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WSTĘP 
 
Potrzeba opracowania ekspertyzy obecnego stanu potencjału obszarów wiejskich w 

województwie łódzkim, pod kątem moŜliwości rozwoju funkcji rolniczych i pozarolniczych, 
na potrzeby aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” 
wynika z potrzeby podniesienia konkurencyjności, a takŜe poprawy warunków Ŝycia ludności 
oraz zapewnienia wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przedsięwzięcie to ma na celu 
kreowanie zaplanowanych działań i ich systematyczne wdraŜanie w skali całego 
województwa.  

Podmiotem opracowania są obszary wiejskie i rolnictwo, które z wielu powodów i 
uwarunkowań w tym historycznych oraz odmienności ekonomicznej i społecznej, są 
obszarami o charakterystycznej wraŜliwości społecznej w odniesieniu do zadekretowanych 
aktów prawnych i zarządzeń.  

Opracowana obecnie ekspertyza swoisty nacisk kładzie na uściślenie i sprecyzowanie 
wzajemnych powiązań, pomiędzy aspektami ekonomicznymi, społecznymi i 
środowiskowymi zrównowaŜonego rozwoju województwa łódzkiego oraz z przyszłościową 
Wspólną Polityką Rolną.  

Zgodnie z działaniami Rady Europejskiej osiągnięto porozumienie w sprawie nowej 
strategii gospodarczej Unii Europejskiej, w ramach której wytyczono działanie „Europa 2020 
– Strategia dla Wzrostu Inteligentnego, ZrównowaŜonego i Sprzyjającego Włączeniu 
Społecznemu” , dla którego przyjęcie aktów legislacyjnych przewiduje się na 2012 rok. 
Program ten wskazał główne kierunki działań, w szczególności dla Wspólnej Polityki Rolnej, 
które obejmują zmiany klimatyczne, energię odnawialną, gospodarkę wodną, róŜnorodność 
biologiczną oraz działania w sektorze mleczarskim.  

Biorąc pod uwagę źródła finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w 
Polsce, naleŜy wskazać na priorytetową rolę środków UE w finansowaniu i realizacji 
planowanych efektów i działań w okresie objętym 2011-2020, który koreluje bezpośrednio z 
perspektywą nowej strategii gospodarczej Unii. Stwarza to doskonałą szansę dla 
województwa łódzkiego stania się znaczącym regionem w skali kraju i Europy. Przy tym 
centralne połoŜenie regionu na przecięciu europejskich tras transportowych zintegruje się z 
europejską i globalną przestrzenią społeczno – gospodarczą jako środkowo-europejskie 
centrum rozwoju. 

Dotychczasowa strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020, 
opracowana w 2000 r. i zaktualizowana w 2005 była zorientowana na tradycyjne kierunki 
produkcji, między innymi: produkcja trzody chlewnej, mleka, ziemniaków, warzyw i 
produkcja sadownicza. Jakość gleb i warunki klimatyczne woj. łódzkiego odznaczają się 
nieco gorszą wartością niŜ średnio w kraju. Dlatego bardzo trudno jest tu zmienić strukturę 
produkcji rolnej. Jedną z przewodnich myśli tej strategii było ograniczenie liczby 
gospodarstw rolnych oraz zatrudnienia w rolnictwie. W latach 2000-2015 postulowano 
zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z 172 tys. do 129 tysięcy i jednocześnie 
zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie z 27,6 do 15 osób na 100 ha. Strategia nie wyjaśniała 
losów 43 tys. gospodarstw, które miałyby zniknąć w okresie 15 lat (tj. 2000-2015 r.) oraz 
sposobu zatrudnienia osób wyeliminowanych z rolnictwa w województwie. Dodatkowym 
problemem jest brak moŜliwości zatrudnienia wykluczonych osób, w przedsiębiorstwach, z 
których większość jest bardzo słabych i małych, nie byłyby w stanie zagospodarować tego 
potencjału na terenie miasta Łodzi i województwa. Wsparcie rozwoju turystyki, zalesiania 
gleb marginalnych, a takŜe budowa licznych dróg i obiektów komunalnych jest nie 
wystarczająca do rozwiązania problemów bezrobocia na terenie miast i wsi (Michna i in. 
2006). 
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 Prezentowana obecnie ekspertyza jest oparta, między innymi, na Strategii 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW 2010), pokrewnych strategiach urzędów 
centralnych nawiązujących do rolnictwa, strategii innych regionów w kraju dotyczących 
rolnictwa i obszarów wiejskich (OW), danych GUS (2010, 2011), spisu rolnego 2002 i 2010 
oraz  na lokalnych strategiach, badaniach i ankiecie dotyczącej wdroŜenia jej załoŜeń w 
powiatach i gminach województwa łódzkiego. Niniejsze opracowanie zakłada 
zrównowaŜony rozwój rolnictwa we wszystkich obecnie istniejących formach, które 
stopniowo będą ewoluować do efektywnego, wielofunkcyjnego i integrowanego rolnictwa 
wielkotowarowego. Sprzyjać temu będzie wprowadzanie nowych technologii, naturalne i 
stopniowe zmniejszenie się populacji ludzi pracujących w rolnictwie wskutek ujemnego 
bilansu liczby osób w wieku produkcyjnym. Zakłada się, Ŝe podstawową funkcją rolnictwa 
jest produkcja artykułów rolnych i jednocześnie dodatkowe spełnianie istotnej roli w zakresie 
ochrony środowiska i krajobrazu, zachowania Ŝyzności gleb, bogactwa siedlisk, 
bioróŜnorodności, energii odnawialnej oraz tradycji i dziedzictwa kulturowego. Koncepcja 
rolnictwa wielofunkcyjnego wskazuje na moŜliwość godzenia tych funkcji poprzez 
kształtowanie produkcji rolnej zgodnie z wymogami środowiska i zachowania krajobrazu 
oraz podejmowanie przez społeczeństwo rolnicze dodatkowych działań nakierowanych na 
dywersyfikację.  

W nowelizowanej strategii zakłada się, Ŝe zrównowaŜona produkcja rolna powinna 
odbywa się w dwóch płaszczyznach, lokalnej w ramach której kaŜde gospodarstwo rolne 
prowadzi zrównowaŜoną produkcję rolną oraz globalnej gdzie zrównowaŜenie następuje 
poprzez skoordynowanie działań wielu gospodarstw prowadzących zrównowaŜoną produkcję 
rolną na określonym obszarze. UmoŜliwia to wykorzystanie potencjału produkcyjnego 
gospodarstw, wielkotowarowych oraz małych i średnich, którzy produkują głównie na 
potrzeby własne oraz częściowo na rynek. 

 Wiele danych wskazuje, Ŝe w warunkach województwa łódzkiego najkorzystniejszym 
będzie model rolnictwa wielofunkcyjnego i zrównowaŜonego, stosującego integrowane 
metody produkcji, które wkrótce będą obowiązywać w Europie. System ten opiera się  na 
utrzymaniu gospodarstw zdolnych do odtwarzania potencjału produkcyjnego i jednocześnie 
pełniących istotne znaczenie dla środowiska. Ewolucyjna reorientacja produkcji rolnej na 
wielofunkcyjną i zrównowaŜoną wymaga stopniowych zmian strukturalnych, prawnych, 
administracyjnych, własnościowych oraz stworzenia alternatywy dla duŜej liczby 
gospodarstw i ich uŜytkowników, którzy nie wpisują się w model nowoczesnego rolnictwa. 

NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe hipotetyczny przedział czasowy do 2020 roku jest 
niewystarczający na realizację wszystkich celów i zamierzeń w rolnictwie i środowisku 
wiejskim. MoŜe on być jednak przeznaczony na wykonanie działań słuŜących podniesieniu 
poziomu sfery ekonomicznej i jakości Ŝycia ludności obszarów wiejskich oraz zintegrowaniu 
lokalnych społeczności regionu łódzkiego.  

Niniejsza ekspertyza wskazuje potrzeby i kierunki działania jakie naleŜy podjąć w 
celu uzyskania poprawy jakości Ŝycia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie 
ich zasobów i potencjałów dla zrównowaŜonego rozwoju regionu łódzkiego. Kolejność 
podejmowanych działań będzie uzaleŜniona od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

 
.   
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1. OPIS OGÓLNY PROBLEMU 
 
1. 1. Sytuacja rolnictwa w województwie łódzkim i kraju 
 
1.1.1. Informacje ogólne 

 
Polska jest krajem o wielkości powierzchni 312,7 tys. km2, co w odniesieniu do 

ogólnej powierzchni krajów UE 2010 wynosi 7,1%. Według podziału administracyjnego 
moŜna wyróŜnić: 16 województw, 314 powiatów, 65 miast na prawach powiatów i 2.479 
gmin, w których jednostki pomocnicze – sołectwa stanowią 40,3 tysiące. Ostatnio obserwuje 
się w kraju istotne zmiany klimatyczne cechujące się znacznymi fluktuacjami okresów 
trwania poszczególnych sezonów. Występują znaczne wahania temperatur od 8,3oC do 9,4oC 
i opadów  585 mm do 609 mm, które są zmienne w zaleŜności od pory roku, miesiąca i 
obszaru kraju, generując skrajne warunki w postaci suszy, podstopień, powodzi i trąb 
powietrznych. 
 
Województwo łódzkie jest połoŜone centralnie na terytorium Polski, w geometrycznych 
osiach kraju, które krzyŜują się w okolicach Piątku, w powiecie łęczyckim. Zajmuje obszar 
18.219 km2, który stanowi 5,8 % powierzchni kraju i plasuje je na 9 miejscu w Polsce. W 
Regionie wyróŜnia się 3 miasta na prawach powiatu, 21 powiatów ziemskich oraz 177 gmin 
w tym: 18 miejskich, 24 miejsko – gminnych i 135 wiejskich, które tworzą strukturę 
administracyjną regionu. Globalnie w Regionie łódzkim jest 46 miast. Powierzchnię 
osadniczą tworzą przede wszystkim nieduŜe miejscowości wiejskie. Liczba ludności oscyluje 
w granicy 2.577.465, co stanowi ok. 7 % zaludnienia całego kraju i plasuje województwo na 
6 pozycji w skali kraju. Województwo łódzkie jest szóstym pod względem wielkości rynkiem 
pracy w kraju. 
 
Mapa 1. Mapa administracyjna województwa łódzkiego z podziałem na powiaty i gminy 
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 Nowoczesne rolnictwo powinno mieć charakter wielokierunkowy i oprócz 
podstawowego celu jakim jest produkcja Ŝywności musi pełnić róŜne waŜne funkcje, w tym 
społeczne, rekreacyjne, kulturowe, przyrodnicze oraz kształtowania bilansu energetycznego 
(Rys. 1). 
 
 
Rys. 1. Funkcje nowoczesnego rolnictwa 
 
Produkcyjne               Rekreacyjne 
- komercyjne                                                   Społeczne 
- niekomercyjne -Ŝywotność i spójność ekonomiczna wsi                                                                      

- zabezpieczenie społeczne rolników 
 -zabezpieczenie środków utrzymania i warunków 

dostatniego Ŝycia 

                    FFuunnkkccjj ee  rr oollnniiccttwwaa  
                                                                                                   Produkcja odnawialnych źródeł energii 
Kulturowe                                                      - 
ochrona i wzbogacanie tradycji                                                      
lokalnych, regionalnych, 
narodowych                                                 Ochrona środowiska i zasobów przyrody 

- negatywne (zanieczyszczenie, erozja, zmniejszanie  
bioróŜnorodności, emisja gazów cieplarnianych), 

- pozytywne (zapobieganie degradacji UR, ochrona       
bioróŜnorodności, poprawa stosunków wodnych, zapobieganie erozji 
gleb) 
 

Źródło: MRiRW 2010, zmodyfikowane  
 
Główny Urząd Statystyczny (GUS 2011) podaje, Ŝe w okresie pomiędzy dwoma spisami 
rolnymi przeprowadzonymi w 2002 i 2010 r., w rolnictwie krajowym, a więc i łódzkim, 
obserwuje się zintensyfikowanie procesu specjalizacji gospodarstw rolnych. Polskie 
gospodarstwa ulegają restrukturyzacji stając się stopniowo konkurencyjnymi na rynku 
europejskim i światowym. Tendencje te potwierdzają autorzy niniejszej strategii wizytując 
osobiście rolnicze ośrodki krajowe i zagraniczne oraz opracowując dla podmiotów 
zagranicznych i krajowych nowoczesne technologie z zakresu poprawy jakości nasion i 
wzrostu roślin w zmieniających się warunkach klimatu (Grzesik, Romanowska-Duda 2009a, 
2009b, 2009c, Grzesik i in. 2009, Romanowska-Duda, Grzesik 2008, 2010, Romanowska-
Duda i in. 2010) Jednocześnie w Polsce wielu uŜytkowników ogranicza produkcję rolniczą 
lub rezygnuje z jej prowadzenia. Działalność rolnicza coraz częściej sprowadza się teŜ do 
utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz wykorzystania ich na cele nierolnicze, 
rekreacyjne, jako lokata kapitału, itp. Nasilenie tych trendów będzie najprawdopodobniej 
uzaleŜnione od priorytetów dopłat unijnych w przyszłości.  

Według GUS (GUS 2011) koniunkturę i kierunki produkcji rolnictwa światowego i 
krajowego w ostatnich latach kształtują wzrastające wymogi jakościowe, zmieniające się 
nawyki Ŝywieniowe ludzi, nowe sposoby hodowli zwierząt gospodarskich oraz rozwój 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. WaŜnym problemem w krajowym i łódzkim 
rolnictwie jest rozdrobnienie znacznej liczby gospodarstw rolnych. W aspekcie intensyfikacji 
produkcji stan ten jest oceniany jako niekorzystny, natomiast w aspekcie socjalnym, 
zatrudnienia, dbałości o środowisko i otoczenie, bioróŜnorodności i wielofunkcyjności jest on 
pozytywny. W małych gospodarstwach moŜe być prowadzona produkcja wysokiej jakości, 
zdrowej Ŝywności z wykorzystaniem tradycyjnych receptur i metod przyjaznych dla 
środowiska. Dzięki temu mogą zostać zachowane walory krajobrazowe i kulturowe oraz 
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powstawać atrakcyjne miejsca agroturystyki, rekreacji i wypoczynku, zwłaszcza na terenach o 
malowniczym krajobrazie turystycznym i obszarach Natura 2000, w pobliŜu rezerwatów i 
parków krajobrazowych. Dywersyfikacja źródeł dochodów pozwala na utrzymanie mniej 
opłacalnej produkcji rolniczej i pozwala przetrwać gospodarstwom małym obszarowo, co jest 
niezmiernie waŜne z punktu widzenia socjalnego i zachowania miejsc pracy. 

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r. (GUS 2011), w 
porównaniu z Powszechnym Spisem Rolnym w 2002 wskazują, między innymi, na 
następujące aspekty w skali kraju, które równieŜ odnoszą się do rolnictwa w regionie 
Łódzkim: 

• tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście 
ich średniej powierzchni. Wzrasta udział gospodarstw prowadzących działalność 
rolniczą, co jest korzystne z punktu widzenia konkurencyjności i efektywności 
ekonomicznej gospodarstw; 

• duŜy spadek (o 25% w kraju) liczby gospodarstw o powierzchni 0-5 ha uŜytków 
rolnych (UR) i mniejszy spadek liczby gospodarstw o powierzchni 5-20 ha (o 17% w 
kraju). Jednocześnie liczba gospodarstw o powierzchni 20-50 ha utrzymała się na 
zbliŜonym poziomie, podczas gdy liczba gospodarstw największych, o powierzchni 50 
ha i więcej, wzrosła (o ponad 34% w kraju). Restrukturyzacja ta jest powolna.  
Średnio w kraju, odsetek gospodarstw o powierzchni uŜytków rolnych (UR) 15 ha i 
więcej, wynosi 9%, podczas gdy odsetek gospodarstw o powierzchni 0-5 ha, wynosi 
niemal 70%; 

• zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z działalnością rolniczą i jednoczesne 
zwiększania się liczby gospodarstw największych prowadzących działalność rolniczą  

• spadek ogólnej powierzchni gruntów w uŜytkowaniu gospodarstw rolnych, co wynika 
z przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, w tym pod zabudowę oraz inwestycje 
drogowe i inne. W kraju, w ogólnej powierzchni uŜytków rolnych dominował udział 
powierzchni zasiewów (68,0%), który w porównaniu do 2002 r. uległ zwiększeniu. 
Nastąpiło to w wyniku dostosowywania struktury upraw do koniunktury rynkowej 
wynikającej z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz trendów światowych; 

• w kraju w porównaniu do 2002 roku, znacząco zmniejszyła się powierzchnia uprawy 
zbóŜ, ziemniaków i buraków cukrowych. Wzrosła powierzchnia uprawy rzepaku i 
rzepiku oraz upraw pastewnych i upraw zaliczanych do pozostałych; 

• w kraju, zwiększył się udział areału sadów w ogólnej powierzchni uŜytków rolnych 
oraz wzrost powierzchni specjalistycznych gospodarstw sadowniczych i sadów. 
Wynikało to z rozwoju eksportu i przetwórstwa; 

• nastąpił wzrost pogłowia bydła rzeźnego, przy jednoczesnym wyraźnym zmniejszeniu 
stada krów mlecznych. W produkcji bydła przodują województwa mazowieckie, 
podlaskie i wielkopolskie; 

• w kraju, zaobserwowano wyraźny spadek liczebności stada świń podyktowany duŜymi 
wahaniami opłacalności ich chowu. W gospodarstwach rolnych, nadal utrzymujących 
tę produkcję, zwiększyła się obsada trzody chlewnej na 1 gospodarstwo. W produkcji 
świń przodują województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i 
łódzkie; 

• w kraju, wystąpił spadek pogłowia owiec oraz liczby gospodarstw hodujących je, 
wskutek malejącej opłacalności. W produkcji owczarskiej dominuje województwo 
małopolskie;  

• zwiększyło się wyposaŜenie gospodarstw w środki produkcji;  
• zmniejszyła się liczba pracujących uŜytkowników gospodarstw rolnych wskutek 

zmniejszenia się liczby tych gospodarstw. Prawie 2/3 ogółu pracujących 
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uŜytkowników to osoby w wieku powyŜej 44 lat, a 96,2% ich pracuje w 
swoich/rodzinnych gospodarstwach rolnych; 

• średnia powierzchnia uŜytków rolnych w gospodarstwach rolnych w Polsce nie 
przekracza 7 ha i jednocześnie gospodarstwa te stanowią ¾ ogólnej liczby 
gospodarstw rolnych, gdzie ulokowane jest 2/3 ogółu osób wnoszących wkład pracy w 
ciągu roku. Pracownicy najemni zatrudniani są w gospodarstwach o powierzchni 
powyŜej 30 ha uŜytków rolnych. 

 
Dokładne dane odnośnie produkcji rolnej w 2010 roku przedstawia „Raport z wyników. 
Powszechny spis rolny 2010”. GUS Warszawa 2011 
  
1.1.2. PołoŜenie fizyczno – geograficzne województwa łódzkiego 
 

Województwo łódzkie znajduje się na terytorium geomorfologicznym, który stanowi 
(a) pas nizin (NiŜ Środkowoeuropejski) i pas wyŜyn (WyŜyny Polski południowej), 
składający się z poszczególnych krain wyszczególnionych w Tabeli 1 i na Mapie nr 2. 
 
Tab. 1. Krainy fizyczno - geograficzne w województwie łódzkim. (Kondracki i Rychling 
1993, zmienione).  

Prowincja: Ni Ŝ 
Środkowoeuropejski, 
podprowincja: Niziny 
Środkowopolskie 

 

Makroregion  Mezoregiony 
Nizina 
Południowowielkopolska 

Kotlina Kolska, Wysoczyzna Kłodawska, Wysoczyzna 
Turecka, Kotlina Sieradzka, Wysoczyzna Łaska, 
Kotlina Grabowska, Wysoczyzna Złoczewska, Kotlina 
Szczercowska, Wysoczyzna Wieruszowska,  
 
 

Nizina Środkowomazowiecka Równina Kutnowska, Równina Łowicko-Błońska,  
 
 

Wzniesienia 
Południowomazowieckie 

Wysoczyzna Bełchatowska, Wzniesienia Łódzkie, 
Wysoczyzna Rawska, Równina Piotrkowska, Dolina 
Białobrzeska, Równina Radomska,  
 

Prowincja: WyŜyny Polskie, 
podprowincja: WyŜyna 
Środkowomałopolska  

 

Makroregion  Mezoregiony 
WyŜyna Przedborska  Wzgórza Radomszczańskie, Wzgórza Opoczyńskie, 

Niecka Włoszczowska, Pasmo Przedborsko - 
Małogoskie, Wzgórza Łopuszańskie  

WyŜyna Kielecko-
Sandomierska 

Garb Gielniowski 
 

podprowincja: WyŜyna Śląsko-
Krakowska  

 

Makroregion  Mezoregiony 
 
WyŜyna Woźnicko-Wieluńska  
 

 
WyŜyna Wieluńska  
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Mapa 2. Krainy fizyczno – geograficzne w województwie łódzkim 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 
1.1.3. Areał uŜytków rolnych i struktura zasiewów w województwie łódzkim 
 

Powierzchnia uŜytków rolnych (UR) w województwie łódzkim wynosi 1 171 ha, co 
stanowi 62,9% jego obszaru i 6,4% uŜytków rolnych w kraju (GUS 2011). Pod tym 
względem zawiera się ono w grupie województw o typowo rolniczym charakterze (o udziale 
UR ponad 55% całkowitej powierzchni województwa) do której naleŜą równieŜ: podlaskie, 
mazowieckie, lubelskie, kujawsko pomorskie, wielkopolskie i opolskie. Powierzchniowo 
najwięcej UR znajduje się w województwie mazowieckim (2166 tys. ha) i wielkopolskim 
(1999 tys. ha). Powierzchnia uŜytków rolnych w Polsce wynosi 18257 tys. ha, co stanowi 
ponad 50% całkowitej powierzchni kraju (GUS 2011) (Tab. 9 ).  
 
 

1.1.4. Zasoby glebowe w województwie łódzkim 
 
Pod względem jakości gleb województwo łódzkie ma zbliŜone warunki do produkcji 

rolniczej z innymi regionami w kraju. Jakkolwiek gleby na obszarze regionu łódzkiego są 
nieco niŜszej jakości niŜ w innych województwach, to róŜnice te są nieznaczne. W stosunku 
do województw południowych jest znacznie mniejszy areał gruntów klasy I i II (Mapa 3).  
 

