Wyznaczone wstępnie przez Instytut Balneologii  w Poznaniu w/w strefy ochronne zostały 

przyjęte  we wszystkich istniejących ustaleniach planów zagospodarowania przestrzennego 

tego rejonu (planach gmin oraz Studium uwarunkowań  i rozwoju województwa łódzkiego). 

Warunkują one  w sposób zasadniczy możliwości użytkowania tego rejonu. 

Nowsze dokumenty dostępne  w Urzędzie Gminy Zgierz potwierdzają założenia poczynione 

niemal 12 lat temu. Projekt „Rogóźno” sporządzony przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju 

 w 2006 r. opisuje liczne bogactwa gminy Zgierz,  w tym bogate złoża soli kamiennej, torfów 

oraz wód termalnych,  co daje gminie wyjątkowe szanse  na rozwój lecznictwa uzdrowiskowego 

 o profilu zbliżonym  do znanych zdrojów krajowych, jak: Ciechocinek, Inowrocław, Busko Zdrój. 

Bazą lecznictwa zdrojowego byłyby: chlorkowe wody lecznicze, sole lecznicze,  w tym stężone 

koncentraty soli, aerozole solne z tężni itp., torfy (borowinowe), wody termalne. Kuracjusze 

(dorośli  i dzieci) korzystaliby z kąpieli mineralnych, zabiegów borowinowych, inhalacji ( w tym 

 w komorach solnych  i przy tężniach), hydroterapii. Aż trudno wymienić wszystkie schorzenia  i 

dolegliwości, które mogłyby być leczone  na terenie uzdrowiska - byłyby  to zarówno schorzenia 

dróg oddechowych, kości, stawów, jak  i choroby serca, nadciśnienie,  a także dolegliwości 
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gastryczne (przewlekłe nieżyty jelita grubego  i cienkiego, zapalenia trzustki  i wątroby, choroba 

wrzodowa)  i inne.  

Zespół zdrojowy wyposażony  w tężnie, solanki, mieszczący gabinety diagnostyczne  i 

zabiegowe, łazienki zdrojowe oraz część produkcyjną (rozlewnię wód, solanek, koncentratu 

torfowego, szlamów solankowych itp.) stanowiłby rdzeń uzdrowiska. Obok rozwijałaby się  baza 

rekreacyjno - usługowa (sieć noclegowa, żywieniowa, handlowa).  

Autorzy „Projektu Rogóźno” zakładają, że z wypoczynku w uzdrowisku korzystać będą 

mieszkańcy aglomeracji łódzkiej i warszawskiej. 

Nie tylko zasobność geologiczna gminy przemawia  za utworzeniem  tu uzdrowiska.  Na jego 

rozwój wpłynie też korzystne położenie geograficzne, bardzo dobre skomunikowanie  z sieciami 

krajowymi, wolne tereny przemysłowe  w gminach ościennych, gdzie mogłyby powstawać 

zakłady przetwórcze złóż naturalnych gminy.  

 

Zwiększają się potrzeby mieszkańców miast  w zakresie rozrywki, wypoczynku, rekreacji.  Te 

potrzeby będą mogły być zaspokojone na terenie gminy Zgierz.  

Dla gminy  to szansa na rozwój, rozwiną się usługowe firmy prywatne ( np. przewozowe, 

handlowe, hotelowe, żywieniowe).  To także szansa  na nowe miejsca pracy. Opracowanie 

zatytułowane „Zmiana studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zgierz”  z 2007  r. stawia przed samorządem  poważny problemem wymagającym 

rozstrzygnięcia. Czy wybrać budowę uzdrowiska które przez lata jest wymieniane jako 

potencjalnie możliwe  i społecznie uzasadnione, ale które dotąd nie doczekało się 

jednoznacznych rozstrzygnięć czy też zdecydować się na budowę kopalni węgla. Władze 

samorządowe w roku 2010 wybrały jednoznacznie utworzenie Uzdrowiska, wraz  z 

infrastrukturą leczniczą, rozrywkową, technologiczną które stanie się bardzo istotnym 

czynnikiem rozwoju gminy Zgierz,  a także całego województwa. 
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ROZDZIAŁ 7:  STREFY OCHRONY UZDROWISKOWEJ  

 

Ze względu na unikalne walory klimatyczne i występowanie na terenie Gminy Zgierz 

naturalnych zasobów leczniczych utworzono na terenie gminy Zgierz trzy strefy ochrony 

uzdrowiskowej „A”, „B”, i „C” obejmujące 13 sołectw w gminie Zgierz i 1  sołectwo w gminie 

Ozorków.  Główne centrum Obszaru Ochrony uzdrowiskowej tworzą sołectwa  Astachowice, 

Rogoźno, Wola Rogozińska i Bądków. 

Ze względu na niesymetryczne administracyjne położenie gminy i zlokalizowanie  obszaru 

przydatnego do organizacji uzdrowiska, zwłaszcza strefy „A” ochrony uzdrowiskowej po 

północno-zachodniej stronie gminy, koniecznym stało się określenie częściowe strefy  „C” na 

obszarze 1 sołectwa gminy Ozorków,  co spowodowało konieczność podpisania porozumienia 

pomiędzy gminą Zgierz i gminą Ozorków (zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 

uzdrowiskowych z późn.zm.) wyrażającego zgodę Rad obu gmin na przedstawione powyżej 

rozwiązanie.  