W województwie łódzkim przestrzenne rozmieszczenie gleb wykazuje zróŜnicowanie 
w zaleŜności od warunków lokalnych i klimatycznych. Obszar pokrywają gleby: bielicowe, 
bielice, rdzawe, brunatne właściwe, brunatne kwaśne, płowe, czarne ziemie, rędziny, 
gruntowo – glejowe i opadowo – glejowe, mady, torfowe, mułowe i murszowe oraz kilka 
typów gleb antropogenicznych.  

Najpowszechniej występują gleby piaszczyste. Stanowią one ok. 60% powierzchni 
uŜytków rolnych i są charakterystyczne dla terenów wysoczyzny, środkowej i południowo – 
zachodniej część regionu. Około 20% powierzchni zajmują obszary gliniaste, które pokrywają 
północną część województwa. 
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Mapa 3. Struktura uŜytków rolnych w Polsce wg klas bonitacyjnych w 2008r. 

  
 
Źródło: opracowanie MRiRW 2010 
 
 
Pozostałe powierzchnie pokryte przez gleby pyłowe i organogeniczne tworzą obszar poniŜej 
20% oraz osady aluwialne, wapienie, margle, iły i Ŝwiry, które stanowią znikome wartości 
procentowe w odniesieniu do wcześniej wspomnianych gleb.  
 
 
Wartość bonitacyjna gleb 
 

Generalnie wartość uŜytkowa gruntów ornych i uŜytków zielonych województwa 
łódzkiego jest niska. Tylko 20,67% gruntów ornych zaliczane jest do klas I – IIIb. Wyraźną 
dominację moŜna wskazać dla gruntów ornych klas IVa – VI. (Tab. 2). UŜytki zielone o 
klasach bonitacyjnych I – II stanowią 0,33%, pozostałe 99,7% zajmują łąki i pastwiska 
mieszczące się w klasach IV – VIz. 
 
Tab. 2. Struktura klas bonitacyjnych gleb gruntów ornych łącznie z sadami (%) w woj. 
łódzkim (ODR 2008) 
Razem                            Klasa bonitacyjna gruntów ornych 
Gr. orn.        bardzo dobre i dobre     średnie          słabe i bardzo słabe 
i sady                I           II             III              IV                 V             VI           
VI  
 949 333 ha  0,01%    1,01%   19,66%    34,08%       7,57%   16,41%     1,30%  
 

Zestawienie klas bonitacyjnych kompleksów glebowych w powiatach wskazuje, Ŝe 
najlepsze gleby rozmieszczone są w północnej części województwa (powiat kutnowski oraz 
częściowo powiat łęczycki, łowicki, piotrkowski i wieluński, gdzie jest wysoki wskaźnik 
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej), a najsłabsze na południu regionu. Kompleksy 
glebowo – rolnicze o niŜszej wartości uŜytkowej zdominowały obszar wschodni i część 
terenu centralnie połoŜonego (Mapa 4 i 5). 
 
 

 Pow. UR ogółem  Klasy bonitacyjne UR: 

 438,8 - 667,5   I i II klasa bonitacji 
UR 

 667,6 - 896,3  III klasa bonitacji UR 
 

 896,4 - 1125,1  IV klasa bonitacji UR 
 

 1125,2 - 1353,9  V klasa bonitacji UR 
 

 1354,0 - 1582,7  VI klasa bonitacji UR 

 1582,8 - 1811,5  Grunty nieobj ęte klasą  

 1811,6 - 2040,3   
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Mapa 4. Struktura klas bonitacyjnych gleb na gruntach ornych i pod sadami w województwie 
łódzkim (%)  
 

                     
 
Źródło: ODR 2008 
 
  
Mapa 5. Struktura uŜytków rolnych w powiatach woj. łódzkiego 
    

 

łódzki wschodni

brzeziński

piotrkowski

tomaszowski mazowiecki

PIOTRKÓW TRY BUNALSKI

zduńskowolski

SKIERNIEWICE

radomszczański
pajęczański

sieradzki

opoczy ński

łęczy cki

zgierski

poddębicki

łaski

pabianicki

ŁÓDŹ

wieruszowski

wieluński

bełchat owski

rawskisk ierniewicki

łowicki
kutnowski

Struktura uŜytków rolnych
88
44
8,8

grunty orne 
sady 
UZ
Lasy i grunty leśne 

Powierzchnia UR
w ha

74,7 do 82,3  (3)
64,4 do 74,7  (4)
61,5 do 64,4  (5)
55,2 do 61,5  (5)
49,4 do 55,2  (6)

 
   Źródło: ODR 2008 
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Odczyn gleb i zawartość najwaŜniejszych makroskładników 
 
 Optymalny odczyn gleb (pH) dla przewaŜającej liczby gatunków roślin uprawnych i 
drobnoustrojów glebowych powinien mieścić się w przedziale pH 5,5 – 7,2. Analizowane 
roztwory gleb pochodzących z województwa łódzkiego (na przestrzeni 3 lat (2005-2008)) 
wykazały, Ŝe 36,0% gleb jest bardzo kwaśnych, 36,0% kwaśnych, 20,0% lekko kwaśnych, 
6,0% o odczynie obojętnym i 2,0% gleb zasadowym. (Mapa 6.) 
 
 
Mapa 6. ZróŜnicowanie odczynu gleb w powiatach województwa łódzkiego 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
   
 Najkorzystniejsze warunki dla upraw roślin w zaleŜności od kwasowości gleby są w 
powiecie kutnowskim (38,0%), łęczyckim (48,0%) i łódzkim grodzkim. Z kolei wysoki udział 
gleb o odczynie bardzo kwaśnym niesprzyjający rozwojowi roślin występuje w powiatach: 
opoczyńskim i pajęczańskim (45,0%), łaskim (44,0%), skierniewickim, poddębickim (42,0%) 
i radomszczańskim (41,0%). Gleby na tych obszarach wymagają wapnowania, co wpływa na 
zmianę ich odczynu (pH) i ukierunkowanie na zasadowy charakter podłoŜa (powiat 
zduńskowolski, łaski, radomszczański, skierniewicki, brzeziński, piotrkowski grodzki, 
pajęczański). Traktowanie to ma na celu nie tylko poprawę dostępności składników 
pokarmowych (azot, fosfor, potas, magnez) i redukcję migracji metali cięŜkich do roślin, ale 
takŜe zmniejszenie ryzyka toksycznych skaŜeń i zapobieganiu migracji metali do wód 
gruntowych. W powiecie kutnowskim jest najwyŜszy areał gleb obojętnych i zasadowych.  

W województwie łódzkim na ponad 50% powierzchni uŜytków rolnych jest konieczne 
wapnowanie gleb. Wyjątek stanowią powiaty kutnowski i łęczycki, ze względu na korzystne 
warunki glebowe. Ogólnie popyt na nawozy wapniowe w województwie wynosi około 1,5 
mln ton CaO. Uregulowanie pH gleb przy obecnym poziomie zuŜycia wapna jest szacowany 
na 20 lat, co jest niekorzystne i wpływa na degradację gleb w regionie. Potrzeby wapnowania 
gleb w województwie łódzkim przedstawia mapa nr 7. 
 

Zawartość soli fosforu przyswajalnych w glebie decyduje o wielkości i jakość 
plonów, a takŜe o wykorzystaniu pozostałych składników. Na obszarach gleb kwaśnych 
podstawowy makroelement - fosfor dla wzrostu i rozwoju roślin przechodzi w formy 
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niedostępne i znacznie zmniejsza się jego przyswajalność. Z tego powodu w skali 
województwa aŜ 52% gleb (11 powiatów) wymaga zwiększonego nawoŜenia fosforem. 
Najbardziej niekorzystna sytuacja w zakresie deficytu fosforu występuje w powiecie 
opoczyńskim (81% gleb), bełchatowskim (69% gleb), piotrkowskim (83%), łaskim - 59%, 
skierniewickim - 56%, pajęczańskim (54%), tomaszowskim (52%). 
Najkorzystniejsza sytuacja pod względem zasobności gleb w fosfor przedstawia się w 
powiecie łęczyckim (14%), kutnowskim (23%) i sieradzkim (23%). 
 
Mapa. 7. Potrzeby wapnowania gleb województwa łódzkiego 
 

 
 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 
 

Drugim niezbędnym składnikiem dla rozwoju roślin jest potas, którego deficyt 
występuje na obszarach zachodniej części regionu i powiecie opoczyńskim. W województwie 
łódzkim 62% uŜytków rolnych charakteryzuje się niską i bardzo niską zawartością potasu. 
Dotyczy to powiatów: zduńskowolskiego (76%), opoczyńskiego (77%), bełchatowskiego 
(75%),  poddębickiego (78%), łaskiego (73%), pabianickiego (75%) i zgierskiego (70%). 
Najkorzystniejsza sytuacja odnośnie zasobności gleb w potas jest w powiecie skierniewickim 
(69%) Ochal , 2009. 
  Z kolei magnez odgrywa bardzo istotną rolę we wzroście i rozwoju roślin zwłaszcza 
w podstawowym procesie jakim jest fotosynteza. W województwie łódzkim ponad połowa 
(55%) gleb wymaga nawoŜenia w tym zakresie, zwłaszcza w powiatach opoczyńskim, 
pajęczańskim, sieradzkim, tomaszowskim i rawskim (Ochal , 2009). 
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Gospodarka nawozami wapniowymi w województwie łódzkim 
 

ZuŜycie nawozów wapniowych jest uzaleŜnione od poziomu zakwaszenia gleb. Popyt 
na nawozy wapniowe wynika ze stanu zakwaszenia podłoŜa oraz konieczności 
doprowadzenia odczynu do optymalnego dla danej kategorii agronomicznej gleb. W roku 
2004 zuŜycie nawozów wapniowych średnio w kraju wynosiło około 90 kg CaO/ha uŜytków 
rolnych (UR). ZuŜycie nawozów wapniowych w województwie łódzkim na przestrzeni 
ostatnich lat obniŜyło się trzykrotnie, z ponad 140 kg w roku 2004 do niespełna 50 kg CaO/ha 
UR, co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym i negatywnie wpływa na efektywność 
nawoŜenia (2008r.).  

 
Gleby zdewastowane i zdegradowane  
 

Grunty, które z róŜnych względów utraciły rolniczą lub leśną wartość uŜytkową 
nazywamy gruntami zdewastowanymi, natomiast grunty na których wartość uŜytkowa 
została ograniczona nazywamy gruntami zdegradowanymi.  

Obecnie corocznie wzrasta liczba gruntów zdegradowanych i zdewastowanych przez 
przemysł, w tym głównie energetykę, górnictwo i budownictwo. Szczególnie szkodliwy 
udział w tym zakresie ma przemysł poprzez emisję tlenków SO2, NOx i NH3 pochodzących 
ze spalania surowców energetycznych, głównie węgla i pochodnych ropy naftowej. W 
wyniku obniŜania lub utraty wartości uŜytkowych gleb, tereny te wymagają rekultywacji w 
celu ponownego ich zagospodarowania.  

Główną przyczyną degradacji i dewastacji gruntów uŜytkowanych rolniczo na terenie 
województwa łódzkiego w roku 2008 i 2009, wg Raportu 2008-2009 z wykonania Programu 
ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008-2011, było budownictwo 
mieszkaniowe, przemysł, działalność górnicza i gospodarka komunalna.  

Biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny, szczególnie niebezpieczny jest proces 
nagromadzania się kationowych pierwiastków śladowych nazywanych metalami cięŜkimi. 
WaŜnym źródłem zanieczyszczeń gleb, zwłaszcza w przypadku ołowiu i cynku są szlaki 
komunikacyjne. Obszary najbardziej naraŜone na zanieczyszczenia motoryzacyjne są 
umiejscowione w pobliŜu dróg, zwłaszcza na obszarach miejskich. Wśród zanieczyszczeń 
emitowanych przez pojazdy o napędzie spalinowym poza ołowiem i cynkiem, znajdują się 
takŜe chrom, kadm czy platyna (Indeka i Karczun 1999, 2000). Metale cięŜkie dostają się do 
środowiska glebowego, co w konsekwencji prowadzi do jego degradacji. Obecność metali 
takich jak: cynk (Zn), ołów (Pb), miedź (Cu), chrom (Cr), kobalt (Co), kadm (Cd) i innych 
powoduje dezaktywizację środowiska. i prowadzi do ograniczenia wzrostu roślinności lub jej 
skaŜenia. W dalszej konsekwencji następuje zwiększona zawartości metali w paszach i 
produktach rolnych, które są spoŜywane przez zwierzęta i ludzi co w dalszej konsekwencji 
generuje róŜnego rodzaju schorzenia. 

Przeprowadzone w 1999 roku badania wykazały, Ŝe najwięcej gleb zanieczyszczonych 
metalami cięŜkimi znajduje się w powiecie: pabianickim, poddębickim i łódzkim grodzkim. 
Najczęstszymi przyczynami obecności ołowiu w glebach województwa łódzkiego są emisje 
pochodzenia komunikacyjnego i przemysłowego oraz wylewy rzek. Największe stęŜenie tego 
pierwiastka odnotowano w powiatach: pabianickim, łódzkim grodzkim, pajęczańskim, 
zgierskim i opoczyńskim.  

Obecność kadmu, chromu i niklu  w glebach jest wynikiem emisji pyłów 
przemysłowych, a największe jego stęŜenie jest w dolinach rzek Neru i Dobrzynki, głównie w 
powiatach pabianickim i poddębickim. Podobnie miedź pochodzi z emisji przemysłowych, 
odpadów organicznych i mineralnych, a największe jej stęŜenie wykazano w powiatach 
pabianickim (5,1%) oraz łódzkim grodzkim (1,9%). Z kolei obecność cynku pochodzenia 
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antropogenicznego w znaczącej ilości stwierdzono w glebach czterech powiatów: 
pabianickim (7,1%), łódzkim grodzkim (7,7%), tomaszowskim (2,8%) i poddębickim (1,4% 
badanych gleb).  

Głównym źródłem obecności siarki  w gruncie są emisje przemysłowe, kwaśne 
deszcze i stosowanie nawozów. Jej obecność skutkuje degradacją gleb oraz nadmierną 
akumulacją  tego pierwiastka w roślinach. Największy procent gleb zanieczyszczonych siarką 
stwierdzono w powiatach sieradzkim (17,5%), wieluńskim (17,2%), pajęczańskim (14,0%), 
łowickim (12,3%), tomaszowskim (11,2%) i kutnowskim (10,3% badanych gleb).  

Na stan czystości gleb mają wpływ tzw. mogilniki , ze względu na gromadzony 
toksyczny ładunek w postaci przeterminowanych środki ochrony roślin (pestycydy) i innych 
odczynników chemicznych. W istotnym stopniu do zanieczyszczeń gleb przyczyniają się 
składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych. 

Według statystyk GUS, w 2008 roku, 20,5% ogólnej powierzchni gruntów rolnych i 
leśnych województwa łódzkiego przylegających do koryt rzecznych oraz na obszarach 
terenów o zróŜnicowanej rzeźbie, było naraŜone na niekorzystne oddziaływanie erozji 
wodnej. Wielkość ta jest niŜsza o 8% od średniej krajowej.  
WaŜnym czynnikiem ograniczającym erozję wietrzną i wodną jest zwiększanie lesistości 
terenu. Na terenie województwa łódzkiego w ciągu 2008 i 2009 roku (zgodnie z informacjami 
uzyskanymi ze starostw oraz od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi) 
zalesiono powierzchnię 638,4 ha. Wskaźnik lesistości województwa na dzień 31 grudnia 2009 
r. wynosił 21,03 %, podczas gdy wskaźnik lesistości kraju wynosi 29%. Wskazuje to, Ŝe 
zalesienie w Łódzkiem jest znacznie mniejsze niŜ w kraju i naleŜy podjąć wszelkie działania 
aby jak największe tereny z glebami niskiej jakości przeznaczyć pod drzewa leśne i nie 
dopuszczać do przeznaczania terenów leśnych na inne cele. W województwie łódzkim 
zagroŜeniem dla uŜytków rolnych i leśnych jest niskie zaleganie wód gruntowych 
szczególnie w okręgu bełchatowskim. Wypełnienie wodą wyrobisk pokopalnianych 
prawdopodobnie pozytywnie ureguluje stosunki wodne i korzystnie wpłynie na warunki 
uprawowe roślin.  
WaŜnym czynnikiem wpływającym na produkcję rolną, szczególnie w warunkach 
zmieniającego się klimatu i często występującej suszy są melioracje. Zmeliorowane trwałe 
uŜytki zielone zajmują powierzchnię około 73 tys. ha (w tym drenowane 10,8 tys. ha, a 
nawadniane 15,5 tys. ha). Skala prowadzonych melioracji jest niezadowalająca, a niewłaściwe 
utrzymywanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej, w tym nawadniających, moŜe być 
jedną z przyczyn powstałych zagroŜeń dla środowiska. Niewłaściwie działające urządzenia 
nadmiernie osuszają obszary, w tym torfowiskowe i bagienne (m. in. w dolinie Bzury), 
prowadząc do mineralizacji gleb, jak równieŜ uniemoŜliwiają właściwe nawadnianie pól w 
okresie suszy. 
 

 
1.1.5. Zasoby wodne w województwie łódzkim  
 

W nadchodzącej przyszłości będzie moŜna obserwować duŜą konkurencję o zasoby 
wodne. Ze względu na zachodzące zmiany klimatyczne i postępujący proces stepowienia, w 
produkcji rolniczej wzrasta zapotrzebowanie na wodę (Mapa 8). Z drugiej strony coraz 
powaŜniejszym problem stają się wzrastające zanieczyszczenia wód substancjami 
pochodzącymi z upraw rolniczych, gdzie nawet w niewielkich ciekach gromadzą się duŜe 
ilości substancji chemicznych spłukiwanych z pól lub ferm zwierząt gospodarskich.  
 
W województwie łódzkim sieć rzeczna i cieki wodne są dość regularne usytuowane we 
wszystkich powiatach. Przez teren regionu przepływają 3 duŜe rzeki: Warta, Pilica i Bzura. 
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Do zbiorników pełniących istotne funkcje zaliczamy: Zbiornik Sulejowski  (w powiatach: 
tomaszowskim, opoczyńskim i piotrkowskim ziemskim), Zbiornik Jeziorsko (w powiatach: 
poddębickim i sieradzkim). Pozostałe mniejsze zbiorniki tworzą nieregularną sieć w regionie, 
a najbardziej zasobnymi powiatami w wody stojące są: zgierski, łowicki, bełchatowski. 
Natomiast największy problem występuje w powiatach: rawskim, łódzkim grodzkim, łaskim i 
zduńskowolskim 
 
Mapa 8. Przestrzenne zróŜnicowanie potencjalnej konkurencji o zasoby wody na obszarach 
wiejskich w rolnictwie i rybactwie.  
Powierzchnia nawadnianych uŜytków rolnych i gruntów leśnych (obiekty o pow. co najmniej 
20 ha) w [ha] 

 

Źródło: opracowanie MRiRW 2010 na podstawie danych: Ochrona środowiska 2009. 

Wody powierzchniowe  
Sumaryczna długość rzek i kanałów w regionie nie ulegała praktycznie zmianie. Wartość ta 
jest szacowana na 3 823 km, a uregulowane długości stanowią 2 277 km. Powierzchnia wód 
stojących wynosi ponad 10 770 ha z czego ponad 50% tej powierzchni tworzą dwa obiekty: 
Zbiornik Jeziorsko na Warcie o pow. 4 230 ha i poj. 202,8 mln m3 oraz zbiornik Sulejowski 
na Pilicy o pow. 1 980 ha i poj. 78,8 mln m3. Największy deficyt wodny występuje w 
powiatach północnych i północno – zachodnich, gdzie występuje największa potrzeba 
rozwoju małej retencji. Najzasobniejsze w wody są tereny południowe regionu (dane za 2006 
r)(Mapa 9). 

W województwie istnieje powaŜny deficyt wody zwłaszcza na potrzeby rolnictwa. W 
regionie jest zbyt mała ilość zbiorników retencyjnych, które by były w stanie pokryć 
całkowicie zapotrzebowanie na wodę. Obecnie typowych zbiorników małej retencji jest 139 i 
posiadają one powierzchnie od 5 do 50 ha. 

Badania stanu jakości wód powierzchniowych w regionie wskazują na pogarszający 
się ich stan czystości na przestrzeni lat 2004 – 2007. Pomimo niepełnych danych dotyczących 
jakości wód za rok 2008 stan wód powierzchniowych w większości określono jako zły oraz 
stwierdzono ich eutrofizację, która jest wynikiem zanieczyszczeń punktowych i obszarowych. 
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Generalnie naleŜy podkreślić iŜ stan wód powierzchniowych województwa łódzkiego jest 
niezadowalający. 
 
Mapa 9. Wody powierzchniowe w województwie łódzkim 
 

 
 
śródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011.  
 
 
1.1.6. Warunki klimatyczne w województwie łódzkim 
 
Klimat Polski Środkowej charakteryzuje się zmiennością parametrów meteorologicznych w 
czasie oraz małym zróŜnicowaniem przestrzennym. Warunki te wpływają na przejściowy 
charakter klimatu województwa łódzkiego, który jest uzaleŜniony od stopnia oceanizmu i 
kontynentalizmu w układzie południkowym, a w układzie równoleŜnikowym oznacza 
połoŜenie pomiędzy strefą klimatów kształtujących się pod wpływem gór i wyŜyn, a strefą 
klimatów kształtujących się pod wpływem morza Bałtyckiego. Nizinny charakter regionu 
łódzkiego powoduje przewaŜający przepływ mas powietrza w układzie równoleŜnikowym. 
Na kształtowanie warunków klimatycznych mają wpływ róŜnice w poziomach wysokości 
względnych, kształt terenu, ekspozycja powierzchni i stopień wilgotności gruntu. W 
województwie łódzkim wyróŜniamy 4 regiony klimatyczne (Tab. 3; Mapa 10).  
 
Tab. 3. Regiony klimatyczne i podlegające im obszary w województwie łódzkim (wg A. Woś, 
1994)  
Region klimatyczny Obszar w województwie łódzkim 
XV – Środkowowielkopolski Północno-zachodnia część powiatu poddębickiego 
XVI – 
Południowowielkopolski 

Północno-zachodnia część powiatu wieruszowskiego 

XVII – Środkowopolski PrzewaŜającą większość powierzchni województwa   
XX – Zachodniomałopolski  Wschodnia część powiatów radomszczańskiego i piotrkowskiego, południowa 

część powiatu opoczyńskiego  
 

XXI – Wschodniomałopolski  
 

Północna część powiatu opoczyńskiego, wschodnie rejony powiatów 
tomaszowskiego i rawskiego  
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Mapa 10. Regiony klimatyczne w województwie łódzkim  
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
  
Występuje tu przewaga wiatrów zachodnich (powyŜej 20% częstości) i południowo - 
zachodnich (10 - 12% częstości), których średnia roczna wartość prędkości jest mniejsza niŜ 3 
m/s. Na ogół wyŜsze wartości prędkości wiatru (powyŜej 20m/s) są marginalne. Ostatnio na 
skutek gwałtownych zmian klimatycznych znacznie częściej zdarzają się nawałnice i trąby 
powietrzne. Powietrze napływa ze wschodu oraz z południowego wschodu.  