 

Przebieg strefy „A” ochrony uzdrowiskowej 

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Rogóżno” posiada 

powierzchnię 311 ha i min 65% terenów zieleni. 

Przebieg granicy strefy uzdrowiskowej A zaczyna swój bieg na wschodniej granicy dzialki 1/2 

biegnącej na północ nastepnie dociera do dzialki nr 8 i omija ją południową i wschodnią granicą, 

przechodzi w działkę nr 9 i wraca na wschodnią granicę działki 1/2, aż dochodzi do drogi o nr 

działki 106 i biegnie jej południową granicą do drogi o numerze działki 121, biegnie nią na 

wschód do działki 97/5, gdzie jej zachodnią granią zaczyna kierować sie na południe mijając 

działki 96, 95, 94 na której południowej granicy skreca na wschód, aż dochodzi do drogi o nr. 

Działki 149 i kieruje sie jej zachodnią granicą na południe, mijają działki o numerach 91, 90, 

84/19, 84/12, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 85, 86, 83/5, 83/6, 83/9, 82/3, 82/2, 36, dochodząc do drogi 

o numerze działki 37 skręca nią na zachód , a następnie na południe mija działki o numerach 

32/2, 29, 30, 28/1, 25, 27/1, 26/1, 24/6, 24/12, 23/1, 23/2, dochodąc do działki 21 skręca na wschód 

i dochodzi do drogi 45 gdzie zaczyna kierowac sie na południe wzdłuż działek: 21, 20/1, 20/10, 

20/11, 19, 18, 17, 16, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28, 29, 30, 31/2 po minięciu której zaczyna 
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kierować się na zachód mijając działkę 31/1 dochodzi do drogi 25/2 którą przecina prostopadle i 

kieruje się na południe wzdłuż działek 19, 20, 21/2, 22, 23, 24/2, 24/1, gdzie dochodząc do drogi 

50 skręca na zachód i biegnie aż do swego początku. 

 

 

STREFA „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ „ROGÓŻNO” 

W GMINIE ZGIERZ: 
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Rys. 18. Projektowana strefa „A” ochrony uzdrowiskowej 

 

Przebieg strefy „B” ochrony uzdrowiskowej: 
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Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej  Obszaru Ochrony uzdrowiskowej „Rogóżno” posiada 

powierzchnię 1280 ha i min. 50%  terenów zieleni. 

Granica stefy B zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu dróg Zachodniej oraz Głównej której to 

zachodnią stroną pasa drogowego biegnie na południe aż do działki o nr 98, której połnocną 

granicą kieruje się na zachód, mija działkę 104/1 jej północną granicą dochodząc do koryta rzeki 

której zachodnim brzegiem kieruje sie na południe dochodząc do drogi 708, gdzie lekko odbija 

na wschód na nastepnie po minięciu działki nr 171/1 skręca na południe i biegnie wzdłuż działek 

171/2 oraz 172, gdzie ponownie napotyka koryto rzeki, którym kontynuje bieg na południe, aż 

dociera do działki nr 227/5 którą mija i skręca na północ, biegnąc wzdłuż działek 227/4, 227/3, 

227/2, 227/1, dociera do drogi którą prxzecina prostopadle i biednie jej północna stroną wzdłuż 

działek 222/2, 221, 220, 376/5, 376/4, 376/3, 376/2, 376/1 i dociera do drogi którą przecina 

prostopadle dochodząc do wschodniej granicy działki 214/7 gdzie biegnie na południe a 

nastepnie na zachód omijając ową działkę i dochodzi do drogi o nr geod 343/2 którą kieruje sie 

na północny zachód aż do granicy gminy. Granicą gminy kieruje sie na wschód, a nastepnie na 

zachód wzdłuż działek: 170/1, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 172, 173, 174, 

175, 176, 194, 192, 196, 52, 51/2, 11/1, 11/2, 12, 58, 57, 50, 48, 47/4, 47/1, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 

40, 39/2. Po minięciu działki nr 39/1 skręca na północny wschód, dochodząc do drogi o nr geod 

25, przecina ją prostopadle i skręca na północny zachód, mijając działkę 8/2 skręca na północny- 

wschód biegnąc jej północno- wschodnią granicą. Dochodzi do południowej granicy działki 188 

gdzie skręca na wschód i biegnie wzdłuż działeki 189, następnie skręca na jej wschodniej granicy 

na połnoc, nastepnie kontynuuje bieg granicą dziali 191, aż dochodzi do drogi "Zachodniej" 

którą biegnie na wschód do skrzyżowania z drogą "Główną" 

 

 

 

 

 

 

STREFA „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ „ROGÓŻNO” 

W GMINIE ZGIERZ: 
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Rys. 19. Projektowana strefa „B” ochrony uzdrowiskowej 
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Przebieg strefy „C” ochrony uzdrowiskowej 

 

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Rogoźno” posiada 

powierzchnię 3520 ha  i min 45%  terenów biologicznie czynnych. 

Strafa C zaczyna swój bieg na zachodniej stronie sołectwa Śladków Górny, biegnie ją na połnoc 

nastepnie skreca na wschód biegnie wzdłuż granicy północnej sołectwa Brachowice, nastepnie 

przechodzi w granice sołectwa Wypychów którą biegnie na północ, nastepnie wschód i na 

południe, nastepnie przechodzi w granice sołectwa Gieczno, którego biegnie wschodznią granicą 

do sołectwa Rogóźno następnie mija wschodnią stroną sołectwa Wola Rogozińska, Warszyce, 

następnie okala sołectwo Biała jego wschodnią, południową oraz zachodnią granicą dochodząc 

do sołestwa Dzierżązna, którego zachodnią granicą kieruje się na północ i mija sołęctwa 

Jasionka, Celestynów, Grabiszew, Brachowice gdzie kończy swój bieg   
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STREFA „C” OCHRONY UZDROWISKOWEJ OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ „ROGÓŻNO” 

W GMINIE ZGIERZ: 

 

 

Rys. 20. Projektowana strefa „C” ochrony uzdrowiskowej 
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  ROZDZIAŁ 8: PRZEWIDYWANE PROFILE LECZNICZE DLA UZDROWISKA ROGÓŹNO 

 

 8.1.  Funkcje uzdrowiskowe        

 

Gmina Zgierz posiada warunki do rozwoju funkcji uzdrowiskowej. W okolicach Rogóźna, na 

głębokości ok. 300 m znajduje się podziemne jezioro sprzed 130 milionów lat. Jurajska woda 

tego zbiornika jest niezwykle bogata w minerały: związki fluoru, wapń, magnez, sól. Badania 

potwierdziły lecznicze właściwości wody, która jest pomocna w leczeniu schorzeń 

astmatycznych, alergicznych, układu oddechowego i krążeniowego oraz gośćca. Woda ta 

posiada temperaturę około 30 stopni Celsjusza i zdolność wypływu na wysokość 40 m. Ocenia 

się, że nagromadzone pokłady wód mogą być podstawą do rozwoju uzdrowiska 

balneologicznego.                                                                                                     

Na bazie złoża soli kamiennej, torfów, węgla brunatnego i wód termalnych o specyficznych 

własnościach istnieje  szansa na zorganizowanie w drugim etapie uzdrowiska  w którym mogą 

być leczeni zarówno dorośli jak i dzieci. 

Podstawowymi zabiegami w organizowanym uzdrowisku  leczniczymi mogą być: 

-  kąpiele mineralne; 

-  zabiegi borowinowe, kuracje pitne; 

-  inhalacje, w tym w komorach solnych i przy tężniach; 

-  hydroterapia; 

-  leczenie ruchem, hipoterapia. 

 

Bazą lecznictwa uzdrowiskowego stanowić będą  w zakresie surowców leczniczych:  

- chlorkowe wody lecznicze; 

- sole lecznicze, w tym stężone koncentraty soli, aerozole solne z tężni; 

- torfy (borowinowe oraz koncentraty huminowe); 

- wody termalne. 
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W  uzdrowisku  leczone mogą być następujące schorzenia: 

- reumatoidalne zapalenie stawów i zespoły pokrewne; 

- choroba zwyrodnieniowa stawów; 

- dna moczanowa, twardzina, toczeń rumianowy; 

-  zespól rwy kulszowej i ramieniowej; 

- choroba niedokrwienna serca i stany po zawale serca; 

- nadciśnienie tętnicze, stany po udarach i urazach mózgowych; 

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; 

- choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego; 

- przewlekłe zapalenia trzustki i wątroby; 

- przewlekłe nieżyty jelita grubego i cienkiego, żołądka z nadkwaśnością; 

- zapalenie nerwów, splotów i korzeni nerwowych; 

- choroby alergiczne, zaburzenia w rogowaceniu, schorzenia łojotokowe; 

- stwardnienie rozsiane dolegliwości wieku starczego i ograniczenia sprawności życiowej. 

Na bazie soli kamiennej, wykorzystując również potencjał nieskażonego środowiska 

naturalnego gminy, istnieje możliwość zbudowania zespołu zdrojowego:   

- tężni solanki, lokalizowanych poza złożem, w których następuje stężanie solanki oraz 

wytwarzanie specyficznego klimatu przesyconymi związkami solnymi;   

- centrum zdrojowego, zlokalizowanego poza złożem w sąsiedztwie tężni, mieszczącego 

gabinety diagnostyczne i zabiegowe, łazienki zdrojowe, część produkcyjną (rozlewnię wód, 

solanek, koncentratu torfowego, szlamów solankowych itp.), administrację zdrojową 

ewentualnie zespół rekreacyjno-wypoczynkowy;   

-  zaplecza noclegowo -  żywieniowego oraz usługowo - handlowego, które może lecz nie musi 

mieć charakteru scentralizowanego i może być rozwijane w przyległych miejscowościach w 

formie licznych usługowych firm prywatnych (np. przewozowych, handlowych, hotelowych,  

żywieniowych), w formie gospodarstw agroturystycznych, hoteli itp.   