Statystycznie średnie roczne temperatury powietrza wynosiły w latach 2004 – 2008 od 
8,5°C do 9,6°C. W sezonie zimowym najniŜsze wartości temperatury odnotowano dla 
wschodnich powiatów. Okresowo mogą pojawiać się ostre fale mrozu na przestrzeni od 
marca do maja, co potencjalnie stwarza straty w rolnictwie i sadownictwie.  
 
Mapa 11. Roczne sumy opadów atmosferycznych dla powiatów w województwie łódzkim 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
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W Łódzkiem obserwuje się zróŜnicowane wartości temperatur, które w skrajnych 
przypadkach przekraczają 36°C, a temperatury najniŜsze -30°C. Wielkość opadów jest 
zróŜnicowana na terenie województwa. Na północ od Łodzi roczna suma opadów wynosi 500 
– 550 mm, a w południowej części województwa występują opady powyŜej 600 mm. Wynika 
to z układu hipsometrycznego oraz sąsiedztwa Łodzi będącej źródłem kondensacji pary 
wodnej (Mapa 11).  
 
1.1.7. ZłoŜa kopalin na terenie województwa łódzkiego 
 

Ze względu na uwarunkowania geologiczne województwo łódzkie posiada złoŜa 
kopalin istotne równieŜ w skali całego kraju. Do najwaŜniejszych naleŜą: złoŜa węgla 
brunatnego, piasków szklarskich i formierskich, surowców ilastych ceramiki budowlanej, glin 
ceramicznych, wapieni, chalcedonitu i piaskowców. Najliczniej reprezentowane są złoŜa 
kruszyw naturalnych. Z kolei najstarszym surowcem jest sól cechsztyńska z okresu 
paleozoiku. Gospodarczo uŜyteczne są piaski szklarskie i formierskie niecki tomaszowskiej, 
wapienie i margle okolic Sulejowa, Sławna i Działoszyna, opoki i iły, a takŜe ogniotrwałe 
gliny z rejonu Paszkowic. Z okresu trzeciorzędowego pochodzi węgiel brunatny oraz pstre iły 
plioceńskie. Największe złoŜa węgla powstały w rowie kleszczowskim, złoczewskim. 
Najmłodsze są złoŜa surowców ilastych i okruchowych tj. glin, piasków, Ŝwirów.  

Województwo łódzkie charakteryzuje się równieŜ występowaniem wód 
geotermalnych w pasie Zduńska Wola – Łęczyca - Uniejów - Turek oraz w pasie Kalisz – 
Sieradz – Piotrków Trybunalski. Wody podziemne ze względu na szczególne wartości 
wynikające z ich składu chemicznego i właściwości fizyko – chemiczne, a takŜe ilości i 
warunki obecności solanki, zostały włączone do kopalin.  
W granicach województwa występują kopaliny:  
 

a) podstawowe: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel brunatny, sól kamienna, gliny, piaski 
formierskie i surowce szklarskie, wybrane złoŜa kamieni łamanych i blocznych 
(chalcedonit ze złoŜa Teofilów) oraz złoŜa wód termalnych. W województwie łódzkim 
znajduje się 39 złóŜ, z których 11 jest eksploatowanych, 1 złoŜe „Bełchatów- p. 
Szczerców” to kopalnia w budowie, 10 złóŜ posiada zasoby rozpoznane szczegółowo 
(w kat. A+B+C1) 112, 9 złóŜ jest rozpoznanych wstępnie (w kat. C2)1, w 5 złoŜach 
zaniechano eksploatacji, a 2 złoŜa wód termalnych nie są eksploatowane.  

b) pospolite, w ilości 736 złóŜ, gdzie 210 jest czynnie eksploatowanych, 74 są 
zagospodarowane i eksploatowane okresowo, 217 to złoŜa w kat. A+B+C1, a 32 złoŜa 
w kat. C2. W przypadku188 złóŜ zaniechano eksploatacji, a 15 złóŜ skreślono z 
bilansu zasobów.  

 
Na koniec 2008 roku wg statystyk, na terenie woj. łódzkiego znajdowało się ogółem775 złóŜ 
kopalin w tym 9 złóŜ surowców energetycznych, 2 chemicznych, 761 złóŜ surowców innych 
(skalnych) i 3 złoŜa wód termalnych. Do końca 2008 roku liczba udokumentowanych złóŜ 
kopalin jak równieŜ stan ich zagospodarowania uległa zmianie (tabela 94). Globalnie liczba 
złóŜ kopalin zwiększyła się o 102 złoŜa, w tym 87 kopalin pospolitych. W miejsce złóŜ 
skreślonych z bilansu powstały nowe na skutek prowadzonych prac geologiczno – 
poszukiwawczych (Mapa 12).  

Bilans zagospodarowanych złóŜ w 2008 roku w województwie łódzkim przedstawiał 
się następująco: 
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Mapa 12. ZłoŜa podstawowe występujące w woj. łódzkim 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
  
 
I. Surowce energetyczne:  
- złoŜe gazu ziemnego „Uników” (pogranicze gminy Lututów i Złoczew)  
- złoŜe ropy naftowej „Gomunice” (gm. Sulmierzyce, powiat pajęczański) o zasobach       

wydobywalnych 39,7 tys. t, od 1994 r. zaniechano eksploatacji.  
- 7 złóŜ węgla brunatnego (najistotniejsze jest złoŜe Bełchatów, składające się z: Pola 

Bełchatów, Pola Szczerców i Pola Kamieńsk, z których pierwsze jest eksploatowane, 
drugie wykazano jako kopalnia w budowie, a trzecie jest rozpoznane szczegółowo). 
Dalsze złoŜa, które rozpoznano wstępnie to: „Łowicz”, „Rogóźno”, „Uniejów” i 
„Złoczew”. Ostatnie z wymienionych charakteryzuje się najlepszymi parametrami. 
Pozostałe posiadają niŜsze wartości na skutek: zasolenia, zawodnienia, zasiarczenia i 
mniejszej zasobności. ZłoŜe „Rogoźno” (gmina Zgierz, powiat zgierski) znajduje się 
w niecce zapadliskowej wysadu solnego i ze względu na zasolenie, duŜe zasiarczenie 
nie powinno być eksploatowane. Z kolei złoŜe „Łowicz” nie posiada wartości 
przemysłowej i jest pozabilansowe (ich eksploatacja nie jest obecnie moŜliwa).  

 
II. Surowce chemiczne:  
fosforyty - złoŜe fosforytów „Burzenin” w 2006 r. zostało skreślone z krajowego bilansu 

zasobów ze względu na brak bilansowości.  
sól kamienna -  2 złoŜa „Łanięta” (gm. Łanięta) rozpoznane szczegółowo, „Rogóźno” (gm. 

Zgierz) rozpoznane wstępnie, złoŜe soli – „Kłodawa” (gm. Grabów) rozpoznana 
wstępnie.  

 
III. Surowce skalne (inne):  
gliny ceramiczne i kamionkowe - 1 złoŜe eksploatowane „Paszkowice” (gmina śarnów, 

powiat opoczyński).  
gliny ogniotrwałe - złoŜe „śarnów” (gmina śarnów, powiat opoczyński) - eksploatacja 

zaniechana, a zasoby są pozabilansowe.  
kamienie łamane i bloczne (wapień i trawertyn) - 9 złóŜ. Eksploatowane są 2 złoŜa: 

„Sławno” (gm. Sławno, pow. opoczyński) i „Czepów” (gm. Uniejów, pow. 
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poddębicki), 2 są eksploatowane okresowo, w 2 zaniechano wydobycia, a 3 są 
rozpoznane szczegółowo. Całość wydobycia odbywa się w złoŜu „Sławno”.  

kamienie łamane i bloczne (piaskowiec) - 39 złóŜ, z czego 20 jest eksploatowanych, 14 
rozpoznanych szczegółowo, 3 są eksploatowane okresowo, w 2 zaniechano 
wydobycia. Eksploatacja piaskowca koncentruje się głównie w powiecie opoczyńskim 
w rejonie Mroczkowa Gościnnego, Tresty Wesołej, Sielca, Kraszkowa, Dąbia, 
śarnowa, w rejonie Zagórza (powiat radomszczański), złoŜe „Wolica” (gm. 
Aleksandrów, pow. piotrkowski). Największa wydobycie jest w złoŜu „Sielec I” – i 
38%  w skali województwa.  

kamienie łamane i bloczne (chalcedonit) - 4 złoŜa, z czego eksploatowane jest 1 złoŜe 
„Teofilów” (gmina Inowłódz, powiat tomaszowski), o wydajności 157 tys. ton, dwa 
złoŜa  są zaniechane, a 1 jest rozpoznane wstępnie.  

piaski i Ŝwiry  (kruszywo naturalne)- 509 złóŜ. Eksploatowanych jest 172 złoŜa, 149 złóŜ 
rozpoznano szczegółowo, 8 jest rozpoznanych wstępnie, 65 jest zagospodarowanych i 
eksploatowanych okresowo, w 101 zaniechano wydobycia, a 14 skreślono z bilansu 
zasobów. Największe eksploatowane złoŜa zlokalizowane są w powiecie łowickim w 
rejonie Czatolina, Guźni i Kalenic, w powiecie radomszczańskim w rejonie Stobiecka 
Szlacheckiego oraz w powiecie łódzkim grodzkim złoŜa: „Łódź Iglasta VI” i „Stoki”.  

piaski formierskie - występuje w 12 złóŜ z czego 3 są eksploatowane, 5 jest rozpoznanych 
szczegółowo, 1 rozpoznane wstępnie, a w 3 zaniechano wydobycia. Eksploatacja 
koncentruje się w powiecie tomaszowskim w rejonie Białej Góry i Ludwikowa oraz w 
powiecie opoczyńskim w rejonie Grudzeń Lasu.  

surowce szklarskie - 10 złóŜ, z których 4 są eksploatowane, 1 jest zagospodarowane i 
eksploatowane okresowo, 3 mają zasoby rozpoznane szczegółowo, a 2 są rozpoznane 
wstępnie. Eksploatacja odbywa się w rejonie Białej Góry, Zajączkowa i Unewela na 
terenie powiatu tomaszewskiego i opoczyńskiego.  

piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych - 7 złóŜ, z czego 1 „Mierzyn” (gm. 
Rozprza, powiat piotrkowski) jest eksploatowane, 1 jest rozpoznane szczegółowo, a 5 
złóŜ jest rozpoznanych wstępnie.  

piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno – piaskowej - 9 złóŜ, z czego 1 „Teodory 
II” (gm. Dobroń, pow. łaski) jest eksploatowane, 4 złoŜa są wstępnie rozpoznane, 3 
rozpoznane szczegółowo, a w 1 zaniechano wydobycia.  

surowce dla prac inŜynierskich („masy ziemne do budowy”) - 1 złoŜe „Wiewiórów 
Rządowy II” (pow. radomszczański), które jest rozpoznane szczegółowo.  

surowce ilaste ceramiki budowlanej - 111 złóŜ. z czego 11 jest eksploatowanych, 20 
rozpoznanych szczegółowo, 2 rozpoznane wstępnie, 3 zagospodarowane i 
eksploatowane okresowo, 7 złóŜ w których zaniechano wydobycia i 1 złoŜe skreślone 
z bilansu. Największe eksploatowane złoŜe to „Chełsty” (gm. śarnów, powiat 
opoczyński), gdzie  42% stanowi całego wydobycia surowców ilastych ceramiki 
budowlanej w województwie. Pozostałe złoŜa to z powiatu tomaszowskiego: 
„Dąbrowa II” (gm. Tomaszów Mazow.), z powiatu zgierskiego: „Kalinów” (gm. 
Stryków), z powiatu opoczyńskiego: „Mniszków” i „Prucheńsko DuŜe” (gm. 
Mniszków), z powiatu bełchatowskiego: „Kolonia Kociszew VI” , „Kolonia Ładzice”, 
„Zelówek IV” (gm. Zelów) z powiatu piotrkowskiego: „Michałów V” (gm. 
Moszczenica), z powiatu łaskiego: „Wola Bachorska I” (gm. Buczek) i z powiatu 
wieluńskiego: „Mokrsko” (gm. Mokrsko).  

surowce ilaste do produkcji cementu – 3 złoŜa (Ŝadne nie jest eksploatowane, a jedynie 
rozpoznane szczegółowo)  

surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego – 8 złóŜ: 4 rozpoznane szczegółowo, 3 
złoŜa wstępnie i 1 złoŜe o zaniechanej eksploatacji.  
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torfy – 13 złóŜ, z których tylko jedno jest eksploatowane w powiecie radomszczańskim– 
„Huta Porajska” (gm. Kamieńsk), a w 5 złoŜach zaniechano eksploatacji, 3 są 
rozpoznane szczegółowo, 2 są eksploatowane okresowo i 2 złoŜa skreślono z bilansu 
zasobów.  

wapienie i margle dla przemysłu cementowego - 14 złóŜ z których 2 są eksploatowane w 
powiecie pajęczańskim w rejonie Działoszyna – Trębaczewa oraz Niwisk Górnych – 
Grądów. Pozostałe złoŜa są rozpoznane – 9 szczegółowo, a 3 wstępnie.  

wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego – 10 złóŜ; Ŝadne nie jest ekploatowane, 3 
złoŜa są rozpoznane szczegółowe, 3 wstępnie, w 3 zaniechano eksploatacji, a 1 złoŜe 
jest zagospodarowane i eksploatowane okresowo.  

 
IV. Solanki, wody lecznicze i termalne:  
wody termalne – 3 złoŜa: Skierniewice, Łódź (EC-2, odwiert nr 3) - zlikwidowane w 2005 r. 

oraz Uniejów (eksploatowane).  
 

Przedstawione dane wskazują, Ŝe województwo łódzkie jest zasobne w kopaliny i ich 
eksploatacja jest korzystna z ekonomicznego punktu widzenia dla regionu oraz tworzenia 
miejsc pracy dla ludności terenów wiejskich (Mapa 13 i Mapa 14).  
 
Mapa 13.  ZłoŜa kopalin w województwie łódzkim  
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 
   

W 2008 roku opracowano ekspertyzę o treści tematycznej „Bilans Polskich Surowców 
Mineralnych (energetycznych, metalicznych, chemicznych i skalnych)”. Na obszarze 
województwa wskazano 17 złóŜ w tym: złoŜa węgla brunatnego, soli kamiennej, piasków 
szklarskich i wapieni przemysłowych występujące na terenie 10 powiatów (Mapa 14). 

Eksploatacja kopalin niesie za sobą ujemne skutki w postaci degradacji powierzchni 
ziemi i gleb, destabilizacji stosunków hydrologicznych(obniŜenie poziomów wodonośnych, 
powstanie leja depresji), powstawania ruchów tektonicznych i innych zagroŜeń, które ujemnie 
wpływają na działalność rolniczą w gminach zlokalizowanych w pobliŜu złóŜ. Są teŜ 
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niekorzystne dla obszarów objętych ochroną prawną i posiadających najwyŜsze walory 
przyrodnicze, (obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe).  

 
Mapa 14. Niezagospodarowane złoŜa strategiczne w województwie łódzkim 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
  

Konieczne jest podjęcie stosownych przedsięwzięć w celu zmniejszenia ujemnych 
skutków tej działalności dla okolicznej ludności i rolnictwa, między innymi poprzez 
rekultywację tych terenów, zagospodarowanie ich w celach rekreacyjnych, zalesianie, itp. 
Tereny zdegradowane moŜna przeznaczyć pod nasadzenia roślin energetycznych, których 
areał musi wielokrotnie wzrosnąć aby pokryć bieŜące i przyszłościowe zapotrzebowanie na 
biomasę wykorzystywaną do produkcji energii odnawialnej.  

 
 
1.2. Waloryzacja rozwoju obszarów wiejskich w województwie łódzkim  
 
1.2.1. Definicja obszarów wiejskich i ich funkcje 
 

Obszary wiejskie zostały zdefiniowane jako strefa obszaru kraju pomniejszona o 
powierzchnie miast mających liczbę mieszkańców powyŜej 5000 (gminy wiejskie oraz gminy 
miejsko-wiejskie lub miejskie w ich granicach administracyjnych) na których kreowana jest 
ich wielofunkcyjność poprzez dywersyfikację ekonomiczną i rozwój na rzecz kraju (PROW 
2007-2013). 
Obszary te pełnią rozmaite funkcje, w tym:  
a) funkcje konsumpcyjne: miejsce zamieszkania, rekreacja, usługi socjalne, udostępnianie 
zasobów przyrody, tworzenie i upowszechnianie kultury oraz  
b) pozarolnicze funkcje produkcyjne: dobra Ŝywnościowe, surowce przemysłowe, surowce 
energetyczne. 
NajwaŜniejszymi funkcjami działalności na obszarach wiejskich są produkcja Ŝywności i 
ochrona środowiska (MRiRW 2010) 
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1.2.2.Kapitał ludzki i struktura powierzchniowa OW w regionie 
 

W uj ęciu statystycznym w roku 2008 liczba ludności na obszarach wiejskich Polski 
była szacowana na 14,8 mln, w tym osób w wieku produkcyjnym - 9,3 mln, co stwarzało 
znacznie korzystniejszą sytuację w odniesieniu do obszarów miejskich (Tab. 4).  
 
Tab. 4. Struktura wiekowa ludności z obszarów miejskich i wiejskich 2008 r.  
 
Strefa wiekowa Miasto 2008 Wieś 2008 
Przedprodukcyjnym  
(0-17 lat) 

  4 065 579   3 284 090 

Produkcyjnym18-59/64  15 327 419   9 263 056 
Poprodukcyjnym 60+/65+   3 895 183   2 300 549 
Liczba ogółem  23 288 181 14 847 695 
(Źródło: opracowanie MRiRW 2010 na podstawie danych GUS) 
 
Według GUS (2008) szacuje, Ŝe liczba ludności zamieszkałej na wsi do 2020r. zwiększy 
się o 2,6% (do poziomu 15,2 mln), a na terenach miejskich zredukuje o 2,9%. W efekcie 
sumarycznym nastąpi wzrost populacji społeczeństwa na obszarach wiejskich (pracującej i 
nie pracującej w rolnictwie) do 40,1% udziału w kraju. Dodatkowo przewiduje się spadek 
wielkości migracji wewnętrznych na terenach wiejskich. Przewiduje się, Ŝe dysproporcja 
pomiędzy emigrującymi osobami, a imigrującymi będzie zanikać. W 2020 roku zostanie 
zwiększona migracja zagraniczna, co w następnych dziesięcioleciach spowoduje wzrost 
liczby osób w wieku emerytalnym (starsze społeczeństwo) w kraju, a zwłaszcza w miastach.  

Mapa 15 przedstawia obszary nadmiernego odpływu ludności, które głównie są 
skoncentrowane na obszarach wschodniej części Polski w zakresie granic województw 
warmińsko mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego (Prognoza 2008-2035, MRiRW 2010) 
 
Mapa 15. Strefy ze zintensyfikowaną migracją ludności w latach 1988-2007. 
 

 
Legenda: 
A – obszary wiejskie o stałym i silnym odpływie ludności (9 lub 10 lat z ujemnym saldem 
migracji i odpływ ponad 5% liczby ludności w okresie 1998-2007), 
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B - obszary wiejskie o stałym i umiarkowanym odpływie ludności (9 lub 10 lat z ujemnym 
saldem migracji i odpływ nie więcej niŜ 5%liczby ludności w okresie 1998-2007), 
C- obszary wiejskie o przewadze odpływu ludności (7 lub 8 lat z ujemnym saldem migracji w 
okresie 1998-2007). 
Źródło: Analiza zróŜnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 
roku według kryterium powiązań z największymi aglomeracjami miejskimi i miastami oraz 
endogenicznego potencjału, IGiPZ PAN, Warszawa2009, MRiRW 2010 
 
Struktura powierzchniowa OW w województwie łódzkim 
  
Społeczeństwo obszarów wiejskich ok. 910 tys. (stan na dzień 31. 12. 2008) zamieszkuje w 
134 gminach wiejskich oraz 19 gminach miejsko – wiejskich i terytorium to liczy ok. 17080 
km2, a średnia gęstość zaludnienia tych obszarów to 53,3 osoby/km2. Najbardziej 
zaludnione powiaty ziemskie w województwie to: piotrkowski (powyŜej 84 tys. osób), 
radomszczański (powyŜej 67 tys. osób) i sieradzki (powyŜej 62 tys. osób). Z kolei powiaty z 
najmniejszą liczbą mieszkańców na obszarach wiejskich to: rawski (ponad 28 tys. osób), 
zduńskowolski (ponad 21 tys. osób) oraz brzeziński (ponad 18 tys. osób). 
 (Mapa 16).  
 
Mapa 16. Gęstość zaludnienia w gminach województwa łódzkiego (os/km2) w 2008 roku  
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2008. 
 
Na terenach wiejskich dominującą przewagę stanowią sołectwa liczące ok. 260 osób. 
WyróŜnia się w regionie: 55 gmin z liczbą w sołectwie od 200 – 300 osób, 36 gmin z liczbą 
300 – 400 osób i 14 gmin z 400 – 500 osobami w sołectwie. PoniŜej wartości 150 osób w 
sołectwie odnotowano w 10 gminach, a najmniejsze sołectwo jest w gminie Oporów i liczy 
111 osób. WyróŜniono 7 gmin najbardziej zaludnionych, które liczyły 500 – 1000 osób w 
sołectwie, a dla sołectw w gminie Andrespol 1 344 osób i w gminie Ksawerów 1204 . 
Przestrzeń regionu jest dość zróŜnicowana. W powiecie: sieradzkim, piotrkowskim, 
kutnowskim, radomszczańskim odnotowuje się ponad 200 osad sołeckich, w opoczyńskim, 
łowickim, poddębickim, tomaszowskim, łęczyckim i zgierskim ponad 180, natomiast 
najmniejsza ich liczba występuje na terenie powiatów: łódzkiego wschodniego, 
wieruszowskiego, pabianickiego, brzezińskiego oraz zduńskowolskiego (poniŜej 100).  
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Podstawowym zadaniem ośrodków wiejskich jest funkcja rolnicza, ale ze względu na 
bezpośrednie oddziaływanie Aglomeracji Łódzkiej część z nich przekształciła się w obszary 
wielofunkcyjne i mają charakter podmiejskiego zaplecza. Na obszarach atrakcyjnych 
turystycznie m. in. w dolinach Warty, Pilicy, Grabi i MroŜycy i terenach parków 
krajobrazowych zachodzą przekształcania w miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowe.  
 