Poza leczeniem, w oparciu o złoża, możliwa jest produkcja: 

- wód leczniczych; 

- soli leczniczych (w tym koncentratów solnych); 

- preparatów borowinowych; 

- szlamów posolnych. 
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Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, należy przyjąć iż z chwilą przyznania obszarowi 

„Rogoźno” statusu uzdrowiska, następujące kierunki lecznicze: 

1) choroby ortopedyczno-urazowe 

2) choroby reumatyczne 

3) choroby dolnych i górnych dróg oddechowych  

 

Wskazania i przeciwwskazania dla tych kierunków zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012r., w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do 

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 
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ROZDZIAŁ 9: NATURALNE SUROWCE LECZNICZE NA OBSZARZE OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

 

9.1. Złoża naturalne 

 

Północna część gminy Zgierz to region o niespotykanym w Polsce bogactwie różnorodnych 

surowców mineralnych, które mogą być wykorzystywane do różnych celów gospodarczych. Są 

to: węgiel brunatny, sól kamienna, wody lecznicze i termalne oraz złoża pisków i żwirów. 

 

W Gminie Zgierz, w okolicach Rogóźna, występują bogate złoża soli kamiennej (ok.11% zasobów 

krajowych) i węgla brunatnego (ok. 4% zasobów krajowych). Oprócz tego stwierdzono 

występowanie złóż torfu i borowiny oraz wód geotermalnych, solankowych, leczniczych i 

mineralnych. Gmina chce zagospodarować te złoża kompleksowo i zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Stawia przy tym szczególny nacisk na prowadzenie działalności w 

sposób przyjazny dla środowiska naturalnego (dotyczy to przede wszystkim wydobycia węgla 

brunatnego). 

 Zidentyfikowane zasoby maturalne 

Gmina Zgierz dysponuje znacznymi nie zagospodarowanymi zasobami naturalnymi w postaci 

złóż: 

 Soli kamiennej o zasobach bilansowych ok. 8,6 mld ton 

- powierzchnia złoża ok. 1600 ha 

- głębokość zalegania - od 180 m.p.p.; 

 Węgla brunatnego o zasobach bilansowych ok. 550 mln ton 

- podłoże serii złożowej stanowi czapa gipsowa wysadu solnego, pod która występują sole 

kamienne. Złoże węgla brunatnego ,,Rogóźno" leży w obniżeniu wysadu solnego. Węgle 

brunatne złoża ,,Rogóźno" są silnie zasiarczone - pokład dolny zawiera do 5,5% siarki, a górny 

od 1,96 - 2,82 % siarki oraz zasolone - maksymalnie 0,86 % NaCI. Oszacowane zasoby bilansowe 

złoża wynoszą około 550 milionów ton; 

 Torfów i błot borowinowych;  

 Wód termalnych;  

 Kruszyw naturalnych. 
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Budowa geologiczna gminy Zgierz jest bardzo skomplikowana. Głównym elementem jest tu 

wysad solny Rogóźno znajdujący się w strefie południowej krawędzi antyklinorium 

środkowopolskiego. Wysad ten przebija osady górnej jury i kredy dolnej, które stanowią jego 

osłonę, uzyskując jednocześnie bezpośredni kontakt z osadami kenozoiku (trzeciorzędu i 

czwartorzędu). 

Wysad solny występuje pod złożem węgla brunatnego, którego powierzchnia wynosi ok. 26,8 

km2 .Czapa gipsowa nad wysadem występuje na głębokości 100 – 180 m, a jej miąższość waha 

się od 13 do 286 m. Od góry czapa wysadu przykryta jest dwoma pokładami węgla brunatnego 

o łącznej miąższości 60 m. 

Odwiert M-1 został zlokalizowany po zachodniej stronie wysadu solnego. Wykonany w roku 

2011 w miejscowości Kotowice, odwiert „M-1” do głębokości 210 m, jest pierwszym ujęciem w 

obrębie wysadu solnego Rogóźno, który ujął do eksploatacji wody lecznicze z piasków górnego 

oligocenu. Z tego też względu nie istnieją problemy oddziaływania eksploatacyjnego 

wykonanego ujęcia na inne odwierty wód podziemnych w tym regionie. 

W pierwotnej wersji odwiert ten miał ująć do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny, 

aby zasilić w wodę projektowane osiedle domków jednorodzinnych. Jednakże wyniki 

hydrologiczne okazały się negatywne ponieważ do głębokości 70 m nie natrafiono nie 

natrafiono na horyzont wodonośny. W związku z tym po przeprowadzeniu dodatkowych 

formalności i wykonaniu nowego projektu robót geologicznych  , odwiert pogłębiono do 

głębokości 210 m i ujęto warstwę wodonośną górnego oligocenu, która w rejonie Kotowic 

stanowi część składową trzeciorzędowego poziomu wodonośnego. 

 

Poniżej podano schematyczny profil geologiczny odwiertu M – 1 oraz jego dane techniczne. 

00,00   -   32 m             -piaski drobno i grubo ziarniste /czwartorzęd/ 

32,00   -   69 m             -gliny zwałowe /czwartorzęd/ 

69,00   -   109 m            -piaski pylaste i drobnoziarniste z wkładkami węgla brunatnego /miocen/ 

109,00  -  122 m           -węgiel brunatny /miocen/ 

122,00  -  174 m           -piaski drobnoziarniste /miocen/ 

174,00  -  210 m           -piaski drobnoziarniste /oligocen górny/ 

 

Zarurowanie odwiertu: 

Rury PCV śr. 225/200 mm do głębokości 102 
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Filtr PCV śr. 125/110 mm posadowiony w głębokości 79 – 199 m w tym: 

Rura nad filtrowa PCV śr. 125/110 mm 

Filtr właściwy PCV śr. 125/110 (siatka nr 12 ) na głębokości 174 – 199 m, 

Rura pod filtrowa PCV sr. 125/110 mm na głębokości 199 – 210 m, 

 

W wyniku tych prac geologicznych uzyskano w odwiercie M -1 wody mineralne, które po 

wykonaniu stosownych analiz chemicznych okazały się wodami leczniczymi. Na podstawie 

wyników badań terenowych oraz specjalistycznych badań  tych wód podziemnych, opracowano 

dokumentację hydrogeologiczną określającą zasoby eksploatacyjne złóż wód do celów 

leczniczych w miejscowości Kotowice gm. Zgierz ujętych otworem „M – 1”.  

Są to  wody o temperaturach znacznie wyższych niż średnie na tym poziomie. Temperatura 

wody z otworu pobierającego wodę mineralna z poziomu-200 m.p.p. wynosi 28°C. 

 

Marszałek Województwa Łódzkiego wydał Decyzję ROV.7731.10.2012 MP z dnia 24.04.2012r. 

zatwierdzające zasoby eksploatacyjne dla odwiertu „M – 1” o głębokości 199 m w ilości 10 m3/h 

przy depresji  4,9 m. 

Są to wody chlorkowo – sodowe, siarczanowe o mineralizacji ogólnej 9072,3 mg/l, a w tym 

zawartość siarczków w ilości 9,4mg/l o właściwościach spełniających wymagania dla leczniczych 

wód mineralnych swoistych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14.02.2006r. 

(Dz. U. Nr 32 poz.220 z 2006r.) 

 

Położenie geograficzne w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej, stosunkowo 

niewielka odległość aglomeracji warszawskiej w skojarzeniu ze skrzyżowaniem autostrad A1 i 

A2 sprzyja rozwojowi funkcji zdrojowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych. 

Potencjał zasobów naturalnych stwarza doskonałe warunki dla rozwoju na terenie Gminy Zgierz 

lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki i rekreacji, sportu, usług gastronomicznych i hotelarskich, 

mieszkalnictwa (zwłaszcza typu rekreacyjnego, rezydencjonalnego, uzdrowiskowego), a także 

energetyki opartej na odnawialnych  geotermalnych, w tym także zasobów petrotermicznych 

wysadu solnego. 
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ROZDZIAŁ 10: KLIMAT UZDROWISKOWY 

 

Gmina Zgierz położona jest w centralnej części Polski, w północnej części województwa 

łódzkiego. Leży w strefie ścierania się wpływów atlantyckich i kontynentalnych - częściej ulega 

oddziaływaniu mas powietrza z zachodu. Klimat umiarkowany. Klimatyczną osobliwością 

środkowej Polski, są chłodne dni na wiosnę, kiedy dociera do nas powietrze arktyczne oraz 

ciepłe i słoneczne lato, wywołane przez masy zwrotnikowe. 

Przeprowadzone w 2009 r. badania klimatu potwierdziły, że lecznicze właściwości klimatu 

występują na większości obszaru Gminy Zgierz. Najlepsze warunki dla lecznictwa 

uzdrowiskowego stwierdzono w okolicach Rogóźna, gdzie występują również zasoby wód 

leczniczych. Dobre walory ma też klimat w okolicach Grotnik, Jedlicz i Ustronia. 

 

 

Rys. 21. Warunki bioklimatyczne w obszarze ochrony uzdrowiskowej 

 

Cechy klimatu gminy Zgierz to przede wszystkim duże usłonecznienie (dużo dni bezchmurnych), 

niższa od dopuszczalnej normą klimatyczną średnia liczba z opadem, dobre warunki wietrzne i 

termiczno-wilgotnościowe, czyste powietrze oraz spełnione nomy dotyczące poziomu hałasu i 

natężenia pól elektromagnetycznych. 

 

Najkorzystniejszy okres do prowadzenia klimatoterapii trwa od połowy kwietnia do połowy 

października. Średnia temperatura przekracza nieco 8oC, przy przeciętnie najchłodniejszym 
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styczniu (-3oC) i najcieplejszym lipcu (19oC). Opady atmosferyczne są raczej niskie, osiągając 600 

- 660 mm. Okres wegetacji roślin jest uwarunkowany przebiegiem pogody, w naszych 

warunkach klimatycznych trwa ok. 250-280 dni. Charakterystyczne jest występowanie 

okresowych zakłóceń w przebiegu wegetacji, spowodowanych niedoborem opadów (susza 

2003 i 2005r.). 