 
1.2.3. Edukacja  
 

Przemiany społeczno-ekonomiczne, które zachodziły w naszym kraju w ostatnich 
latach, pogłębiły róŜnice występujące między obszarami wiejskimi i miejskimi. Na obszarach 
wiejskich skumulowało się szereg zjawisk, które w sposób istotny ograniczały rozwój 
mieszkańców tych terenów poprzez niedostateczny poziom wykształcenia, niedostosowanie 
wykształcenia zawodowego do potrzeb istniejących w danym regionie, trudniejszy dostęp do 
rynku pracy i niŜsze aspiracje zawodowe, a takŜe w niektórych regionach niŜszy standard 
Ŝycia. Osoby posiadające status wyŜszego wykształcenia są bardziej elastyczne i łatwiej 
adaptują się do przemian rynkowych, a przez to są w mniejszym stopniu zagroŜone 
bezrobociem. 

 Pomimo, iŜ poziom wykształcenia mieszkańców wsi w niewielkim stopniu uległ 
poprawie, strukturę wykształcenia ludności wiejskiej trzeba uznać nadal za niedostateczną. 
Brak odpowiedniej jego jakości jest wyznacznikiem coraz częściej zachodzących 
negatywnych zjawisk na terenach wiejskich. Szacuje się, Ŝe poziom wykształcenia w zakresie 
szkolnictwa średniego policealnego i wyŜszego jest dwukrotnie większa w ośrodkach 
miejskich niŜ wiejskich (Tab. 5.)  
 
Tab. 5. Struktura wykształcenia ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce roku 2008 r.(MRiRW 
2010)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecne uwarunkowania na obszarach wiejskich spowalniają nadal procesy rozwoju 
społeczno-gospodarczego wskutek ograniczonego dostępu do infrastruktury i korzystania z 
niej, niskiego poziomu gospodarczego, duŜych odległości oraz trudności w dostępie do 
edukacji społecznej, teleinformatycznej i kulturalnej. Występujący kontrast w tym zakresie, 
powoduje dysproporcje pomiędzy obszarami wiejskimi i miastem, wpływając na mniejszą 
atrakcyjność tych obszarów, co z kolei stanowi barierę do dalszego rozwoju.  

Na sytuację gospodarczą i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich istotny wpływ 
mają posiadane (lub ich brak) kwalifikacje mieszkańców w tym rzemieślnicze, które są 
szczególnie istotnym elementem uzupełniającym przemysł i przeciwdziałają bezrobociu na 
wsi. Osoby o niŜszym poziomie wykształcenia nie wykazują zainteresowania zawodowego i 
są mniej aktywne w uzyskiwaniu kwalifikacji poŜądanych na rynku pracy. Dodatkowo 

Poziom 
edukacji 

Wieś Miasto 

Podstawowe 
ukończone 

27,2% 13,8% 

Gimnazjum 6,4% 4,5% 
Zasadnicze 
zawodowe 

28,5% 20,2% 

Średnie i 
policealne 

25,3% 38,3% 

WyŜsze 7,5% 23,2% 
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niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uniemoŜliwia właściwy rozwój 
społeczeństwa na danym terenie.  

Dzieci i młodzieŜ z obszarów wiejskich juŜ na starcie mają mniejsze szanse 
edukacyjne. Wykształcenie ich jest uzaleŜnione od jakości i dostępu do usług 
edukacyjnych, w tym do opieki przedszkolnej, która jest podstawowym elementem w 
realizacji procesu edukacji i integracji oraz stworzenia równych szans rozwojowych. W 
ostatnich latach utrudniona dostępność do przedszkoli dla dzieci z obszarów wiejskich 
pogłębia się.  
 
1.2.4. Rynek pracy i bezrobocie  
 

W strukturze osób pracujących na obszarach wiejskich najliczniejszą grupę, w 
Polsce w 2008 roku, stanowiły osoby pracujące w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i 
rybactwie (2089,4 tys. osób, tj. 60,3% ogółu pracujących na wsi). Znaczną populację 
społeczną w 2008 roku tworzyły osoby zatrudnione w usługach (20,5%), w tym 
nierynkowych (52,2%). Najliczniej w usługach byli zatrudnieni mieszkańcy województwa: 
śląskiego (29,4%), lubuskiego (28,9%) i zachodniopomorskiego (26,7%), a najmniej w 
województwach: podlaskim (12,3%), lubelskim (14,2%), łódzkim (14,5%) i świętokrzyskim 
(14,9%). Cześć mieszkańców, która została zatrudniona w przemyśle i budownictwie 
stanowiła 19,2%. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu z rokiem 2003 o 27,4% (tj. o 143 tys. 
osób). Najwięcej osób pracowało w województwach: dolnośląskim (35,2%), śląskim (34,0%) 
i pomorskim (32,8%), najmniej zaś w województwach podlaskim (7,3%) i lubelskim (7,5%). 
W małych gospodarstwach rolnych zabezpieczeniem socjalnym jest prowadzona produkcja na 
własne potrzeby konsumpcyjne (Mapa 17 a, b).  
 
Mapa 17( a, b). Rozmieszczenie na terenie kraju rynku pracy i dojazdów do miejsc 
zatrudnienia na obszarach wiejskich  
 
a) udział dojeŜdŜających do pracy w gminach i                         b) Struktura zatrudnienia na obszarach wiejskich 
oraz miejsko-wiejskich                                     obszarach wiejskich                                                                    
w ogólnej liczbie ludności w 2006r.                                    wg  sektorów w 2008 r. 

  

               
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i 
rybactwo 
przemysł i budownictwo 
Sektor: usługi 
Kolor tła prezentuje liczbę pracujących w 
rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i 
rybactwie w wartościach bezwzględnych 

Źródło: opracowanie MRiRW na podstawie danych BDR 2010 
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Na niski procent zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich składa się brak miejsc 
pracy w sferze pozarolniczej oraz niedobór moŜliwości elastycznych form zatrudnienia. 
Dodatkowym problemem jest brak mobilności zawodowej ludności, znikomy rynek miejsc 
pracy w mieście, słaba baza komunikacyjno- dojazdowa do ośrodków miejskich oraz niska 
wiedza o pozarolniczym potencjale środowiska naturalnego. 

 
Mapa 18. Stopa bezrobocia na obszarach wiejskich w 2007r. 
 

 
 

Źródło: Analiza zróŜnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015, 
MRiRW 2010 
 

Liczba bezrobotnych w kraju (zarejestrowanych w urzędach) na początku 2009 roku 
wyniosła 1718,8 tys. osób (wliczając 909,9 tys. kobiet), w tym 45% bezrobotnych to 
mieszkańcy wsi. Na tle krajowej statystyki, najwyŜszą stopę bezrobocia (14,7-18,9%) 
odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, 
świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz lubuskim, a najniŜszą wartość dla województwa: 
wielkopolskiego, mazowieckiego i śląskiego oraz małopolskiego (ok. 8-9%) (Mapa 18). W 
województwie łódzkim do grupy powiatów o najwyŜszej stopie bezrobocia naleŜą: 
radomszczański, opoczyński, tomaszowski, kutnowski, sieradzki, zduńskowolski, natomiast o 
najniŜszym bezrobociu: łowicki, rawski, skierniewicki, piotrkowski, pabianicki. W rolnictwie 
indywidualnym od 0,5 do 1,4 mln osób nie posiada zatrudnienia, a około 70% osób pracuje w 
częściowym wymiarze czasu. 
 
1.2.5. Dochody mieszkańców obszarów wiejskich 
 

Wyliczony przez GUS (2008) średni miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym w miastach (2008 rok) r. wynosił 1045,52 zł, co było równe 
113% średniej krajowej. Na obszarach wiejskich dochód ten wynosił 835,85 zł, czyli o 
340,26 zł mniej niŜ w miastach i wartość ta oscylowała w granicach ok. 80% średniej 
krajowej. Najbardziej popularne dochody na wsi pochodzą z pracy najemnej.  

Kolejną grupę dochodów według wysokości stanowiły dochody ze świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych. Na wsi wynosiły one 216,72 zł /osobę, a w miastach – 290,78 
zł/osobę. Niewielką część przychodów stanowiły teŜ dochody z pracy na własny rachunek, 
których wartość wynosiła 112,50 zł/osobę (GUS 2008). Znaczna część społeczeństwa 
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wiejskiego utrzymuje się z rolnictwa, a takŜe środków uzyskiwanych ze wsparcia Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR). W tabeli nr 6 zamieszczono średni dochód w przeliczeniu na osobę w 
latach 2004-2007 na terenach wiejskich. 
  
Tab. 6. Średni miesięczny dochód na 1 osobę w latach 2004-2007 (Polska) 
 

Gospodarstwa/Rok 2004 2005 2006 2007 
Gospodarstwa rolników 540 606 690 847 
Pracowników 742 770 829 915 
Gospodarstwa pracujących 
 na własny rachunek 

935 977 1103 1251 

 
Źródło: opracowanie MRiRW 2010 na podstawie danych GUS 2010.  

 
Pomimo iŜ od 2007 roku, po wejściu Polski do UE, dochody ludności wiejskiej 

systematycznie wzrastały nadal jest wyraźna róŜnica w dochodach gospodarstw na wsi i w 
mieście. Stan ten jest szczególnie zarysowany w zestawieniu dochodów ludności wiejskiej, 
które są o 50% niŜsze niŜ mieszkańców wielkich miastach, a przez to występuje szerszy 
zasięg ubóstwa na terenach wiejskich. 
 
1.2.6. Przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich 
 

Parametr informujący o liczbie mikro i małych przedsiębiorstw na 1 000 mieszkańców 
obszarów wiejskich uległ zwyŜce na przestrzeni czasowej 2004-2008 roku (Mapa 22 i 23). 
Wartość ta w roku 2004 wynosiła 57,7 i wzrosła do liczby 59,9 na 1000 mieszkańców w 
2008 roku , a najbardziej aktywnymi powiatami były: pabianicki (107,1), łódzki wschodni 
(95,2) oraz zgierski (82,7), a najmniej skutecznymi: opoczyński (42,7), łęczycki (47,1) i 
rawski (49,1).  

Powiaty o największej liczbie mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich 
są zlokalizowane przede wszystkim w centralnej części regionu w powiatach sąsiadujących z 
Łodzią, a takŜe w powiatach wieruszowskim i wieluńskim. Najmniej podmiotów 
gospodarczych znajduje się w południowo-wschodniej części województwa (Mapa 19 i 20).  

 
Mapa 19. Liczebność mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w 

województwie łódzkim w 2008 roku. 
 

 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2008. 
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Mapa 20. Liczba nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw na 1 000 mieszkańców w 
gminach wiejskich w 2008 roku 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2008. 
 
Podsumowując moŜna stwierdzić, Ŝe aktywność gospodarcza na terenach wiejskich wzrasta, 
zwłaszcza w najbliŜszym otoczeniu Aglomeracji Łódzkiej. Natomiast na terenie powiatów w 
części południowo-wschodniej regionu wartość ta obniŜa się pomimo wzrostu liczby 
przedsiębiorstw na przestrzeni 2004-2008 roku.  
 
1.2.7. Infrastruktura transportowa 
 

Obecna infrastruktura transportowa w województwie łódzkim, podobnie jak w 
większości kraju, jest niedostateczna i ogranicza rozwój terenów wiejskich ze względu na 
wysoce niezadowalający jej stan w terenie, gdzie jest wykorzystywana do dojazdów do pracy 
poza miejscem zamieszkania. Na obszarach wiejskich obserwuje się równieŜ niską jakość i 
poziom rozwoju infrastruktury transportowej stosowanej w działalności gospodarczej oraz 
rozwoju handlu, a w niektórych rejonach takŜe niewystarczającą lub kompletny brak 
komunikacji publicznej (Zegar 2009, MRiRW 2010).   
 Postuluje się, Ŝe rozwinięcie sieci komunikacyjnej, drogowej, kolejowej i lotniczej, w 
rozumieniu transportu osobowego i spedycji towarowej, przyczyni się do szybszego rozwoju 
społeczno – gospodarczego województwa łódzkiego. Koniunktura ta przyczyni się do 
napływu kapitału zagranicznego i inwestycji, generowania nowych miejsc pracy i rozwoju 
agroturystyki. Działania te wpłyną pozytywnie na rozwój regionu i wzrost konkurencyjności 
w odniesieniu do pozostałych województw kraju, jak i sąsiadujących państw. Zrealizowanie 
zamierzeń strategicznych elementów komunikacyjnych (autostrady, drogi ekspresowe, kolej 
szybkich prędkości i rozwój bazy lotniczej (w tym rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Wł. 
Reymonta), spowoduje powstanie Centralnego Węzła Komunikacyjnego w województwie, a 
przez to szybszy rozwój regionu i ułatwiony dostęp podmiotom zewnętrznym oraz 
zdyskontuje jego geograficzne połoŜenie centralne.  
Centralna lokalizacja województwa łódzkiego w Polsce, pozytywnie wpływa na dostępność 
komunikacyjną do pozostałych regionów w kraju, w tym równieŜ do stolicy kraju – 
Warszawy oraz granic państw sąsiadujących z Polską. Istotny wpływ na rozwój regionu 
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będzie mieć włączenie infrastruktury komunikacji kołowej i kolejowej do międzynarodowych 
korytarzy transportowych (Mapa 21).  
 
Mapa 21. Układ dróg województwa łódzkiego 
 

 
 

Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 

Województwo łódzkie jest stosunkowo dobrze wyposaŜone w drogi publiczne o nawierzchni 
twardej. Jest ich 17 219,4 km, co plasuje ten region na 7 miejscu w kraju. Długość dróg 
powiatowych na terenie województwa łódzkiego w roku 2006 wynosiła 7 544,5 km i w roku 
2008 uległa zmniejszeniu do 7 442,6 km na skutek zmian klasyfikacji i kategoryzacji dróg. 
Natomiast długość dróg krajowych, w latach 2004 – 2008, została powiększona o ponad 64 
km. Największy dystans dróg powiatowych o nawierzchni twardej, w 2004-2008 roku, 
występował w powiecie sieradzkim (614,4 km), najmniejszy (oprócz powiatów grodzkich - 
piotrkowskiego i skierniewickiego) w powiecie brzezińskim (130,9 km w roku 2004 i 130,5 
km w latach 2006 i 2008 (Mapa 22) .  

Połączenie lokalnych dróg województwa z węzłami kolejowymi, autostradami A2 i 
A4 oraz planowanymi drogami ekspresowymi S8, S12, S14 i S74 umoŜliwi dogodny kontakt 
z krajem i Europą. W latach 2004 – 2008 wzrósł wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni 
twardej w województwie z 89,6 km/100 km2 do 94,5 km/100 km2 i był on wyŜszy od 
wskaźnika krajowego wynoszącego odpowiednio 80,6 km/100 km2 i 83,5 km/100 km2. 
Problemem jest mała liczba obwodnic dla miejscowości i bezkolizyjnych skrzyŜowań. 
Jednocześnie duŜa liczba dróg województwa wymaga remontu i dostosowania do bieŜących 
potrzeb cięŜkiego transportu. 
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Mapa 22. Drogi o nawierzchni twardej w regionie w 2008 roku 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 

 
1.2.8. Transport autobusowy 
 
Transport autobusowy na terenie województwa łódzkiego ma ograniczony zasięg w 
porównaniu do ubiegłych lat, co wyraŜa drastycznie zmniejszająca się liczba bezpośrednich 
połączeń pomiędzy miastami i wsiami. W 2008 roku na terenie województwa łódzkiego 
odnotowano 1 075 linii krajowych komunikacji autobusowej o łącznej długości 58 522 km. W 
zestawieniu z latami 2004-2006 wystąpił spadek liczby połączeń autobusowych z powodu 
braku ich rentowności. W związku z tym sieć bezpośrednich połączeń pomiędzy 
miejscowościami województwa jest bardzo ograniczona, co negatywnie wpływa na 
moŜliwość przemieszczania się ludności wiejskiej transportem publicznym (Mapa 23).  
Stosunkowo popularnym jest nadal transport autobusowy międzyregionalny i zagraniczny, 
który stanowi bazę do łączności międzynarodowej oraz międzywojewódzkiej.  
NaleŜy przypuszczać, Ŝe w przypadku pojawienia się pozytywnych ekonomicznych 
uwarunkowań transport ten będzie szybko odbudowany przez firmy spółdzielcze i prywatne.  
 
Mapa 23. Bezpośrednie połączenia autobusowe w województwie łódzkim w 2008 roku 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
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Województwo łódzkie jest wyposaŜone w stosunkowo słabo rozwiniętą sieć kolejową, która 
jest dodatkowo w duŜej części w niezadowalającym stanie technicznym. W 2008 roku 
znajdowało się ono na 10 pozycji w kraju pod względem gęstości linii kolejowych. Sieć 
kolejowa łączy niewielką liczbę miejscowości i dlatego konieczne jest wybudowanie węzłów 
tranzytowych i dworców przesiadkowych łączących ruch kolejowy i kołowy. Modernizowane 
odcinki, np. do Warszawy pomagają w poprawie tego ruchu, ale potrzeby są 
nieporównywalnie większe. Szansą na rozwiązanie problemów z obsługą kolejową całego 
województwa jest budowa Kolei DuŜych Prędkości relacji Warszawa – Łódź – 
Wrocław/Poznań, połączona z modernizowanymi i budowanymi międzyregionalnymi 
drogami Ŝelaznymi o wysokich parametrach technicznych.  
 
1.2.9. Komunikacja lotnicza 
 

Korzystnym dla województwa łódzkiego jest posiadanie stosunkowo duŜego Portu 
Lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta o zasięgu międzynarodowym. Komunikacja 
lotnicza nabiera nowego, bardzo waŜnego znaczenia nie tylko w aspekcie przewozu osób, ale 
takŜe w spedycji towarów, w tym produktów rolnych. Dlatego rozbudowa łódzkiego lotniska 
jest w związku z tym uzasadniona i niezbędna dla rozwoju regionu. Ponadto na terenie 
województwa znajduje się lotnisko sportowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz 3 waŜne 
lotniska wojskowe: Łask, Glinnik k/Tomaszowa Mazowieckiego i Leźnica Wielka k/Łęczycy 
 
1.2.10. Infrastruktura energetyczna 
 

Województwo łódzkie zajmuje 6 miejsce pod względem zuŜycia energii elektrycznej 
w kraju. Liczba jej odbiorców stale powiększa się i w roku 2008 była wyŜsza od średniej 
krajowej. Najwięcej odbiorców energii elektrycznej było w powiecie łódzkim grodzkim oraz 
w powiatach zgierskim, tomaszowskim i pabianickim. Z kolei w powiatach: opoczyńskim i 
radomszczańskim w roku 2008 nastąpił nieznaczny spadek w stosunku do roku 2006. 
Największym producentem energii elektrycznej w województwie łódzkim była PGE 
Elektrownia Bełchatów S.A. o potencjale produkcyjnym 4 450 MW, która zaopatrywała w 
energię prawie 20% Polski. System wspomagały mniejsze elektrociepłownie łódzkie – 500 
MW; elektrownie wodne: Sulejów, Jeziorsko - 7,6 MW oraz przemysłowe w Zgierzu i 
Zduńskiej Woli - 45 MW. 

Obecnie w województwie łódzkim obserwuje się niewydolność potencjału 
energetycznego i linii przesyłowych, a takŜe brak zróŜnicowanych źródeł bezpieczeństwa 
energetycznego, które stanowią powaŜną barierę w rozwoju innowacyjnym i 
konkurencyjnym rolnictwa oraz działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 
Anachroniczna i mocno wyeksploatowana sieć energetyczna na terenach wiejskich nie 
gwarantuje ciągłych dostaw odbiorcom indywidualnym. Przez to uniemoŜliwia właściwą 
produkcję rolną oraz blokuje rozwój małych elektrowni konwencjonalnych i elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Udoskonalenie stanu i rozwój infrastruktury energetycznej na obszarach wiejskich jest 
niezbędnym czynnikiem, między innymi ze względu na rozwój odnawialnych źródeł 
energii. Wraz ze zwiększającą się świadomością społeczną ochrony środowiska istnieje 
konieczność zastępowania kopalin przez źródła odnawialne. Działania te powinny 
zainteresować mieszkańców obszarów wiejskich rozwiązaniami, które pozwolą na produkcję 
energii w sposób rozproszony z lokalnie dostępnych surowców.  

MoŜna prognozować, Ŝe ze względu na prawdopodobny wzrost cen energii w 
następnych latach pojawi się tzw. wykluczenie energetyczne, które uniemoŜliwi korzystanie 
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z energii bez ograniczeń (głownie ze względu na jej cenę). Pojawia się więc wyzwanie, które 
stoi przed obszarami wiejskimi w produkcji energii z odnawialnych źródeł.  
 
1. 2.11. Infrastruktura sanitarna i gospodarka odpadami 
 

Na obszarach wiejskich województwa łódzkiego dominuje system wodociągowy bez 
kanalizacji. Komunalna gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich nadal nie jest 
zrównowaŜona aŜ w 72%, co wskazuje Ŝe 29,8 tys. wsi jest tylko zwodociągowanych i 
skanalizowanych. Stan taki utrzymuje się od lat i nie ulega większej poprawie. (Mapa 24). 
 
Mapa 24. Obszary o wysokim poziomie wyposaŜenia infrastrukturalnego, 2007. 

 
Legenda: 
A        – obszary o wysokim poziomie rozwoju sieci wodociągowych (udział ludności z 
dostępem do sieci >91%);  B        – obszary o wysokim poziomie rozwoju sieci 
kanalizacyjnych (udział ludności z dostępem do sieci >40%), C –  - - obszary o wysokim 
poziomie rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto -  
 
Źródło: Analiza zróŜnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 
roku, MRiRW 2010 
 

Pozytywnym zjawiskiem odnotowanym na obszarach wiejskich, w tym na terenie 
województwa łódzkiego jest wzrost liczby wsi wyposaŜonych w sieci wodociągowo-
kanalizacyjne. Niestety często są one niedostosowane do potrzeb danej społeczności w 
zakresie eksploatacji i kosztów (Mapa 25).  