 

 

Rys. 22. Zróżnicowanie bioklimatyczne gminy Zgierz 

 

Coraz większe znaczenie zyskują walory klimatyczne gminy Zgierz. Na prawie całym jej obszarze 

ma on właściwości lecznicze, co potwierdziły badania. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne 

panują w okolicach Rogóźna, Grotnik, Jedlicz i Ustronia oraz Szczawina. Klimat na obszarze 

Gminy Zgierz ma właściwości lecznicze dla chorób: układu oddechowego, układu krążenia i 

ortopedyczno-urazowych, może również wspomagać (poprzez zróżnicowane bodźce 

klimatyczne) leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego. 
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ROZDZIAŁ 11: PERSPEKTYWY ROZWOJU GMINY ZGIERZ W OPARCIU O PLAN ROZWOJU 

LOKALNEGO DO ROKU 2016 I OTRZYMANIA STATUSU OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

PRZEZ PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ GMINY ZGIERZ 

 

 

 

Rys. 23. Planowane przedsięwzięcia w gminie Zgierz 

 

W wyniku analizy potencjalnych lokalizacji obiektów uzdrowiskowych wokół występujących złóż 

planowanych na obszarze obszaru ochrony uzdrowiskowej, przewiduje się  w II etapie 

wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów o przyznanie statusu uzdrowiska dla 

obszaru „Rogoźno”. 

W tym celu zamierza się lokalizacje obiektów uzdrowiskowych: 

1. Zakład Leczniczo - Uzdrowiskowy; 

2. Dom Zdrojowy; 

3.  Urządzenia Lecznictwa Uzdrowiskowego; 

4.  Centrum Wypoczynku, Sportu i Rekreacji. 

Ad. 1. 

Przewiduje się budowę (sanatorium) obiektu zabiegowo – leczniczo – rehabilitacyjnego, 

wyposażonego w łazienki solankowo – borowinowo – termalne, komory inhalacyjne i inne 

urządzenia lecznicze i rehabilitacyjne. 
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Przewidywana ilość pacjentów w I etapie - 250 osób na turnus; 

Przewidywana powierzchnia użytkowa obiektu - 4000 – 5000 m2 

Wyposażenie : urządzenia i sprzęt medyczno – rehabilitacyjny  

Ilość osób bezpośrednio zatrudnionych  - ok. 40 osób. 

 

Ad. 2. 

Budowa Domu Zdrojowego (zakładu przyrodoleczniczego) 

Przewiduje się budowę bazy zabiegowo – leczniczej i administracyjnej uzdrowiska. Projektuje 

się stworzenie w I etapie bazy zabiegowej i leczniczej na ok. 250 – 300 osób dla których 

należałoby zaprojektować około 1000 zabiegów dziennie, w tym zabiegi z zakresu kąpieli 

leczniczych, hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, światłolecznictwa, krioterapii. 

Oprócz turnusów stacjonarnych zaprojektowana zostanie baza dla pacjentów ambulatoryjnych. 

 

Ad. 3. 

Wskazana lokalizacja predysponuje do założenia, podobnie jak ma to miejsce w Ciechocinku lub 

Inowrocławiu następujących urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego: 

-  inhalatorium otwartego w formie tężni solankowych. Tężnie solankowe, poza przesyceniem 

powietrza związkami solnymi, służyć będą stężeniu solanki, która może być produktem 

uzdrowiskowym; 

-     budowę krytego basenu rehabilitacyjnego z wodą leczniczą; 

-     parku zdrojowego w oparciu o przylegające lasy; 

-     budowę muszli zdrojowej; 

-     budowę ścieżek zdrowotnych w kompleksie leśnym. 

 

 

Ad. 4. 

Planuje się również w otaczającej strefie „B” lub  „C” ochrony uzdrowiskowej  lokalizację 

zaplecza gospodarczego powstającego uzdrowiska jak również obiekty sportowo- turystyczne 

(budowę Centrum Rekreacji, wypoczynku i rozrywki). 

 W której mogą się znaleźć jak np. : 

- całoroczny park narciarski (hala); 

- wesołe miasteczko; 
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- centrum rozrywek dla dzieci - place zabaw, skatepark, miasteczko rowerowe lub 

wspinaczkowe itp.; 

- centrum rozrywki dorosłych (dyskoteki, kręgielnie, sale bilardowe, restauracje); 

- centrum kongresowo – szkoleniowe. 

W celu wystąpienia o nadanie obszarowi ochrony uzdrowiskowej statusu uzdrowiska 

koniecznym warunkiem  są  inwestycje w obszarze infrastruktury technicznej w strefach 

ochrony uzdrowiskowej. Należą do nich: 

1) doprowadzenie wody leczniczej z odwiertu do Zakładu Przyrodoleczniczego;  

2) wybudowanie sanatorium uzdrowiskowego; 

3) wybudowanie zakładu przyrodoleczniczego wraz z wyposażeniem; 

4) wybudowanie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (park, basen rehabilitacyjny, tężnie, 

ścieżki zdrowotne itp.); 

5) wybudowanie oczyszczalni ścieków pokąpielowych; 

6) wybudowanie kanalizacji, ekologicznego ogrzewania, itp. 
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Rys. 24. Planowana koncepcja zagospodarowania strefy „A” /rozwiązanie autorskie 

 

 

 

 

 

 



Operat  uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej Rogoźno w  gminie Zgierz 

IZBA GOSPODARCZA  „Uzdrowiska Polskie”, PUPIKZ „HOT” Tomasz Ołdytowski, Supraśl  
    

 100 

ROZDZIAŁ 12: SPEŁNIENIE KRYTERIÓW DO UZYSKANIA STATUSU OBSZARU OCHRONY 

UZDROWISKOWEJ 

 

Analizując przesłany  opracowany operat dla przyszłego potencjalnego  uzdrowiska w Rogóźnie 

w Gminie Zgierz a tym samym możliwości  w przyszłości leczenia uzdrowiskowego w   oparciu o 

art. 34 ust. 1ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167 poz. 1399 z 

późn. zm), Minister Zdrowia po analizie sporządzonego przez Wójta Gminy Zgierz operatu 

stwierdza, że obszar wykazany w opracowaniu kwalifikuje się do uznania go za obszar ochrony 

uzdrowiskowej. 