Ostatnio wzrasta poziom sanitacji wsi. W latach 2004-2007 liczba zbiorczych 
oczyszczalni ścieków wzrosła z 2416 do 2643 (9,4%), a indywidualnych z 28 869 do 38 915 
(34,8%). Problemem jest, niebezpieczne dla środowiska, składowanie osadów pościekowych 
z wiejskich i wielkomiejskich oczyszczalni, które są zlokalizowane na terenach wiejskich. 
Konieczne jest opracowanie systemu ich uszlachetniania i wykorzystania dla celów 
gospodarczych. 

W województwie łódzkim, pozytywnym działaniem jest wzrastający nacisk na 
racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi, segregację oraz selektywną zbiórkę 
odpadów, recykling i ochronę środowiska. Niestety brak nawyku w racjonalnym 
gospodarowaniu odpadami, szczególnie z tworzyw sztucznych oraz prawdopodobnie zbyt 
drogie opłaty za wywóz śmieci skutkują duŜą liczbą dzikich wysypisk w lasach oraz terenach 
zamieszkałych co oprócz walorów estetycznych jest niekorzystne dla środowiska.  
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Mapa 25. Zwodociągowanie terenów wiejskich w 2008 roku 
 

 
 

Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 
1.2.12. Infrastruktura teleinformatyczna  
 

Zwiększanie konkurencyjności i wzrostu nowoczesnej gospodarki w zrównowaŜonym 
rozwoju obszarów wiejskich wymaga wprowadzenia nowych technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych (ICT). Istotną rolę odgrywa Internet szerokopasmowy, dzięki któremu 
ułatwiona jest edukacja, poradnictwo rolnicze z obszarów wiejskich oraz wyŜsza jakość Ŝycia 
poprzez dostęp do wielo tematycznych baz danych. W tym względzie ludność wiejska będzie 
miała podobny dostęp do informacji jak w mieście. 

Obecnie dostęp do Internetu na obszarach wiejskich jest zdecydowanie mniejszy niŜ w 
miastach. Sytuacja ta zaczęła powoli zmieniać się i w ostatnim okresie nastąpiła zwyŜka w 
korzystaniu z Internetu na wsi. W 2008 roku procent osób (przedział wiekowy 16-74 lat ), 
które nigdy z niego nie korzystały zmniejszył się do 56%, podczas gdy w 2005 roku wynosił 
aŜ 70%. NajwyŜszy odsetek nie korzystających z Internetu występował w województwie 
mazowieckim (48,1%) i śląskim (30,7%). NajniŜsze wartości charakteryzowały 
województwa: świętokrzyskie (5,7%), podlaskie (5,8%)i warmińsko-mazurskie (6%). 
Województwo łódzkie uplasowało się na miejscu 8, z wartością równą 12,6 % (mapa 26) 
 
Mapa 26. Dostęp do Internetu szerokopasmowego w gminach regionu w 2009 roku 
 

 
 

Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
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1. 2.13. Infrastruktura społeczna 
 

Nowoczesne technologie teleinformatyczne dają szybką moŜliwość komunikowania 
się z jednostkami administracyjnymi, finansowymi, co powoduje znacząco zmniejszenie 
róŜnicy pomiędzy mieszkańcami wsi i miast w sferze ekonomicznej oraz dostępie do usług 
publicznych. Stan rozwoju infrastruktury społecznej w decydujący sposób wpływa na 
poziom Ŝycia w obszarach wiejskich. Infrastruktura powinna zabezpieczać co najmniej na 
poziomie standardowym usługi publiczne i niepubliczne w zakresie: administracji, doradztwa, 
instrumentów rynku pracy i usług społecznych w tym: edukacja, ochrona zdrowia, 
opiekuńcze, pomoc społeczna, kulturalne, sportowe i inne.  
 
1.2.14. Przedsiębiorczość 
 

W ostatnich latach nastąpił rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich w kraju. 
W 2008 roku liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się do ponad 928 tys., w tym w 
sektorze prywatnym działającym na wsi do 898 tys. jednostek, (Mapa 27 a, b). 
 
Mapa 27 (a, b). Przestrzenne zróŜnicowanie przedsiębiorczości 
 
a) natęŜenia podmiotów gospodarczych w grupach     b) udziału podmiotów gospodarczych w 
decylowych gmin                                                              sektorze usług wyŜszego rzędu 
                                                                                           w grupach decylowych gmin 

                    
 
Źródło: Analiza zróŜnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich, MRiRW 2010 
 
 
W Polsce większa wartość indeksu podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
występuje w okolicach największych ośrodków (zwłaszcza Warszawy, Łodzi i Poznania), w 
strefie rozwiniętej turystyki (Tatry, Mazury) i gospodarce leśnej (np. Bieszczady). Ponadto 
nastąpiła koncentracja przedsiębiorstw na terenach gmin podmiejskich, zwłaszcza w części 
wschodniej kraju (okolice Lublina, Radomia i Rzeszowa) (Mapa 27 a, b). Sposobem na 
róŜnicowanie form aktywności gospodarczej na wsi oraz tworzenie dodatkowych źródeł 
dochodów jest stymulowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz zwiększanie 
atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Korzystnym dla tych terenów jest rozwój 
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usług które oprócz wielu aspektów mogłyby wykorzystać walory środowiskowe, kulturowe i 
wyroby regionalne.  
 
1.2.15. Funkcja miast w koniunkturze obszarów wiejskich  
 

W otoczeniu obszarów wiejskich i lokalnych ośrodków miejskich (miasta powiatowe i 
podregionalne) egzystują silne powiązania przestrzenne, które mają wpływ na kierunki 
rozwoju lokalnego w zakresie funkcji podstawowych, takich jak rynek pracy, administracja, 
działalność usługowa i handlowa. W istniejących małych miastach koncentruje się 
działalność usługowa i handlowa dla zaplecza wiejskiego. 

Strefy silnego oddziaływania miast na tereny wiejskie dotyczą bezpośredniego 
sąsiedztwa z aglomeracjami. Tereny te krajobrazem, funkcjami gospodarczymi, strukturą 
zatrudnienia i zagospodarowaniem stref upodabniają się w większym stopniu do obszarów 
miejskich niŜ wiejskich. NajwaŜniejsze miasta z przestrzenią silnego oddziaływania to: 
miasta Górnego Śląska i Kraków (łącznie), Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Toruń z 
Bydgoszczą i Szczecin. NajniŜsze oddziaływanie występuje w regionie Pomorza 
Środkowego, Suwalszczyzny oraz wschodnich i południowo-wschodnich terenów Polski.  

Jednym z podstawowych parametrów kreujących siłę oddziaływania ośrodków 
miejskich jest ich dostępność komunikacyjna. Na ogół występuje słaba dostępność 
komunikacyjna i maleje ona wraz ze zwiększaniem się odległości od ośrodka miejskiego co 
jest podyktowane lokalizacją i poziomem rozwoju ośrodków miejskich (Mapa 28).   

Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania największych ośrodków miejskich oraz 
powiązań w relacji „miasto-wieś” moŜna wyróŜnić: trzy kategorie obszarów wiejskich: 
ściśle powiązane z duŜym miastem: w zasięgu oddziaływania duŜego miasta, peryferyjne 
obszary wiejskie połoŜone poza strefami podmiejskimi oraz obszary wiejskie o dominującej 
roli funkcji rolniczej i leśnej. 
 
Mapa 28. Dostępność czasowa ośrodków miejskich według uśrednionego najkrótszego 
moŜliwego czasu dojazdu w gminach 
 

     

 

 

 

 
Źródło: Analiza zróŜnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 
roku, MRiRW 2010 
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Rozwój miast i wsi nie ma tego samego charakteru i dynamiki, co wynika między 
innymi z funkcji pełnionych przez te obszary. Wzajemne powiązania funkcyjne duŜych 
ośrodków miejskich i wsi są obecnie w małym stopniu dostosowane do przepływu efektów 
rozwoju miast na obszary wiejskie. Natomiast małe miasta posiadające wspólne problemy 
rozwojowe z obszarami wiejskimi i powinny włączyć się w proces ich wspólnego 
rozwiązywania. 
 
1.2.16. Aspekt środowiskowy rozwoju obszarów wiejskich 
 

PołoŜenie Polski na granicy klimatów oceanicznego i kontynentalnego jest jednym z 
czynników wpływających na wysoką róŜnorodność biologiczną fauny i flory. Urozmaicona 
rzeźba terenów oraz zróŜnicowanie glebowe i klimatyczne sprawia, Ŝe w Polsce występuje 
duŜa róŜnorodność siedlisk i naturalnego krajobrazu. Na terenie Polski zalesienie występuje w 
29%, natomiast 62% całkowitej powierzchni gleb w kraju jest uŜytkowana rolniczo. Tylko 
5% powierzchni tworzą gleby terenów zurbanizowanych i przemysłowych. (24 Polska 
przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania przestrzeni kraju, Warszawa 2007r.)  

Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione stanowiły w 2008 r. od 22% w 
województwie łódzkim do 51% w województwie lubuskim. Największa powierzchnia lasów 
występuje w województwie zachodniopomorskim w ilości 825,2 tys. ha (dane na 2008 r.), 
natomiast obszary zadrzewione i zakrzewione w województwie podkarpackim -33,3 tys. ha 
(dane na 2008).  

Obecnie w województwie łódzkim lasy są rozmieszczone i nierównomiernie 
zlokalizowane na obszarze 382,6 tys. ha tj. 21,0% powierzchni województwa. DuŜe 
kompleksy leśne stanowią lasy nadpilickie, bolimowskie, bełchatowsko – sędziejowickie, 
nadwarciańskie. W największym stopniu zalesione (około 30%) są powiaty tomaszowski, 
opoczyński, radomszczański. W najmniejszym stopniu (ok. 5%) zalesiona, jest północna 
część województwa obejmująca powiaty kutnowski i łęczycki. Niska lesistość występuje 
takŜe na terenach powiatów grodzkich: łódzkiego i skierniewickiego (Mapa 29). 
 
Mapa 29. Zalesienie powiatów województwa łódzkiego w 2008 roku 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 

 
W całkowitej powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, 

które niemal w całości zlokalizowane są na obszarach wiejskich, dominujący udział stanowią 
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grunty rolne. Podstawowa róŜnorodność biologiczna na obszarach wiejskich to ekstensywne 
łąki i pastwiska, na których odnotowano 135 zespołów roślinnych. W ramach Programu 
Natura 2000 obszary obejmują 6 567 908 (ha) lądowej powierzchni kraju (21% pow. kraju) w 
tym lasy stanowią 55% całkowitej powierzchni obszarów Natura 2000. Znaczący udział w 
zwiększaniu walorów krajobrazowych (mozaikowatości) obszarów wiejskich mają 
rozdrobnione lasy prywatne, których w kraju jest powyŜej 1,5 mln ha, co stanowi ponad 5% 
powierzchni kraju (Mapa 30). 
 
Mapa 30. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona według 
województw w 2008r. 
 

 
 

Źródło: Ochrona środowiska 2009, GUS, MRiRW 2010 
 
Województwo łódzkie, w zestawieniu z innymi regionami w kraju, posiada znacznie mniej 
obszarów o szczególnie wysokich walorach przyrodniczych, z których istotna część tych 
obszarów została objęta ochroną prawną. Na terenie województwa łódzkiego znajdują się 
wszystkie formy zespołów roślinnych prawnie chronionych, do których zaliczamy: park 
narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000, obszary 
chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, 
uŜytki ekologiczne i pomniki przyrody (Mapa 31 i 32).  
 
Mapa 31. Rezerwaty przyrody w latach 2004 – 2008 na terenie województwa łódzkiego  
 

 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
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Mapa 32. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w 
latach 2004 – 2008 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 
1. 2.17. Obszary sieci NATURA 2000 w województwie łódzkim 
 

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 obowiązuje na terytorium państw Unii 
Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 
zagroŜonych. W 2004 roku na terenie regionu utworzono obszary NATURA 2000 i były to 3 
obszary specjalnej ochrony ptaków: Pradolina Warszawsko - Berlińska, Dolina Środkowej 
Warty i Dolina Pilicy, o łącznej powierzchni 30 185,80 ha, co stanowiło 1,65% powierzchni 
województwa łódzkiego. W 2008 roku został utworzony kolejny obszar Zbiornik Jeziorsko o 
powierzchni 9 579,40 ha. i zweryfikowano powierzchnie wyznaczonych obszarów dla 
szczególnej ochrony w wyniku czego wzrosła liczba powierzchni chronionej do 38 156,40 ha. 
(stanowi to 2,09% powierzchni województwa łódzkiego) (Mapa 33, 34 i 35). 
 
Mapa 33. Obszary Natura 2000 w latach 2004 – 2008 utworzone na podstawie Dyrektywy 
„Ptasiej” 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 



 42 

Mapa 34. Docelowe obszary Natura 2000 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 
 
Mapa 35. Udział powierzchni obszarów chronionych w powiatach w 2008 roku 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
  
Największą powierzchnię w województwie zajmują obszary chronione na terenie powiatu 
brzezińskiego (ponad 55%) i wieruszowskiego (ok. 41%), a najmniejszą w powiatach 
skierniewickim grodzkim i zgierskim (poniŜej 3%) (Mapa 35) 

Zachowanie istniejących form przyrody w stanie naturalnym wiąŜe się z rozwojem 
zrównowaŜonego rolnictwa, zachowaniem mozaikowości terenów wiejskich, 
bioróŜnorodności oraz  zrównowaŜoną gospodarką wodną. Nie mniej waŜnym aspektem jest 
ochrona gleb i powierzchni ziemi, powietrza oraz utrzymanie istniejących naturalnych 
zaleŜności funkcjonalno-strukturalnych. 
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1.2.18. Zasoby kulturowe 
 

Zachowane obiekty zabytkowe w województwie łódzkim są odzwierciedleniem 
osadnictwa, które rozwijało się głównie w dolinach rzecznych – Warty, Bzury, Pilicy, 
przechodząc dośrodkowo do centrum, w kierunku Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich 
(Mapa 36 i 37) W 2008 roku na obszarze województwa znajdowało się 2 169 obszarów i 
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru WKZ i liczba ta ciągle powiększa się. 
Województwo łódzkie posiada cenne pomniki dziedzictwa kulturowego i zabytki które mogą 
być wykorzystane do kształtowania atrakcyjnego wizerunku i promocji regionu. Problemem 
jest to, Ŝe wiele zróŜnicowanych zabytków województwa znajdują się w złym stanie 
technicznym i wymagają duŜych nakładów finansowych na ich odrestaurowanie. Niektóre z 
nich pełnią funkcje zawiązane z kulturą i turystyką lub są zaadaptowane na pensjonaty, 
restauracje i hotele oraz w celach turystyki kulturowej.  
W ostatnich latach w województwie podejmuje się działania w zakresie ochrony oraz 
rewaloryzacji i rewitalizacji obszarów i obiektów zabytkowych, co jest utrudnione ze względu 
na brak funduszy. MoŜliwości pozyskiwania środków finansowych na ratowanie zabytków 
daje szansę odnowy tylko obiektom wpisanym do rejestru zabytków.  
Największym problemem z zakresu ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego, jest 
brak kompleksowości działań rewitalizacyjnych i niekiedy małe zrozumienie społeczeństwa 
co do konieczności chronienia zabytków. Do obszarów najbardziej dynamicznych pod 
względem ochrony dziedzictwa kulturowego zalicza się: Łódź, Piotrków Trybunalski oraz 
powiat łowicki, piotrkowski, zgierski i Skierniewice. 
Województwo łódzkie szczyci się z zachowania wyjątkowej kultury ludowej, folkloru, 
tradycji i unikalnych strojów ludowych, między innymi w regionie łowickim, sieradzkim, 
łęczyckim, opoczyńskim, rawskim. Walory te powinny być szeroko popularyzowane w celu 
promocji regionu łódzkiego i zwiększenia turystyki na jego terenie. 
 
Mapa 36. Liczba obiektów zabytkowych w podziale na gminy 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
  
 
 
 

 



 44 

Mapa 37. Wybrane zamki, dwory i pałace na terenie województwa łódzkiego 
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 
 
1.3. Waloryzacja rolnictwa w województwie łódzkim  
 
1.3.1. Liczba i struktura gospodarstw rolnych 

W kraju w ostatnich latach obserwuje się korzystną tendencję zmniejszania liczby 
gospodarstw rolnych przy równoczesnym zwiększaniu ich powierzchni. Według statystyk 
Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 (GUS 2011) roku stan liczebności gospodarstw rolnych 
obejmował 2278 tys. i liczba ta zmniejszyła się o 656 tys. w porównaniu do roku 2002 (PSR 
2002) tj. o 22,4%. Z kolei gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą z 2172 tys. 
zanotowanych w roku 2002, zredukowane zostały do 1891 tys. w roku 2010, (tj. o 281 tys.) 
co stanowi 12,9%.  

W województwie łódzkim, w 2010 roku, zarejestrowano 168 tys. gospodarstw rolnych 
(7,4% ogólnej liczby w kraju) i 144 tys. (7,7% udziału w kraju) gospodarstw prowadzących 
tylko działalność rolniczą (Tab. 7) Pod względem liczby gospodarstw rolnych Łódzkie 
plasuje się, między innymi, za województwem małopolskim (12,4% ogółu gospodarstw w 
kraju), mazowieckim (12,2%), podkarpackim (11,5%) i lubelskim (11,3%) i jednocześnie 
przed lubuskim (1,9%), opolskim (2,0%), zachodniopomorskim (2,1%) i pomorskim (2,7%). 
Natomiast średnia wielkość gospodarstwa w Łódzkiem obejmowała w 2010 r. 5,96 ha UR, 
podczas gdy w kraju wynosiła 6,82 ha (GUS 2011). Pod względem wielkości gospodarstw 
Łódzkie mieści się w grupie województw, w których średnia powierzchnia uŜytków rolnych 
(UR) wynosi 5-9,9 ha (łódzkie, mazowieckie, lubelskie, dolnośląskie). Mniejsze obszarowo 
gospodarstwa (2,3-4,9 ha UR) znajdują się w Śląskiem, Świętokrzyskim, Małopolskim i 
Podkarpackim, natomiast większe (powyŜej 10 ha UR) w pozostałej części kraju. W 2010 
roku średnia wielkość gospodarstwa rolnego w kraju wynosiła 6,82 ha uŜytków rolnych 
(zwiększenie o 18,4% w stosunku do 2002 roku), natomiast średnia powierzchnia uŜytków 
rolnych w gospodarstwie prowadzącym działalność rolniczą w ciągu tych 8 lat wzrosła z 
6,98 ha do 7,92 ha, tj. o 13,5% (GUS 2011). 
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Tab. 7. Liczba gospodarstw rolnych w Polsce i województwach według 
rodzaju prowadzonej działalności rolniczej w 2010 roku (GUS 2011       
zmodyfikowany)   

      

       
Gospodarstwa. 

prowadzące działalność rolniczą 

Województwa 
Ogółem 

 
razem 

wyłącznie 
produkcję 
roślinną 

wyłacznie 
produkcję 
zwierzęcą  

produkcję 
roślinną i 
zwierzęcą 

nie 
prowadzące 
działalności 

rolniczej 

        

  w tysiącach 
        
Polska....................... 2278  1891  846  22  1023  387  
            
Dolnośląskie............... 107  84  52  1  31  23  
Kujawsko-pomorskie... 89  78  30  1  47  11  
Lubelskie.................... 257  234  108  2  124  24  
Lubuskie..................... 43  31  17  1  13  12  
Łódzkie...................... 168  144  57  1  86  25  
Małopolskie................ 284  221  93  3  125  62  
Mazowieckie.............. 278  248  115  2  130  30  
Opolskie..................... 45  37  15  1  21  8  
Podkarpackie.............. 261  223  102  3  119  38  
Podlaskie.................... 104  92  35  1  57  12  
Pomorskie.................. 61  47  21  1  26  14  
Śląskie........................ 163  103  50  2  50  61  
Świętokrzyskie............ 142  115  48  2  66  27  
Warmińsko-mazurskie. 65  52  24  1  28  13  
Wielkopolskie.............. 163  144  56  2  86  18  
Zachodniopomorskie.... 48  38  23  1  15  10  
        

  w odsetkach 
        
Polska....................... 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
             
Dolnośląskie............... 4,7  4,4  6,1  5,9  3,0  6,0  
Kujawsko-pomorskie... 3,9  4,1  3,6  3,7  4,6  2,8  
Lubelskie.................... 11,3  12,4  12,8  9,1  12,1  6,1  
Lubuskie..................... 1,9  1,6  2,1  2,3  1,3  3,1  
Łódzkie...................... 7,4  7,6  6,7  5,8  8,4  6,4  
Małopolskie................ 12,4  11,7  11,0  12,6  12,3  16,1  
Mazowieckie.............. 12,2  13,1  13,6  11,0  12,7  7,6  
Opolskie..................... 2,0  1,9  1,8  3,4  2,0  2,1  
Podkarpackie.............. 11,5  11,8  12,0  12,2  11,6  9,9  
Podlaskie.................... 4,6  4,9  4,1  2,8  5,6  3,0  
Pomorskie.................. 2,7  2,5  2,5  2,4  2,5  3,6  
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Śląskie........................ 7,2  5,4  5,9  10,0  4,9  15,7  
Świętokrzyskie............ 6,2  6,1  5,6  7,0  6,4  7,0  
Warmińsko-mazurskie. 2,9  2,8  2,8  2,7  2,7  3,3  
Wielkopolskie.............. 7,1  7,6  6,7  7,0  8,4  4,8  
Zachodniopomorskie.... 2,1  2,0  2,7  2,2  1,4  2,5  

 
 
 Rolnictwo w województwie łódzkim cechuje się duŜym odsetkiem gospodarstw 

małych i bardzo małych, co wpływa na jego funkcje produkcyjne i przyrodnicze. 
Wielkoobszarowe gospodarstwa są bardziej efektywne, ekonomiczne, produktywne, 
konkurencyjne, a włoŜony kapitał odtwarza się z wyŜszym zyskiem. Z tego względu naleŜy 
stwarzać warunki do ich rozwoju w sposób nie zwiększający bezrobocia i wykluczenia 
socjalnego na wsi. Jednocześnie, obecne utrzymanie małych gospodarstw jest korzystne z 
punktu widzenia socjalnego, zagospodarowania mieszkańców wsi, ochrony środowiska, 
bioróŜnorodności i prowadzenia drobnej, regionalnej działalności, której nie podejmują 
gospodarstwa wielkotowarowe (Mapa 38). 
 
 
Mapa. 38. Struktura gospodarstw rolnych w Polsce wg województw w 2009r. (mln ha) 

 
Liczba gospodarstw 
rolnych ogółem w 2008r.: 
47 924 - 87 845 
87 845 - 127 766 
127 766 - 167 687 
167 687 - 207 608 
207 608 - 247 529 
247 529 - 287 450 
287 450 - 327 371 
 

 

 
 
 
Źródło: opracowanie MRiRW 2010 na podstawie danych GUS,  
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Gospodarstwa wielkoobszarowe pełnią głównie funkcje produkcyjne i dlatego muszą 
one zwiększać innowacyjność, konkurencyjność oraz dostosować produkcję do wymogów 
środowiskowych. Przyjmując, Ŝe granica wyznaczająca siłę ekonomiczną gospodarstwa, 
powyŜej której rolnik jest w stanie zapewnić swojej rodzinie odpowiedni poziom Ŝycia oraz 
reprodukcję majątku produkcyjnego wynosi 8 ESU, kryterium tego w 2007 r. nie spełniało 
90% indywidualnych gospodarstw rolnych w kraju. 
 W województwie łódzkim blisko połowa wszystkich gospodarstw pracuje na 
powierzchni 2-10 ha. Podobnie jest w województwach lubelskim i mazowieckim, głównie na 
terenach w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków miejskich (Mapa 39). W wymienionych 
województwach gospodarstwa o powierzchni 10 – 30 ha połoŜone są przewaŜnie na 
obszarach oddalonych od miast lub na obszarach gdzie występują korzystne warunki 
agrotechniczne oraz istnieje rozbudowany łańcuch produkcji i dostępu do wielkomiejskich 
rynków zbytu (Łódź, Warszawa) 
 
Mapa 39. Udział gospodarstw, których powierzchnia całkowita UR wynosi poniŜej 10 ha w 
ogólnej liczbie gospodarstw w ujęciu powiatowym 
 
 

 
 
 
Źródło: IUNG-PIB na podstawie danych ARiMR, MRiRW 2010 
 
 

Radykalne zmiany w zakresie  zasad kształtowania ustroju rolnego wiąŜą się z 
bardzo duŜym ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. JeŜeli będą 
przeprowadzone niewłaściwie mogą doprowadzić, między innymi, do przeniesienia 
gospodarstw o niskiej efektywności ekonomicznej do gospodarstw bardziej efektywnych lub 
wyłączenia ich z produkcji rolnej oraz do zwiększenia bezrobocia na OW. Z tego względu w 
niniejszej ekspertyzie proponuje się ewolucyjne zmiany w dłuŜszym czasie, związane z 
naturalnym zmniejszaniem się liczby rolników i postępującą modernizacją produkcji rolnej. 
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1.3.2. Rozdrobnienie działek rolniczych przypadających na jedno gospodarstwo rolne 
 
Mapa 40. Średnia powierzchnia działek (ha) przypadająca na 1 gospodarstwo rolne w kraju 
 

  

 
Źródło: IUNG-PIB, MRiRW 2010 
 
 

Czynnikiem niekorzystnym ograniczającym wykorzystanie uŜytków rolnych w celach 
wielkotowarowej produkcji w Łódzkiem jest duŜe rozdrobnienie i rozproszenie działek 
wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz znaczna ich odległość od siedliska (nawet 
kilka km). Pod tym względem region nie róŜni się zbytnio od województw południowo 
wschodnich. Rozdrobnienie gospodarstw w województwie łódzkim jest niewspółmiernie 
większe w porównaniu do województw północno zachodnich (Mapa 40).  

 
 

1.3.3. Przeznaczanie terenów rolnych na cele pozarolnicze 
 

Czynnikiem niekorzystnym wpływającym na produkcję rolniczą jest wyłączanie 
gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. 
Jakkolwiek w województwie łódzkim proces ten jest umiarkowany, naleŜy dołoŜyć wszelkiej 
staranności aby go kontrolować i wyłączać tereny najmniej przydatne rolniczo i 
środowiskowo. W skali całego kraju spodziewany do 2030 r. przyrost powierzchni terenów 
zabudowanych kosztem rolnictwa wyniesie 259 tys. ha. Jak wskazuje mapa 41 w 
województwie łódzkim nie przewiduje się odralniania na duŜą skalę terenów o wysokiej 
jakości, co wskazuje, Ŝe region będzie dysponował znacznymi zasobami ziemi będącej 
podstawowym czynnikiem produkcji rolnej.  
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Mapa 41. Obszary potencjalnego konfliktu (kolor niebieski) pomiędzy rozwojem 
przestrzennym, a ochroną gleb o wysokiej przydatności rolniczej 

 

 
Źródło: Stuczyński i Łopatka, 2009, MRiRW 2010 
 
 
1.3.4. Zasoby pracy w rolnictwie  
 

W kraju, w 2010 roku, w rolnictwie było zatrudnionych 2296 tys. osób, a pracujących 
w swoim gospodarstwie 2216 tys. (Tab.8). W województwie łódzkim odsetek osób 
pracujących w rolnictwie w odniesieniu do całkowitej liczby pracujących plasuje się w 
średniej krajowej. Jest on niŜszy w porównaniu z województwach: lubelskim, podlaskim oraz 
świętokrzyskim (26 osób/100 ha UR) i jednocześnie wyŜszy niŜ w regionie 
zachodniopomorskim, lubuskim dolnośląskim, opolskim, pomorskim i warmińsko – 
mazurskim. 

Problemem jest niekorzystna struktura wykształcenia ludności wiejskiej związanej z 
rolnictwem, co ogranicza moŜliwości znalezienia pracy poza rolnictwem. Zakłada się, Ŝe 
populacja ludności związanej z rolnictwem będzie stopniowo zmniejszać się wskutek 
wymierania i dezaktywizacji ludzi w wieku poprodukcyjnym oraz zmniejszania się liczby 
osób młodych decydujących się na pracę w rolnictwie. Sytuacja ta wymaga podjęcia kroków 
w kształtowaniu zatrudnienia w rolnictwie według grup obszarowych UR, mając na uwadze 
niskie kwalifikacje zawodowe osób pracujących w tym sektorze, brak zainteresowania pracą 
na roli osób młodych i postępujący proces starzenia się ludności wiejskiej.  
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Tab. 8. Pracujący wyłącznie lub głównie w rolnictwie w czerwcu 2010 r. według grup 
obszarowych uŜytków rolnych  (GUS 2011 zmod.)                                                                             

        

Gospodarstwa indywidualne 
Gospodarstwa 
osób prawnych 

pracujący w swoim gospodarstwie 
rolnym 

Wyszczególnienie 
Pracujący 
ogółem  

razem wyłącznie głównie  

pracownicy 
najemni 

stali 

pracownicy 
najemni        

stali 

        
 w tysiącach osób 

        

Ogółem................ 2296    2216  1945  271  42  38  

              
   z tego w grupach             
   obszarowych UR:             
              

0 - 1 ha................. 311    305  265  40  4  2  

1 - 2..................... 268    266  227  39  2  0,2  

2 - 3..................... 220    218  186  32  2  0,4  

3 - 5..................... 331    328  282  46  3  0,2  

5 - 7..................... 240    237  206  31  3  0,2  

7 - 10................... 258    255  225  30  2  1  

10 - 15................. 255    251  226  25  3  1  

15 - 20................. 132    129  118  11  2  1  

20 - 30................. 119    116  107  9  2  1  

30 - 50................. 73    69  64  5  3  1  

50 - 100............... 36    31  28  3  3  2  

100 ha i więcej...... 53    11  10  1  13  29  

          
  w odsetkach 

         
Ogółem................ 100,0  98,2  100,0  87,8  12,2  1,9  1,8  
              
   z tego w grupach             
   obszarowych UR:             
              

0 - 1 ha................. 100,0  96,3  100,0  86,9  13,1  1,8  1,7  

powyŜej 1 ha......... 100,0  96,5  100,0  87,9  12,1  1,9  1,5  
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1.3.5. WyposaŜenie techniczne w rolnictwie 
 

Gospodarstwa rolnicze w województwie łódzkim są dość dobrze wyposaŜone w 
maszyny i sprzęt w porównaniu do innych regionów w kraju (Tab. 9). Problem stanowi 
znaczna liczba gospodarstw rolnych, szczególnie małych, podobnie jak w większości innych 
obszarów, wykorzystuje często w swojej działalności technologie nieinnowacyjne i często 
przestarzałe. Nowoczesny sprzęt posiadają wyspecjalizowane gospodarstwa ogrodnicze. O 
niskiej wartości środków trwałych w rolnictwie świadczy między innymi, stopień ich zuŜycia 
w blisko 75%, mała liczba ciągników w przeliczeniu na 100 ha oraz mała ich moc. Wpływa to 
na wzrost kosztów eksploatacji tych środków trwałych i obniŜa opłacalność produkcji rolnej. 
W Polsce, w 2009 roku, blisko 60% wartości środków trwałych stanowiły budynki i budowle, 
15% maszyny, urządzenia i narzędzia techniczne, a 12% środki transportu. Wysokość 
nakładów kapitałowych ponoszonych przez rolników w województwie jest zaleŜna między 
innymi od wysokości wsparcia finansowego ze środków publicznych oraz sytuacji 
rynkowej wpływającej na dochody i zdolność finansową gospodarstw rolnych. W sytuacji 
pogarszającej się koniunktury nakłady kapitałowe zmniejszają się, co jest niekorzystnym 
zjawiskiem.  
 
Tab. 9. Ciągniki i maszyny rolnicze według województw w 2010 roku (GUS     
2011 zmodyfikowany) 
        

Kombajny 

Województwa Ciągniki zbo-
Ŝowe 

bura-
czane 

ziemnia-
czane 

Siloso-
kombajny  

Opryski-
wacze 
polowe 

Opryski-
wacze 
sado-

wnicze 
        

 w tysiącach sztuk 

        

Polska....................... 1471  152  28  80  12  496  52  

               

Dolnośląskie............... 59  8  2  3  0,3  21  1  

Kujawsko-pomorskie... 89  13  6  5  1  34  1  

Lubelskie.................... 174  20  6  9  1  79  9  

Lubuskie..................... 20  3  0,1  1  0,2  5  0,2  

Łódzkie...................... 127  10  1  13  1  50  6  

Małopolskie................ 117  8  0,3  6  0,5  24  2  

Mazowieckie.............. 214  17  1  13  2  74  18  

Opolskie..................... 39  7  2  3  0,4  13  0,3  

Podkarpackie.............. 109  5  1  2  0,2  25  1  

Podlaskie.................... 102  11  0,3  4  2  33  1  

Pomorskie.................. 47  7  1  2  0,4  14  0,5  

Śląskie........................ 52  5  0,4  3  1  12  0,4  

Świętokrzyskie............ 84  7  1  4  0,4  34  8  

Warmińsko-mazurskie. 52  7  0,1  1  0,5  14  0,3  

Wielkopolskie.............. 153  19  5  10  2  53  3  

Zachodniopomorskie.... 32  6  0,4  2  0,2  9  0,3  

        

 w odsetkach 
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Polska....................... 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

                

Dolnośląskie............... 4,0  5,4  6,2  4,0  2,5  4,2  1,6  

Kujawsko-pomorskie... 6,1  8,4  20,5  5,9  11,8  6,9  2,7  

Lubelskie.................... 11,8  13,0  22,0  10,9  10,0  15,9  17,4  

Lubuskie..................... 1,4  1,8  0,4  0,8  1,6  1,1  0,5  

Łódzkie...................... 8,6  6,8  4,5  16,5  7,9  10,2  11,4  

Małopolskie................ 8,0  5,0  1,2  6,9  4,0  4,9  4,8  

Mazowieckie.............. 14,5  11,3  5,0  16,4  13,2  14,9  34,6  

Opolskie..................... 2,6  4,5  7,2  3,4  3,1  2,7  0,5  

Podkarpackie.............. 7,4  3,5  2,1  3,0  1,8  5,1  2,3  

Podlaskie.................... 7,0  7,0  1,1  4,8  14,3  6,7  1,2  

Pomorskie.................. 3,2  4,9  2,5  2,3  3,0  2,8  0,9  

Śląskie........................ 3,5  3,3  1,4  4,0  4,3  2,4  0,8  

Świętokrzyskie............ 5,7  4,5  4,8  4,6  3,3  6,8  14,8  

Warmińsko-mazurskie. 3,5  4,5  0,4  1,3  4,0  2,9  0,6  

Wielkopolskie.............. 10,4  12,5  19,2  12,4  13,5  10,7  5,1  

Zachodniopomorskie.... 2,2  3,7  1,5  2,8  1,7  1,8  0,7  

 
 

1.3.6. Zagospodarowanie gruntów i produkcja roślinna  
 

W województwie łódzkim powierzchnia uŜytków rolnych w 2010 roku wynosiła 1171 
tys. ha, co stanowiło 6,41% ich powierzchni w kraju (Tab. 10). W Łódzkiem, podobnie jak w 
całym kraju całkowita powierzchnia gruntów ornych pod zasiewami zmniejsza się. W Polsce 
w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła się o około 4 mln ha, czyli o ponad 25%. W prognozie 
do roku 2020, zakłada się powolny spadek powierzchni zasiewów w kraju w sumie o około 
300 tys. ha. Będzie on spowodowany przekazywaniem gruntów na cele nierolnicze oraz 
wyłączaniem z uŜytkowania rolniczego z przyczyn ekonomicznych gruntów najsłabszych 
(Stuczyński, Łopatka 2009).  
 
Tab. 10. UŜytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych  w Polsce według 
województw w 2010 roku (GUS 2011 zmodyfikowany) 

   

            
UŜytki  rolne 

z tego w dobrej kulturze rolnej 
Wyszczególnienie 

Powierz-  
chnia 

ogółem ogółem 
razem zasiewy 

grunty 
ugoro-
wane 

sady łąki 
pas-

twiska 

pozo-
stałe 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty 

                        
  w tysiącach hektarów 
             

Polska.............................. 18257 15534 14548 10565 365 363 2635 619 986 1374 1350 
                       

Dolnośląskie.................... 1127 960 900 724 27 10 117 22 60 33 134 

Kujawsko-pomorskie..... 1270 1085 1069 904 13 10 116 26 16 66 119 

Lubelskie.......................... 1653 1409 1359 1034 27 70 205 23 50 146 98 

Lubuskie.......................... 506 444 402 285 18 5 82 12 42 30 32 
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Łódzkie............................. 1171 1001 960 744 19 36 142 20 41 96 73 

Małopolskie..................... 847 654 594 307 25 15 223 24 60 125 68 

Mazowieckie.................... 2366 2005 1898 1219 51 104 428 95 108 235 126 

Opolskie........................... 548 518 511 456 8 1 40 5 7 11 19 

Podkarpackie................... 839 687 595 323 49 13 181 29 93 76 75 

Podlaskie.......................... 1277 1060 1030 609 12 5 296 109 30 154 63 

Pomorskie........................ 1066 908 727 573 17 4 96 37 181 64 94 

Śląskie.............................. 655 480 414 302 18 4 80 10 67 116 59 

Świętokrzyskie................ 652 547 500 330 23 34 106 8 47 60 45 

Warmińsko-mazurskie.... 1212 1040 964 608 17 6 186 147 77 50 122 

Wielkopolskie................. 1999 1797 1769 1479 22 23 220 24 28 87 115 

Zachodniopomorskie..... 1069 937 857 668 21 21 117 29 80 24 108 
            
 w odsetkach 
            

Polska.............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
                        

Dolnośląskie.................... 6,2 6,2 6,2 6,9 7,4 2,7 4,4 3,6 6,1 2,4 9,9 

Kujawsko-pomorskie..... 7,0 7,0 7,4 8,6 3,5 2,9 4,4 4,1 1,6 4,8 8,8 

Lubelskie.......................... 9,1 9,1 9,3 9,8 7,4 19,3 7,8 3,7 5,0 10,6 7,3 

Lubuskie.......................... 2,8 2,9 2,8 2,7 4,9 1,4 3,1 1,9 4,3 2,2 2,4 

Łódzkie............................. 6,4 6,4 6,6 7,0 5,1 10,0 5,4 3,2 4,2 7,0 5,4 

Małopolskie..................... 4,6 4,2 4,1 2,9 6,8 4,1 8,5 3,9 6,1 9,1 5,0 

Mazowieckie.................... 13,0 12,9 13,0 11,5 14,0 28,8 16,2 15,4 10,9 17,1 9,4 

Opolskie........................... 3,0 3,3 3,5 4,3 2,1 0,4 1,5 0,9 0,7 0,8 1,4 

Podkarpackie................... 4,6 4,4 4,1 3,1 13,4 3,7 6,9 4,6 9,4 5,6 5,6 

Podlaskie.......................... 7,0 6,8 7,1 5,8 3,2 1,4 11,2 17,6 3,0 11,2 4,7 

Pomorskie........................ 5,8 5,8 5,0 5,4 4,7 1,2 3,6 6,0 18,4 4,6 6,9 

Śląskie.............................. 3,6 3,1 2,8 2,9 4,8 1,1 3,0 1,6 6,8 8,5 4,4 

Świętokrzyskie................ 3,6 3,5 3,4 3,1 6,2 9,3 4,0 1,3 4,8 4,4 3,3 

Warmińsko-mazurskie.... 6,6 6,7 6,6 5,8 4,6 1,7 7,1 23,7 7,8 3,7 9,0 

Wielkopolskie................. 11,0 11,6 12,2 14,0 6,0 6,3 8,4 3,9 2,9 6,4 8,5 

Zachodniopomorskie..... 5,9 6,0 5,9 6,3 5,8 5,8 4,5 4,6 8,2 1,7 8,0 
 

 
W województwie łódzkim powierzchnia zasiewów w 2010 roku wynosiła 774 tys. ha, co 
stanowiło 7,0% ogólnej ich powierzchni w kraju (Tab. 10). Zakłada się, Ŝe w 2020 roku zboŜa 
będą uprawiane w Polsce na powierzchni około 10 mln ha (Grabiński, Podolska 2009). 
Obecnie w kraju zuŜywa się ich rocznie około 26-27 mln ton. Przewiduje się niskie tempo 
wzrostu zuŜycia zbóŜ na konsumpcję i paszę oraz znaczny wzrost ich wykorzystania na cele 
energetyczne (Stańko 2009). W związku z tym przewiduje się istotny wzrost areału uprawy 
kukurydzy w celach Ŝywnościowych oraz pozyskiwania biomasy dla produkcji energii 
cieplnej, etanolu i biogazu. Rozszerzy się teŜ uprawa jęczmienia i pszenŜyta, które 
charakteryzują się duŜą przydatnością paszową i mniejszymi wymaganiami uprawowymi niŜ 
pszenica. Zmniejszy się natomiast areał uprawy mieszanek zboŜowych wskutek ograniczenia 
produkcji zwierzęcej w tradycyjnych mało produktywnych, drobnych gospodarstwach (Mapa 
42).  
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Mapa 42. Kierunki dotychczasowej produkcji rolniczej na terenie województwa łódzkiego  
 

 
 
Źródło: B P P W Ł w Łodzi, 2011. 
 

 
Tab. 11. Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych według województw w 
2010 roku (GUS 2011zmodyfikowany) 
       

 W tym  

Wyszczególnienie 

Powierz-
chnia 

zasiewów 
ogółem 

  zboŜa 
podstawo-

we z 
mieszanka-

mi 
zboŜowymi 

ziemniaki* 
 buraki 

cukrowe  
 rzepak i 
rzepik  

 warzywa 
gruntowe*  

         
  w tysiącach hektarów 
         

Polska....................... 10565  7187  387  206  946  139  
              

Dolnośląskie................ 724  426  23  19  127  6  

Kujawsko-pomorskie... 904  564  19  38  126  21  

Lubelskie.................... 1034  763  28  34  44  11  

Lubuskie..................... 285  187  5  1  39  2  

Łódzkie....................... 744  568  43  7  21  16  

Małopolskie................. 307  195  36  2  5  16  
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Mazowieckie............... 1219  880  54  12  48  20  

Opolskie...................... 456  280  9  14  88  1  

Podkarpackie.............. 323  209  34  5  16  3  

Podlaskie.................... 609  449  17  0,3  8  1  

Pomorskie................... 573  392  21  10  73  6  

Śląskie........................ 302  198  12  2  21  2  

Świętokrzyskie............ 330  235  20  5  6  12  

Warmińsko-mazurskie.. 608  411  11  3  69  2  

Wielkopolskie.............. 1479  1021  40  43  138  20  

Zachodniopomorskie.... 668  409  15  12  117  2  
         
  w odsetkach 
         

Polska....................... 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
              

Dolnośląskie................ 6,9  5,9  5,9  9,2  13,4  4,4  

Kujawsko-pomorskie... 8,6  7,8  4,9  18,6  13,3  14,9  

Lubelskie.................... 9,8  10,6  7,2  16,3  4,7  8,0  

Lubuskie..................... 2,7  2,6  1,4  0,5  4,1  1,4  

Łódzkie....................... 7,0  7,9  11,1  3,2  2,2  11,3  

Małopolskie................. 2,9  2,7  9,3  0,8  0,6  11,3  

Mazowieckie............... 11,5  12,2  14,0  5,7  5,0  14,2  

Opolskie...................... 4,3  3,9  2,3  7,0  9,3  0,7  

Podkarpackie.............. 3,1  2,9  8,9  2,2  1,7  2,0  

Podlaskie.................... 5,8  6,3  4,5  0,1  0,9  1,0  

Pomorskie................... 5,4  5,5  5,4  4,8  7,7  4,1  

Śląskie........................ 2,9  2,8  3,1  0,8  2,2  1,2  

Świętokrzyskie............ 3,1  3,3  5,2  2,5  0,6  8,3  

Warmińsko-mazurskie.. 5,8  5,7  2,7  1,6  7,3  1,2  

Wielkopolskie.............. 14,0  14,2  10,3  20,7  14,6  14,3  

Zachodniopomorskie.... 6,3  5,7  3,9  5,9  12,3  1,6  

* Bez powierzchni uprawy w ogrodach przydomowych    
 
 
W województwie, podobnie jak w całym kraju, przewiduje się równieŜ zmniejszony 

areał uprawy ziemniaka, buraka cukrowego oraz rzepaku i rzepiku ze względu na choroby, 
niskie plony, małą opłacalność, zmieniające się warunki klimatyczne i warunki ekonomiczno 
– organizacyjne, w tym politykę UE. Zmiany te nie muszą wpłynąć na zmniejszenie produkcji 
tych roślin ze względu na mniej kosztowną uprawę w wielkoobszarowych gospodarstwach 
specjalistycznych i zwiększenie plonów z hektara, co obniŜy koszty wytwarzania. Zakłada się 
równieŜ zwiększenie produkcji rzepaku na biopaliwa (Tab. 11). 
  Zapotrzebowanie na pasze objętościowe w Regionie Łódzkim, podobnie jak w 
kraju, według prognoz będzie uzaleŜnione od wielkości pogłowia oraz postępu w technologii 
i systemach Ŝywienia zwierząt. PoniewaŜ pogłowie zwierząt będzie się zmniejszało, areał 
gruntów ornych obsiewanych roślinami pastewnymi nie będzie wzrastać, a raczej zmniejszy 
się (KsięŜak, Staniak 2009). W obecnej chwili trudno prognozować o produkcji roślin 
strączkowych. Obecnie zmniejsza się ich areał uprawy ze względu na relatywnie niskie ceny 
nasion oraz stosunkowo małe i zmienne w latach plony, co czyni ich produkcję nieopłacalną 
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dla rolnika. Pewne nadzieje na rozszerzenie areału uprawy roślin strączkowych stwarza 
perspektywa zakazu stosowania pasz z roślin modyfikowanych genetycznie oraz 
wprowadzenie dotacji do uprawy tych roślin, co mogłoby spowodować wzrost powierzchni 
ich uprawy do 2020r. Istnieją teŜ starania zastąpienia powszechnie stosowanej soi grochem. 
Ten trend moŜe być odwrócony w przypadku zuŜycia duŜych ilości kiszonek z zielonek i 
roślin energetycznych do produkcji biogazu (Kuś, Faber 2009, Grzesik, Romanowska-Duda 
2009). Na ten cel będzie moŜna zagospodarować zielonkę z trwałych uŜytków zielonych 
niewykorzystywaną na paszę, kiszonki z kukurydzy, zbóŜ oraz roślin energetycznych 
uprawianych na glebach o niskiej jakości, nie nadających się do uprawy roślin 
konsumpcyjnych (Grzesik, Romanowska-Duda  2009, 2009a, 2009b, 2009c, Grzesik i in. 
2009, Romanowska-Duda, Grzesik 2008, 2010, Romanowska-Duda i in. 2009, 2010). Z tego 
względu prognozuje się nieznaczny spadek powierzchni TUZ (trwałe uŜytki zielone) oraz 
wzrost powierzchni uprawy roślin pastewnych na gruntach ornych.  