Otrzymanie przez część północną gminy  statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska, 

spowoduje w przyszłości po spełnieniu warunków zapisanych w ustawie uzdrowiskowej 

wystąpić o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów statusu uzdrowiska.  

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167poz1399 z 

póź. zm.), część północna gminy wyznaczona w przygotowanym operacie, położona 

bezpośrednio w otoczeniu obszarów leśnych będzie miała po zrealizowaniu inwestycji 

polegających na wybudowaniu pełnej infrastruktury technicznej i zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego warunki niezbędne do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i spełnienia 

kryteriów pozwalających uznać ten obszar  za obszar ochrony uzdrowiskowej. 

W chwili obecne obszar ten spełnia warunki pozwalające uznać go za  Obszar Ochrony 

Uzdrowiskowej, ponieważ: 

I. Posiada odpowiednie warunki bioklimatyczne i właściwe czynniki środowiskowe,  

( rozdział nr 4 ).  

I. Posiada naturalne surowce lecznicze w postaci wody leczniczej (Część I”B” operatu)  

III. posiada klimat leczniczy (Część „C” operatu) 

IV. Posiada obszar pozwalający na wytyczenie stref ochrony uzdrowiskowej o odpowiedniej 

powierzchni (rozdział nr 7) 
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V. Posiada  infrastrukturę techniczną w postaci dobrego układu komunikacyjnego i ujęć wody, 

prowadzi prawidłową gospodarkę odpadami, jest w stadium opracowania studium i planu 

zagospodarowania przestrzennego w którym zostaną ujęte do wykonania i zabezpieczenia inne 

czynniki niezbędne do bezawaryjnego funkcjonowania przyszłego uzdrowiska (rozdział nr 5), w 

postaci:  

1. odprowadzenia ścieków komunalnych i po kąpielowych 

2. ekologicznego ogrzewania 

3. częściowej gazyfikacji 

Ponadto posiada: 

-  plan rozwoju lokalnego do roku 2013; 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w trakcie 

opracowywania pod kątem przyszłego uzdrowiska; 

- tereny pod rozwój uzdrowiska.   
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WNIOSEK KOŃCOWY: 

 

Operat uzdrowiskowy ma stanowić podstawową dokumentację uzdrowiska, zawierającą 

kompleksową wiedzę o danej miejscowości uzdrowiskowej. Zakres merytoryczny operatu 

szczegółowo przedstawia Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz.U.05.167.1399) z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia.  

W niniejszym opracowaniu dotyczącym uzdrowiska Rogoźno przedstawiono ogólną 

charakterystykę gminy Zgierz oraz wyodrębnionego obszaru uzdrowiska obejmującego teren 

sołectw wchodzących skład obszaru planowanego uzdrowiska tj. w gminie Zgierz - sołectwo: 

Śladków Górny, Brachowice, Grabiszew, Wypychów, Gieczno, Rogóźno, Astachowice, Wola 

Rogozińska, Warszyce, Biała, Dzierżązna, Bądków, Jasionka, w gminie Ozorków - sołectwo 

Celestynów. Istotną rzeczą zawartą w niniejszym opracowaniu jest opis zagospodarowania 

przestrzennego obszaru ochrony uzdrowiskowej z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i 

faktycznych poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej. W sposób informacyjny natomiast, 

scharakteryzowane zostały właściwości lecznicze kopalin i klimatu, bowiem szczegółowe 

informacje w tej materii zawierają poszczególne opracowania dołączone do niniejszego 

operatu.  

Zgodnie z obowiązującą Ustawą oraz na podstawie przeprowadzonej analizy gminnej 

przestrzeni kulturowej i przyrodniczej, z uwzględnieniem aktualnej infrastruktury turystyczno-

uzdrowiskowej, aktualnych uwarunkowań planistyczno-przestrzennych, posiadania surowców 

leczniczych i klimatu leczniczego potwierdzonych stosownymi certyfikatami, gmina Zgierz 

spełnia łącznie 4 następujące warunki: 

 posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach 

leczniczych; najcenniejszym zasobem naturalnym omawianego obszaru jest  kopaliną – 

woda lecznicza przeznaczona do wydobywania z obszaru górniczego Rogóźno z otworu 

IGH 1; Występowanie udokumentowanych złóż solanki potwierdzone badaniami i oceną  

i świadectwem, które to stanowią Załączniki  niniejszego opracowania.  
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Ponadto (nie potwierdzone badaniami), lecz występujące na obszarze ochrony 

uzdrowiskowej , złoża peloidów (borowin) przeznaczone do docelowego wydobywania, 

będące rozszerzeniem oferty lecznictwa uzdrowiskowego przyszłego uzdrowiska , 

 posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych; klimat i bioklimat tej 

części gminy Zgierz cechuje się właściwościami leczniczymi i profilaktycznymi, które 

mogą być wykorzystywane w leczeniu klimatycznym chorób układu krążenia, zaburzeń 

neurologicznych, przemiany materii i układu oddechowego. Klimat  gminy Zgierz uzyskał 

świadectwo potwierdzające jego właściwości lecznicze, które to stanowią Załączniki  

niniejszego opracowania 

 spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do 

środowiska;  

 posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, oraz prowadzi gospodarkę odpadami; 

charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury technicznej zawarta została 

w rozdziale niniejszego opracowania.  