Średnie plony zbóŜ w województwie łódzkim, których powierzchnia w 2009 roku 
wynosiła 665403 ha (GUS 2010), są stosunkowo niskie, co jest uwarunkowane czynnikami 
siedliskowymi (gorsze gleby, mniejsza ilość opadów, większa zmienność warunków 
pogodowych), organizacyjnymi i ekonomicznymi (struktura obszarowa gospodarstw i 
intensywność produkcji, niskie nawoŜenie). Konieczne jest spowodowanie wzrostu plonów 
zbóŜ poprzez poprawę agrotechniki, wprowadzenie wydajnych metod produkcji oraz jej 
nowoczesną organizację (Matyka 2009) (Tab. 12). 
 
Tab. 12. Powierzchnia pod zasiewami, plony i zbiory zbóŜ w 2009 roku (GUS 2010) 

       
     

Powierzchnia Plony Zbiory 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia 
w ha 

Plony                 
z 1 ha w dt 

Zbiory          
w dt 

2008 = 100 

 
O G Ó Ł E M 

P o l s k a ................... 
8 582 783 34,8 298266 201 99,8 108,1 107,8 

            

Dolnośląskie ................. 547 983 41,8 22 907 258 101,8 100,7 102,6 

Kujawsko-pomorskie .... 643 007 38,0 24 445 628 95,6 115,9 110,9 

Lubelskie ..................... 946 042 30,3 28 695 142 99,8 91,0 90,9 

Lubuskie ...................... 243 669 37,1 9 043 103 97,7 146,6 143,4 

Łódzkie ........................ 665 403 31,4 20 920 073 99,8 112,1 112,3 

Małopolskie .................. 258 416 31,8 8 218 899 94,1 93,5 88,1 

Mazowieckie ................ 1 065 089 27,8 29 630 146 102,3 100,7 103,1 

Opolskie ....................... 351 140 49,0 17 200 435 97,8 94,6 92,4 

Podkarpackie ............... 298 104 31,2 9 306 999 100,5 95,1 95,7 

Podlaskie ..................... 534 839 27,0 14 448 458 101,2 100,4 101,6 

Pomorskie .................... 435 307 35,9 15 627 439 104,8 112,9 118,4 

Śląskie ......................... 226 755 34,9 7 922 681 101,7 93,3 95,0 

Świętokrzyskie ............. 277 861 28,6 7 942 558 94,8 92,3 87,3 

Warmińsko-mazurskie ... 454 580 35,4 16 088 085 105,2 104,7 110,3 
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Wielkopolskie ............... 1 125 393 39,9 44 890 701 97,9 134,3 131,4 

Zachodniopomorskie ..... 509 195 41,2 20 978 596 99,7 133,8 133,2 
 

 
Województwo łódzkie ma bardzo duŜe moŜliwości i moŜe się specjalizować w 

wysokodochodowej produkcji ogrodniczej, warzyw, owoców i roślin ozdobnych. Pod tym 
względem plasuje się na 3-4 miejscu, w zaleŜności od gatunku roślin, wśród przodujących 
województw w kraju, Obecnie na terenie województwa istnieją wyspecjalizowane regiony w 
produkcji tych roślin (m. in. kutnowski, łowicki, kiełczygłowski, rawski), co stwarza 
perspektywy dalszego rozwoju tych upraw poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii 
i produkcji opartej na wiedzy. Gwarantem rozwoju są wyspecjalizowane gospodarstwa, duŜe 
zaplecze naukowe o bardzo wysokich kwalifikacjach i zrozumienie producentów łączenia się 
w związki i organizacje producenckie. Ogrodnictwo, w porównaniu do innych gałęzi 
produkcji rolniczej, stosunkowo najszybciej upowszechnia oraz wdraŜa postęp biologiczny i 
nowe technologie produkcji (Tab. 13; 14). 
 
Tabl. 13. Powierzchnia i zbiory warzyw gruntowych w 2009 roku (GUS 2010) 
                                  
  

Powierzchnia Zbiory 
    Wyszczególnienie 

Powierzchnia           
w ha 

Zbiory                
w dt 

2008 = 100 

OGÓŁEM 

Polska.............................. 206508 48097456 104,4 108,6 

Dolnośląskie....................... 9563 1813288 99,2 101,5 

Kujawsko-pomorskie.......... 24253 5285013 138,8 140,7 

Lubelskie........................... 23821 4847105 102,1 105,6 

Lubuskie............................ 5375 912449 102,7 98,9 

Łódzkie.............................. 22456 6047487 100,6 106,7 

Małopolskie........................ 19761 5357026 113,4 111,5 

Mazowieckie...................... 30700 7043811 109,1 110,7 

Opolskie............................ 2352 521695 84,5 91,4 

Podkarpackie..................... 8240 1621131 97,7 90,5 

Podlaskie........................... 3407 798732 90,6 106,1 

Pomorskie.......................... 8962 1621503 102,0 107,8 

Śląskie............................... 3446 999598 93,3 85,9 

Świętokrzyskie................... 14083 3351378 93,9 96,3 

Warmińsko-mazurskie........ 3669 966512 105,9 114,7 

Wielkopolskie..................... 22084 5809891 91,4 107,7 

Zachodniopomorskie........... 4335 1100836 104,4 120,8 
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Tab. 14. Zbiory owoców z drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych w 2009 
roku (GUS 2010) 
 

OGÓŁEM SEKTOR PRYWATNY 
Wyszczególnienie 

w dt 2008 = 100 w dt 2008 = 100 

Polska.............................. 36462527 94,9 36366250 95,0 

Dolnośląskie....................... 574372 91,8 572642 91,8 

Kujawsko-pomorskie.......... 806738 102,4 797120 103,0 

Lubelskie........................... 6606201 105,4 6596916 105,4 

Lubuskie............................ 274267 111,5 254248 113,8 

Łódzkie.............................. 4488230 84,8 4484882 84,8 

Małopolskie........................ 1607887 86,3 1599716 86,2 

Mazowieckie...................... 13943041 90,5 13942212 90,6 

Opolskie............................ 158093 119,5 157743 120,1 

Podkarpackie..................... 639475 76,4 639455 76,5 

Podlaskie........................... 328878 96,7 328789 96,7 

Pomorskie.......................... 271145 86,3 271112 86,3 

Śląskie............................... 521448 90,4 521427 90,4 

Świętokrzyskie................... 4009222 110,0 4008557 110,0 

Warmińsko-mazurskie........ 291583 100,7 284666 104,5 

Wielkopolskie..................... 1503980 102,2 1468798 103,0 

Zachodniopomorskie........... 437967 138,5 437967 138,5 
 
 
1.3.7. Produkcja biomasy na cele energetyczne 
 
Województwo łódzkie, w porównaniu do reszty kraju, moŜe być jednym z największych 
producentów biomasy na cele energetyczne. W województwie są warunki do rozwoju 
wszystkich form energii odnawialnej, ale produkcja biomasy jest najbardziej wskazana i 
racjonalna (Mapa 43). W Polsce pod produkcję na cele energetyczne proponuje się 
przeznaczyć od 1,0 do 2 mln ha UR (Kuś, Faber 2009). Zgodnie z przewidywanym 
zapotrzebowaniem areał pod roślinami energetycznymi w województwie musi zwiększyć się 
wielokrotnie w stosunku do obecnego. Rośliny te mogą być uprawiane na glebach niskiej 
jakości, których areał jest stosunkowo duŜy i nie wykorzystany, szczególnie w środkowych i 
południowych powiatach regionu łódzkiego, pod warunkiem zastosowania odpowiednich 
metod agrotechnicznych. Zastosowanie nowoczesnych technologii umoŜliwia wysokie plony 
tych roślin w niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych, przy jednoczesnej 
poprawie warunków środowiskowych. Do produkcji biomasy na cele energetyczne mogą być 
teŜ wykorzystane odłogi i ugory, których w województwie jest stosunkowo duŜy areał. 
Produkcja biomasy wpłynie korzystnie na wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich i 
zatrzymanie w regionie środków przeznaczonych na zakup surowców energetycznych. 
Zgodnie ze światowymi trendami zmniejszy teŜ emisję gazów cieplarnianych i korzystnie 
wpłynie na środowisko (Grzesik, Romanowska-Duda 2009, 2009a, 2009b, 2009c, Grzesik i 
in. 2009, Romanowska-Duda, Grzesik 2008, 2010, Romanowska-Duda i in. 2009, 2010) 
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Mapa 43. Uwarunkowanie naturalne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
 
             Roczne nasłonecznienie  Energia wiatru  

strefy energetyczne  
            I wybitnie korzystna; II bardzo korzystna; 
            III korzystna; IV mało korzystna; V 

niekorzystna  

         
 
 

Większe elektrownie wodne  Uwarunkowania geotermalne 
 

 
 
 
1.3.8. Produkcja zwierzęca 
 

W roku 2010 w województwie łódzkim zarejestrowano 454 tys. bydła, 1311 tys. 
trzody chlewnej i 16 tys. owiec, co stanowiło odpowiednio 7,9; 8,6 i 5,7% pogłowia tych 
zwierząt w kraju (Tab. 15). W Łódzkiem nieznacznie zmniejsza się pogłowie krów 
mlecznych oraz liczba gospodarstw utrzymujących krowy, co nawiązuje do ogólnego trendu 
w tym względzie w Polsce. Szczególnie w duŜym stopniu zmniejszyła się liczba gospodarstw 
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utrzymujących poniŜej 10 krów, natomiast istotnie wrosła liczba gospodarstw utrzymujących 
większe produkcyjne stada (20-50 szt.). Podobne procesy występują równieŜ w produkcji 
trzody chlewnej. W Polsce, w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił spadek pogłowia trzody chlewnej, 
ale jednocześnie zaobserwowano znaczący jego wzrost w grupach obszarowych gospodarstw 
rolnych powyŜej 50 ha UR. W województwie łódzkim, podobnie jak mazowieckim, 
lubelskim i wielkopolskim jest zarejestrowanych najwięcej siedzib stad zwierząt 
hodowlanych, a najmniej ich jest województwach, gdzie obserwuje się najmniejszą liczbę 
gospodarstw rolnych (Tab. 15; Mapa 44). 
 
Tab.15. Zwierzęta gospodarskie w Polsce według województw  (GUS 2011    
zmodyfikowany) 
      

Bydło  Trzoda chlewna  

Województwa 

ogółem 
 w tym 
krowy  

 ogółem  
 w tym 
lochy  

 Owce  

      

 w tysiącach sztuk 

      
Polska.......................... 5755  2650  15271  1427  268  

           

Dolnośląskie.................. 109  47  302  39  13  

Kujawsko-pomorskie...... 466  176  1791  190  14  

Lubelskie....................... 389  188  1000  95  17  

Lubuskie....................... 70  28  165  15  4  

Łódzkie......................... 454  216  1311  108  16  

Małopolskie................... 200  113  359  47  70  

Mazowieckie................. 1059  541  1440  134  9  

Opolskie........................ 123  49  603  58  3  

Podkarpackie................. 116  75  298  28  19  

Podlaskie....................... 879  453  553  52  22  

Pomorskie..................... 196  76  845  91  18  

Śląskie.......................... 129  54  350  34  15  

Świętokrzyskie............... 182  80  382  43  4  

Warmińsko-mazurskie.... 435  206  671  70  11  

Wielkopolskie................ 844  305  4819  384  25  

Zachodniopomorskie...... 104  43  382  39  8  
      

 w odsetkach 

      
Polska.......................... 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
            

Dolnośląskie.................. 1,9  1,8  2,0  2,7  5,0  

Kujawsko-pomorskie...... 8,1  6,7  11,7  13,3  5,3  

Lubelskie....................... 6,8  7,1  6,5  6,7  6,4  

Lubuskie....................... 1,2  1,1  1,1  1,0  1,6  

Łódzkie......................... 7,9  8,2  8,6  7,6  5,7  

Małopolskie................... 3,5  4,3  2,4  3,3  26,1  
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Mazowieckie................. 18,4  20,4  9,4  9,4  3,5  

Opolskie........................ 2,1  1,8  3,9  4,0  1,2  

Podkarpackie................. 2,0  2,8  2,0  1,9  7,2  

Podlaskie....................... 15,3  17,1  3,6  3,6  8,3  

Pomorskie..................... 3,4  2,9  5,5  6,4  6,5  

Śląskie.......................... 2,2  2,0  2,3  2,4  5,5  

Świętokrzyskie............... 3,2  3,0  2,5  3,0  1,6  

Warmińsko-mazurskie.... 7,6  7,8  4,4  4,9  4,0  

Wielkopolskie................ 14,7  11,5  31,6  26,9  9,4  

Zachodniopomorskie...... 1,8  1,6  2,5  2,8  2,9  

 
 
Mapa. 44. Charakterystyka obsady zwierząt gospodarskich w Polsce w 2009r. 
 
 

 

 

 

Źródło: MRiRW 2010 
 
 
1.3.9. Towarowy charakter produkcji rolnej 
 

Województwo łódzkie naleŜy do grupy czterech województw: mazowieckie, 
wielkopolskie i lubelskie, które w sumie produkują ponad połowę towarowej produkcji 
roślinnej Polski. Ich produkcja stanowi odpowiednio: 9,9%, 15,2%, 11,6% i 9,3% towarowej 
produkcji roślinnej, co stanowi łącznie 46% produkcji w kraju. Jednocześnie województwo 
łódzkie wraz z województwem wielkopolskim, mazowieckim i podlaskim przodują w 
produkcji zwierzęcej. Ich produkcja stanowi odpowiednio: 8,7%, 20,5%, 14,3% i 9,2% 
towarowej zwierzęcej produkcji rolniczej w Polsce, co stanowi łącznie 52,7% tej produkcji w 
kraju (Floriańczyk 2009). (Mapa 45). 
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Mapa. 45. Udział towarowej produkcji rolniczej w 2008r. 

.   
 

 Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2009, GUS Warszawa 2009r.  
 
 
Mapa. 46. Struktura towarowej produkcji w Polsce wg województw w 2007r. 
 

a. roślinnej      b. zwierzęcej 

            
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika statystycznego rolnictwa 2009, 
GUS Warszawa 2009r. 
 

W województwie łódzkim, podobnie jak w wielu regionach kraju, obserwuje się 
wzrastającą koncentrację produkcji i wielkości stad zwierząt utrzymywanych w 
poszczególnych gospodarstwach. Wzrosną natomiast wymagania konieczności realizacji 
zasad ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej i nawozów 
naturalnych, co moŜe wpłynąć na strukturę i wielkość obsady zwierząt gospodarskich. 
Prognozuje się teŜ wzrost znaczenia produkcji drobiu i roślin przemysłowych, kosztem 
produkcji trzody i ziemniaków (Mapa 46). 
 
1.3.10. Konkurencyjność rolnictwa w aspekcie produktywności ziemi, pracy i kapitału 
 

Konkurencyjność rolnictwa mierzona jest produktywnością ziemi, pracy i kapitału. 
Według danych MRiRW (2010), wskaźnik ten informuje, Ŝe polskie rolnictwo mimo niskiej 
wartości produktywności zasobów ziemi i pracy, przy jednocześnie znacznej produktywności 
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kapitału generuje jeden z największych udziałów w PKB, w porównaniu do innych krajów 
UE. Sektor rolno-Ŝywnościowy w ostatnich latach uległ wielu przemianom skutkującym 
podwyŜszeniem jakości produktów i wzmocnienie zdolności konkurencyjnej polskiego 
eksportu towarów rolno-spoŜywczych. Wskutek tego zwiększył się popyt na rynku unijnym 
i światowym na polskie surowce pochodzenia rolniczego, regionalne oraz produkty 
przetworzone. Województwo łódzkie pełni istotną rolę w tych przemianach produkując 
wzrastający odsetek surowców rolniczych i przetworów. 

Rolnictwo, podobnie jak w wielu innych regionach Polski, wywiera bardzo duŜy 
wpływ na potencjał gospodarczy województwa łódzkiego oraz istotny wpływ na sytuację 
społeczno- ekonomiczną mieszkańców wsi. Często jest ono głównym źródłem utrzymania 
mieszkających na obszarach wiejskich. Dlatego konieczne jest zapewnienie zrównowaŜonego 
rozwoju rolnictwa, wszechstronnego wsparcia oraz zapewnienie opłacalności produkcji.  
 
1.3.11. Zachowanie środowiska przyrodniczego 
 

Województwo łódzkie jest bogate w duŜą ilość parków krajobrazowych, rezerwatów, 
pomników przyrody i tereny Natura 2000, które powinny być szczególnie chronione, a ich 
walory wykorzystane w celach agroturystycznych, rekreacyjnych i zdrowotnych, a takŜe bazy 
genetycznej dla prac hodowlanych nowych odmian roślin. Działalność produkcyjna ludności 
mieszkającej na tych terenach jest utrudniona i dlatego naleŜy stworzyć mechanizmy 
wykorzystania naturalnych walorów tych obszarów do celów agroturystyki i rekreacji. 
 Województwo posiada duŜy areał ekstensywnych łąk i pastwisk, które są waŜną bazą 
bioróŜnorodności roślinnej i siedliskami zwierząt. WaŜnym czynnikiem bioróŜnorodności jest 
teŜ bardzo duŜa mozaikowatość siedlisk występująca na łódzkich obszarach wiejskich. 
Wprowadzanie intensywnej produkcji rolniczej negatywnie wpływa na biologiczną 
róŜnorodność obszarów oraz populację zwierząt, co jest procesem niepoŜądanym. 
BioróŜnorodność jest takŜe ograniczana przez niewłaściwie działające melioracje 
odwadniające, które powodują zmiany stosunków wodnych w glebach, co wpływa na 
zachowanie naturalnych siedlisk flory i fauny. Niebezpiecznym zjawiskiem dla 
bioróŜnorodności jest takŜe powiększanie się powierzchni gospodarstw (Dembek, 
Dobrzyńska 2009). Pewnym ograniczeniem tego niekorzystnego wpływu będzie 
wprowadzenie upraw integrowanych, które wkrótce będą obowiązywać w UE. Rolnictwo na 
terenie Łódzkiego mają do spełnienia duŜą rolę w ochronie środowiska. Dlatego naleŜy 
popierać zwiększenie ilości gospodarstw prowadzących zrównowaŜoną i integrowaną 
produkcję rolną oraz gospodarstw pełniących funkcje środowiskowe wykraczające poza 
zakres wymagań stawianych produkcji rolnej. Powstawaniu takich gospodarstw moŜe 
sprzyjać duŜy udział gospodarstw mało powierzchniowych o dość ekstensywnym sposobie 
gospodarowania, które mogą częściowo przestawić się na inną działalność, w tym 
agroturystykę. Inicjatywy te powinny wpłynąć na poziom bioróŜnorodności, niezbędnej dla 
zachowania środowiska i warunków naturalnych sprzyjających jemu. 
 
1.3.12. Produkcja rolna w warunkach zachodzących zmian klimatu 
 

Rozwój rolnictwa w województwie łódzkim będzie w duŜym stopniu uzaleŜniony od 
moŜliwości dostosowania produkcji roślin i zwierząt do nowych warunków klimatycznych. 
Zmiany klimatyczne wymuszą konieczność wprowadzenia do produkcji nowych technologii, 
form roślin i adaptacji róŜnych areałów do celów produkcji (Grzesik, Romanowska-Duda 
2009c). Przykładem upraw, które w nowych warunkach mają szanse się rozwinąć są: 
kukurydza, sorgo, słonecznik i winorośl, niektóre rośliny energetyczne, ciepłolubne rośliny 
sadownicze i warzywne. Są teŜ uprawy, dla których warunki klimatyczne znacznie się 
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pogorszą np. ziemniak i zboŜa jare. Zgodnie z dyrektywami unijnymi rolnictwo łódzkie musi 
zwrócić większą uwagę na problemem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co jest 
procesem bardzo złoŜonym. Korzystnym dla rolnictwa w województwie łódzkim i całego 
regionu będzie konieczność wsparcia w zakresie zwiększenia produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, między innymi poprzez produkcję biomasy wykorzystywanej na cele 
energetyczne. Produkcja ta w znacznym stopniu pobudzi innowacyjność, przedsiębiorczość, 
zmniejszy bezrobocie i odpływ funduszy z regionu przeznaczonych na zakup energii ze 
źródeł kopalnych (Grzesik, Romanowska-Duda 2009b, Romanowska-Duda i in. 2010).  