 

Spełnienie powyższych założeń daje podstawy do stwierdzenia, że istnieją uzasadnione 

przesłanki do utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej „Rogóźno” na terenie 

wyodrębnionej części gminy Zgierz i Ozorków. 

Ze względu na brak zlokalizowanych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego w chwili obecnej uzdrowiskowa gmina  Zgierz nie może ubiegać się 

o status uzdrowiska statutowego. 

Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego w tym budowa zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego może dać w przyszłości uzdrowiskowej gminie Zgierz podstawy do 

uzyskania statusu uzdrowiska statutowego i w połączeniu z intensywnym rozwojem turystyki 

leczniczej dalszy rozwój  jako jedynego w aglomeracji łódzkiej  ośrodka uzdrowiskowego.  
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Opracowany operat składa się z części opisowej oraz graficznej. Zawiera załączniki zgodnie z 

określonymi wymaganiami zawartymi w obowiązującej ustawie uzdrowiskowej  z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych. W opracowanym operacie uwzględniono i opracowano przede 

wszystkim:  

-charakterystykę gminy i miejscowości występującej z wnioskiem o przyznanie statusu 

obszaru ochrony uzdrowiskowej,   

-dokumentację potwierdzającą obecność na terenie uzdrowiska kopalin leczniczych (wody 

lecznicze ),   

-dokumentację potwierdzającą istnienie na terenie uzdrowiska klimatu leczniczego, 

-informację dotyczącą infrastruktury w gminie i programu uzupełnienia jej w przyszłości,  

-opracowywany plan rozwoju lokalnego i projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy w tym obszaru sołectw wchodzących w skład stref 

ochrony uzdrowiskowej , 

-określenie kierunków leczniczych dla uzdrowiska biorąc pod uwagę występujące kopaliny 

lecznicze i klimat leczniczy 

- zawarte porozumienie pomiędzy gmina Zgierz i gminą Ozorków w zakresie rozwoju funkcji 

uzdrowiskowej i przebiegu granic „C” ochrony uzdrowiskowej na obszarze sołectwa 

Celestynów w gminie Ozorków. 

Nie mniej, powstały w konsekwencji niniejszego opracowania operat będzie ostatecznie 

poddany weryfikacji przez  Ministra Zdrowia. 

 
 

                                                                                                                     WÓJT 
                                                                                                                    GMINY ZGIERZ 

 
                                                                                                                      Zdzisław Rębisz  
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Przy tworzeniu operatu uzdrowiskowego dla Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „ROGÓŹNO” w 

Gminie Zgierz w powiecie zgierskim, województwie łódzkim, zespół wykonujący operat 

wykorzystywał: 

 

1. Strony internetowe: 

a. Urzędu Gminy w  Zgierzu 

b. Fonotekę Gminy  

2. Materiały dostarczone przez Urząd Gminy w Zgierzu 

a. plan rozwoju gminy  

b. programy gminne 

c. podkłady geodezyjne 

3. Opracowanie klimatyczne zawarte w publikacji Prof. .dr hab. Krzysztofa Błażejczyka – z PAN 

4. Kompendium Balneologii prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej 

5. Konferencje na temat powołania Parku „Rogóźno” 

6. Materiały marketingowe dotyczące powiatu, gminy działające na obszarze przyszłego 

uzdrowiska „Rogóźno”. 
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CZĘŚĆ GRAFICZNA  

OPERATU UZDROWISKOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICZNA CZĘŚĆ OPERATU UZDROWISKOWEGO OBEJMUJE MAPY OBSZARU, KTÓREMU MA 

ZOSTAĆ NADANY STATUS OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ  

  1)  mapa strefy "A" z naniesieniem obszaru górniczego w skali  1:5.000 

  2)  mapa strefy "A" i „B”  w skali 1:10.000; 

  3)  mapa gminy Zgierz z obszarem ochrony uzdrowiskowej „C” i strefami "B" i „C”  w 
skali 1:25.000; 

  4)   koncepcja zagospodarowania strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,   w skali  1:5.000 
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STREFA „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ „ROGÓŻNO” 

W GMINIE ZGIERZ: 
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STREFA „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ „ROGÓŻNO” 

W GMINIE ZGIERZ: 
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STREFA „C” OCHRONY UZDROWISKOWEJ OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ „ROGÓŻNO” 

W GMINIE ZGIERZ 
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA STREFY „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ, 

 OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ „ROGÓŻNO” W GMINIE ZGIERZ: 

 

 