Rolnictwo pełni znaczącą rolę w procesie sekwestracji węgla na obszarach wiejskich, 
mimo, Ŝe emituje tylko 9% całkowitej emisji CO2 do atmosfery. Ograniczona emisja węgla 
do atmosfery utrzymuje się dzięki racjonalnej gospodarce ziemią w procesach produkcyjnych 
w rolnictwie i właściwemu dbaniu o zasobność gleby w materią organiczną oraz Ŝycie 
biologiczne. W tym względzie waŜne jest zastosowanie nowoczesnych technologii w celu 
wzbogacenia gleby w materię organiczną oraz biostymulatory i poŜyteczne mikroorganizmy. 
Mapa 50 wskazuje, Ŝe tereny województwa łódzkiego nie odbiegają znacząco w zakresie 
emisji i akumulacji węgla od innych regionów kraju, co jest korzystnym punktem wyjścia do 
ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych. 
 
 

Mapa 47. Rozmieszczenie przestrzenne gleb uŜytków rolnych o określonych 
prognozowanych stratach (emisji) i akumulacji węgla 
 

 

Źródło: MRiRW 2010 
 
Zasoby wodne 
 

Głównym czynnikiem środowiskowym limitującym produkcję rolną jest woda, gdyŜ 
rolnictwo, jest największym jej uŜytkownikiem i wywiera znaczący wpływ na dostępność i 
jakość wody. Niekorzystnym zjawiskiem w Łódzkiem są małe zasoby wody oraz jej niska 
jakość. Sytuację pogarsza rozbudowa węglowego zagłębia bełchatowskiego. Dodatkowym 
utrudnieniem w produkcji rolnej są ostatnio coraz częściej występujące susze, podtopienia i 
powodzie związane z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. W związku z tym naleŜy 
intensyfikować działania zmierzające dla zrównowaŜenia i poprawy struktury bilansu 
wodnego obszarów rolniczych poprzez zmniejszenie odpływu wody w rzekach oraz właściwe 
gospodarowanie obecnymi zasobami wodnymi, a takŜe hamowania odpływów z cieków 
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naturalnych i sztucznych, zasilania wód podziemnych (gruntowych), retencjonowania wód ze 
spływów powierzchniowych, kierowania wód na tereny mokradłowe, zwiększanie 
moŜliwości magazynowania wód w glebie oraz ograniczanie parowania z powierzchni gleb 
stosując odpowiednie zabiegi agrotechniczne. 
 
 
1.3.13. Produkcja ogrodnicza 
 

Według statystyk, spośród ogółu gospodarstw rolnych około 1,7% prowadziło 
działalność ogrodniczą na terenie województwa łódzkiego, co stanowiło 8,2% produkcji 
krajowej i dawało czwartą pozycję po mazowieckim, kujawsko-pomorskim i lubelskim (GUS 
2007). Produkcja warzyw była prowadzona przez 41 tys. gospodarstw rolnych na 
powierzchni 22,4 tys. ha, przy czym 25% tej powierzchni było w uprawiane przez 
gospodarstwa do 1 ha, 22% w gospodarstwach 1-2 hektarowych, 30% w gospodarstwach z 
grupy 2-5 ha, 13% w gospodarstwach 5-10 ha, a 8,7% w gospodarstwach powyŜej 10 ha. 
Najwięcej gospodarstw uprawiających warzywa występuje w północnej części województwa, 
zwłaszcza w powiecie łęczyckim w gminach: Piątek, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, 
Witonia, Daszyna, Grabów, gdzie zaangaŜowanych w uprawę jest 60,1-81,0% ogółu 
gospodarstw. Ponadto intensywną produkcją ogrodnicza zajmuje się powiat łowicki i w nim 
gminy: Kiernozia, Chąśno, Kocierzew Południowy oraz gmina Siemkowice z powiatu 
pajęczańskiego (GUS 2002, 2010).  

Produkcja warzyw w województwie łódzkim jest charakterystyczna dla rejonów z 
wieloletnimi tradycjami i wskazaniem konkretnych gatunków warzyw, np. gmina Grabów 
(pow. łęczycki) to zagłębie cebuli, w gminach Kiełczygłów, Siemkowice, Rusiec, Osjaków 
(pow. pajęczański) uprawia się chrzan, a w gminie Warta (pow. sieradzki) wczesną marchew.  
Najintensywniej jest prowadzona uprawa warzyw na północy regionu w powiatach: 
łęczyckim, kutnowskim, łowickim, skierniewickim rawskim, a na zachodnie: w powiecie 
sieradzkim, wieluńskim i pajęczańskim. Dla województwa łódzkiego odnotowano trzecie 
miejsce dla upraw warzyw pod osłonami z wielkością 13,9%. (po województwie 
mazowieckim (19,5%) i wielkopolskim (15,4%)) (GUS 2010, 2011). Uprawy te są 
charakterystyczne dla powiatu: łęczyckiego (33,2%), tomaszowskiego (7,8%), zgierskiego 
(7,2%), sieradzkiego (6,1%). Statystycznie ujmując średnia powierzchnia uprawy warzyw 
pod osłonami w jednym gospodarstwie rolnym to 0,24 ha, przy średniej dla kraju 0,17 ha, a 
dla warzyw gruntowych te wielkości wynosiły odpowiednio 0,57 ha i 0,28 ha (GUS, PSR 
2002). W roku 2009, zbiory warzyw ogółem (gruntowych i spod osłon) wynosiły  658,7 tys. 
ton i były wyŜsze (o 7,2%) niŜ w 2008 roku. W tym plony warzyw z gruntu wynosiły 604,7 
tys., i ich plon był wyŜszy o 6,7% od zbiorów w 2008 r. oraz od średnich z lat 2003-2007 o 
9,1%. Wśród warzyw największą produkcję stanowi kapusta 24,5% (w kraju 26,5%), w 
dalszej kolejności  marchew jadalna (22,1%) i cebula (17,2%).  

Z kolei rejon sadowniczy lokalizuje się na pograniczu z województwem 
mazowieckim, w gminach Sadkowice, Biała Rawska, Kowiesy, Regnów, gdzie udział 
sadów wynosi 30,0-49,0% powierzchni uŜytków rolnych gminy oraz w gminach Nowy 
Kawęczyn, Skierniewice, m. Skierniewice, gm. Nieborów, gmina Głowno oraz gminy: 
Dmosin, Lipce Reymontowskie, Rogów, a w powiecie kutnowskim gmina Strzelce. 
Największą liczbę sadów odnotowano w powiatach: rawskim (20,3%), m. Skierniewice 
(5,7%), skierniewickim (5,4%), brzezińskim (3,95), łowickim (2,4%), zgierskim (2,8%), 
kutnowskim (1,5%). W 2009 roku drzewa owocowe (jabłonie (65,9%), wiśnie (15,6%), 
śliwy (9,3%), grusze (5,3%), czereśnie (2,1%)) z ogólną powierzchnią 30,1 tys. ha, sytuowało 
region łódzki na czwartym miejscu w kraju za województwem mazowieckim (94,8 tys. ha), 
lubelskim (33,4 tys. ha), świętokrzyskim (32,4 tys. ha) (GUS 2010)  
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Produkcja owoców z drzew wynosiła w 2009 roku 393,6 tys. ton, tj. o 16,1% mniej od 
zbiorów uzyskanych w 2008 r. DuŜa powierzchnia upraw drzew jabłoni i wysokie plony 
12,8%, sprawiają, Ŝe województwo łódzkie plasuje się na trzecim miejscu w skali kraju z 
wynikiem 12,8%. (GUS 2010)  
 
1.3.14. Eksport i import warzyw i owoców  
 

Eksport warzyw świeŜych i schłodzonych wynosił w 2008 roku 615, 2 tys. ton i od 
2006 roku (499,2 tys. ton) wykazywał tendencję rosnącą. Z kolei eksport warzyw 
zamroŜonych w 2008r. utrzymywał się na poziomie ok. 343, 0 tys. ton i w stosunku do 2006 
roku zwiększył się o 20 tys. ton.  
Poziom eksportu owoców świeŜych to ok. 640,0 tys. ton, a owoców zamroŜonych ok. 255,0 
tys. ton. Udział Polski w 2008 roku w dostawach owoców świeŜych na rynku UE był 
niewielki i wynosił 1,2% globalnego importu i 2,2 % importu wewnętrznego.  

Polska importuje takŜe znaczące ilości świeŜych owoców i warzyw, który znacznie 
przewyŜsza ilościowo nasz eksport. Średnio w latach 2006-2008 ilość importowanych 
świeŜych owoców wynosiła około 1 163 tys. ton, a warzyw około 227 tys. ton. Z kolei import 
jabłek i gruszek w latach 2006-2008 wynosił około 83,5 tys. ton (odpowiednio 65,5 tys. ton i 
18,6 tys. ton) i stanowił zaledwie 7,2% ilości importowanych świeŜych owoców i warzyw. 
Problemem w produkcji owoców i warzyw jest niezbyt wysoka jakość, w związku z czym 
niewielką ilość produkujemy owoców deserowych a większość przeznacza się dla 
przetwórstwa.  

 
 
1.3.15. Grupy i organizacje producentów   
 

Od 2008 roku wśród rolników regionu zauwaŜa się większą aktywność w 
podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia zespołowych form gospodarowania – grup 
producentów rolnych oraz wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Obecnie 
na terenie województwa łódzkiego funkcjonują 2 klastry owocowo warzywne i 16 wstępnie 
uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz 17 grup producentów rolnych (Tabela 
21). 
  
1.3.16. Przetwórstwo produktów rolnych  
 

W województwie łódzkim istnieje dobrze prosperująca branŜa przetwórstwa 
produktów rolnych, w tym przetwórstwa zboŜa, stosunkowo duŜa liczba ubojni krów, trzody 
chlewnej i drobiu,  sieć mleczarska (5 łódzkich OSM przoduje w kraju) oraz zakłady 
przetwórstwa owocowo warzywnego.  Wykaz waŜniejszych przetwórni podano w tabeli 21.  
 Mimo inwestycji, umaszynowienie tego przemysłu jest wciąŜ niskie by skutecznie 
konkurować z krajami europejskimi. Procesy innowacyjne obok modernizacji zaplecza 
technicznego muszą być ukierunkowane na poprawę jakości wyrobów, otwieranie nowych 
rynków oraz zwiększanie asortymentu wyrobów. Jest to szczególnie waŜne w przypadku 
zwiększania się konkurencji producentów Ŝywności z krajów o niŜszym poziomie rozwoju. 
Rozwój rynku przetworów jest teŜ szansą na ochronę dziedzictwa kulturowego wsi, 
zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich oraz wzrost zróŜnicowania zatrudnienia na 
obszarach wiejskich poprzez tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. 

Województwo łódzkie ma duŜe moŜliwości rozwoju w zakresie przetwórstwa 
owocowo warzywnego. W Polsce produkcja przetwórstwa warzyw i owoców wzrosła z 1035 
tys. ton (20101/2011) do 1075 tys. ton (2011/2012). W 2010 w województwie łódzkim  
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działalność w przetwórstwie owocowo-warzywnym prowadziło 16 podmiotów 
zatrudniających od 50 do 249 osób, w tym 10 z nich zajmowało się działalnością związaną z 
przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw. Z kolei cztery było zaangaŜowane 
przy produkcji soków i napojów, a dwa podmioty związane były z wytwarzaniem gotowych 
posiłków i dań z dodatkiem warzyw. Uznanymi producentami soków są między innymi: 
Frukta Napoje Sp. z o. o., Aronia Sp. Akcyjna, Agrico Sp. Akcyjna, wszystkie z Łęczycy, 
oraz Sonda Sp. z o.o. w Łodzi. Przetwórstwem i konserwowaniem owoców i warzyw w 
regionie zajmują się firmy: Hortex w Skierniewicach, Agros Nova i J.A.W. Urbanek z 
Łowicza, „Frubex Bis” z Pajęczna, „Kowalewski” ze Stawiszcza k. Sieradza, „Ceres” w 
Kociołkach k. Błaszek, „Fructodor” z Bolimowa (pow. łowicki  ), „Biofluid” z Górek Małych 
k. Tuszyna, „Stepol” z Kutna , „Optirol” z Łodzi, „Polgrunt” z Osin k. Bełchatowa, Zakład 
Produkcji SpoŜywczej z Krzętli k. Osjakowa, Victus w Działoszynie. 

We wszystkich powiatach województwa łódzkiego najaktywniejsza grupę w 
przetwórstwie owocowo- warzywnym stanowi kategoria mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób) i 
jest ich najwięcej w Łodzi (30), powiecie pajęczańskim (29), łowickim  (15), rawskim (12), 
i zgierskim (11). W powiecie pajęczańskim jest najwięcej podmiotów małych (10-49 osób), 
dalej w Łodzi (8 podmiotów), a z kolei najwięcej średnich podmiotów (50-249 osób) jest w 
powiecie łęczyckim (3), sieradzkim (3) i Łodzi (2), a najmniejszych w powiatach: 
bełchatowskim, kutnowskim, łowickim, łódzkim wschodnim, pajęczańskim, 
skierniewickim, tomaszowskim i wieluńskim (1). Dane te pozwalają sądzić, Ŝe najwięcej 
podmiotów (do 9 osób zatrudnionych), zajmowało się przetwórstwem owoców i warzyw na 
małą skalę. Średnie i duŜe przedsiębiorstwa zwykle funkcjonują na bazie surowców 
zakupionych od producentów z bliŜszych i dalszych okolic.  

Szczególnie popierany powinien być rozwój małych i średnich przetwórni, które mogą 
konkurować z monopolistami zagranicznymi skutecznie broniąc interesów polskiego rolnika i 
jednocześnie wytwarzać te produkty, którymi nie są zainteresowane duŜe zakłady. Rozwój 
tych przetwórni w miejscach produkcji surowca umoŜliwi bieŜące zagospodarowywanie go i 
jednocześnie zmniejszy koszty transportu, a tym samym emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Drobno towarowe przetwórstwo moŜe teŜ promować przetwory ekologiczne i 
regionalne, które jeŜeli przebiją się na rynku światowym, oferującym przestarzały asortyment 
produktów, mogą przynieść znaczne profity. Przetwórstwo ulega modernizacji i staje się 
konkurencyjne na rynku europejskim poprzez obniŜanie kosztów pracy, transportu i 
surowców. 
W celu rozpowszechnienia województwa łódzkiego i jego przetwórstwa owocowo-
warzywnego, konieczna jest promocja krajowa i międzynarodowa poprzez targi, 
wystawy, oraz bezpośrednie spotkania producentów.  

Więcej dokładnych danych i trendów w produkcji ogrodniczej w województwie 
łódzkim przedstawiono w załoŜeniach do powstania Klastra Owocowo-Warzywnego 
(BPPWŁ 2011) oraz danych GUS (GUS 2010, 2011).  

 
1.3.17. Wsparcie rolnictwa przez zaplecze naukowo badawcze 
 
 Prowadzenie opartej na wiedzy, wielokierunkowej i integrowanej produkcji rolniczej, 
będącej wkrótce standardem w UE, wymaga wprowadzania najnowszych technologii i myśli 
naukowo technicznej. WaŜnym atutem rolnictwa w województwie łódzkim jest moŜliwość 
wsparcia praktyki przez szczególne duŜy potencjał naukowo badawczy. Na terenie 
województwa prowadzą działalność naukowo dydaktyczną, w dziedzinach zbliŜonych do 
problematyki rolnictwa lub ściśle z nią związanych, między innymi Uniwersytet Łódzki, 
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, PAN i Filia SGGW w Łowiczu. Natomiast w 
Skierniewicach, nazywanych Stolicą Nauk Ogrodniczych istnieją: WyŜsza Szkoła 
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Ekonomiczno Humanistyczna  (Wydział Ogrodniczy), Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa 
(Wydział Ogrodniczy), Pola Doświadczalne i Zakład NawoŜenia SGGW oraz znany na całym 
świecie Instytut Ogrodnictwa (jedyny w tej dyscyplinie w kraju), którego prace przyczyniły 
się, Ŝe Polska stała się jednym z największych producentów płodów ogrodniczych w Europie 
i na świecie. Wymienione placówki kształcą duŜą liczbę absolwentów w zakresie zbliŜonym 
lub ściśle związanym z rolnictwem. Instytut Ogrodnictwa, oprócz wdraŜania nowych 
technologii, kreuje politykę rolniczą w kraju i wytycza jej kierunki na przyszłość. W ramach 
programu wieloletniego opracowuje zadania szczególnie waŜne dla planowania i realizacji 
polityki państwa, której wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Opracowuje teŜ i opiniuje standardy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki 
Ŝywnościowej, gospodarki zasobami naturalnymi oraz standardy produktów, procesów i 
usług, a takŜe warunków przestrzegania tych standardów. Uzyskiwane ekspertyzy słuŜą 
Ministrowi Rolnictwa w podejmowaniu decyzji oraz wypracowywaniu stanowiska Polski na 
forum Unii Europejskiej. Korzystają z nich równieŜ władze samorządowe i administracyjne 
oraz organizacje i instytucje pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 
doradcy rolni, a przede wszystkim mieszkańcy na obszarach wiejskich i sami rolnicy 
(MRiRW 2010).  

Niepokojącym problemem są bardzo niskie nakłady na naukę, co staje się powoli 
przyczyną cywilizacyjnej zapaści i pogłębiania się luki rozwojowej pomiędzy Polską, a 
pozostałymi krajami Europy. Nauka rolnicza w województwie łódzkim, stojąca obecnie na 
dość wysokim poziomie światowym, moŜe stracić obecną pozycję, jeŜeli nie będzie 
wystarczającego wsparcia finansowego, nie tylko z funduszy centralnych kraju, ale równieŜ 
lokalnych i samorządowych, tak jak to ma miejsce w krajach Zachodniej Europy i USA. 
Wsparcie takie jest konieczne poniewaŜ beneficjentem wyników badań jest drobny odbiorca 
rozproszony, nie mający środków do przekazania na fundusze badawcze.  

 
W niniejszym rozdziale ekspertyzy przedstawiono najwaŜniejsze informacje i trendy w 
produkcji rolnej województwa łódzkiego, wskazując na kierunki, w których ten dział 
produkcji według prognoz powinien się rozwijać. Dokładne dane statystyczne informujące o 
produkcji rolnej w 2010 roku w Łódzkiem i kraju publikuje się w serii zatytułowanej 
Narodowy Spis Powszechny, na którą składają się: Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z 
wyników; Powszechny Spis Rolny 2010. UŜytkowanie gruntów; Powszechny Spis Rolny 
2010. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej; Powszechny Spis Rolny 
2010. Uprawy ogrodnicze; Powszechny Spis Rolny 2010. Zwierzęta gospodarskie i wybrane 
elementy metod produkcji zwierzęcej; Powszechny Spis Rolny 2010. Środki produkcji w 
rolnictwie, jak równieŜ Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2009 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OPIS METODY OPRACOWANIA EKSPERTYZY 
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Sposób opracowania ekspertyzy został podporządkowany metodologii odpowiedniej 
dla tego typu dokumentów oraz planowania strategicznego. Polega on na przedstawieniu: 

 
- ogólnej informacji o sytuacji rolnictwa w województwie łódzkim i kraju 
- waloryzacji aktualnego stanu obszarów wiejskich i rolnictwa w regionie na tle kraju, 
uwzględniającej wszystkie jej komponenty 
-omówieniu najwaŜniejszych wniosków i sugestii wynikających z waloryzacji stanu obszarów 
wiejskich i agraryzmu w regionie łódzkim  
-przeprowadzeniu analizy SWOT gospodarki rolniczej i obszarów wiejskich w województwie 
łódzkim 
-omówieniu trendów produkcji rolnej oraz określeniu celów, priorytetów i kierunków działań 
zmierzających do poprawy konkurencyjności produkcji rolno spoŜywczej i jakości Ŝycia na 
obszarach wiejskich oraz efektywnego wykorzystania zasobów i potencjałów w 
zrównowaŜonym rozwoju województwa łódzkiego. 
-prognozowaniu zmian oraz przedstawieniu scenariusza rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich  
-określeniu metod monitorowania prognozowanych procesów 
-wyszczególnieniu priorytetowych kierunków rekomendowanych do pierwszoplanowej 
realizacji  
 

Hierarchiczna konstrukcja i procedura formułowania celów stanowi gwarancję 
trwałego i zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie 
łódzkim. Opracowana ekspertyza, oprócz analizy potencjału obszarów wiejskich i rolnictwa, 
przedstawia całokształt celów, priorytetów i kierunków działania, które powinny być 
uwzględnione w aktualizowanej „ Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2020” w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.  

 
Opracowana ekspertyza jest zgodna z dokumentami unijnymi, krajowymi i 

regionalnymi, projektem strategii MRiRW „Strategia zrównowaŜonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa” z 14.12.2010 roku oraz innymi strategiami, propozycjami i priorytetami 
w kraju i województwie łódzkim. Proponowane główne cele są spójne z celami „Strategii 
rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007 – 2020”. Wynikają one z potrzeby poprawy 
konkurencyjności produkcji rolnej i obecnego poziomu Ŝycia na obszarach wiejskich oraz 
wykorzystania zasobów i potencjałów w zrównowaŜonym rozwoju województwa łódzkiego. 
W formułowaniu działań w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
uwzględniono potrzebę wzrostu procentowego (do 20%) udziału tej energii w roku 2020 oraz 
szereg dokumentów dotyczących tej kwestii, w tym uzgodnienia w Brukseli z marca 2007. 

 
Punktem wyjścia dla sporządzenia niniejszej ekspertyzy były dokumenty i programy 

wymienione wyŜej oraz „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim” w 2006 roku, 
dane Urzędu Statystycznego w Łodzi, strategie województwa łódzkiego oraz spisy rolne 
przeprowadzone w 2002 i 2010 roku i inne dane GUS (GUS 2003, 2010 2011). Dodatkowe 
informacje i uzupełnienia wynikły z ankietyzacji powiatów na przełomie lipca i sierpnia 2011 
roku w zakresie oceny analizy SWOT oraz celów, priorytetów i kierunków działania na 
obszarach wiejskich, a takŜe obecnych działań, perspektyw i scenariuszy rozwoju w gminach 
i powiatach województwa łódzkiego. Pozycje cytowane w opracowaniu zostały podane w 
rozdziale 7 NAJWAśNIEJSZE CYTOWANE POZYCJE LITERATUROWE. 
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3. OPIS PROBLEMU W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM 
  
3.1. NajwaŜniejsze wnioski oraz sugestie wynikające z  waloryzacji obszarów wiejskich  
i rolnictwa w regionie łódzkim  
 
 
Lipcowa edycja 2011 ankietowych badań dla polskiego rolnictwa wskazuje na brak bodźców 
do dalszej poprawy koniunktury w rolnictwie. Zachowanie ogólnego wskaźnika koniunktury 
w lipcu, podobnie jak we wcześniejszych badaniach nie odzwierciedla duŜego zróŜnicowania 
sytuacji w tym sektorze.  

 
 

Rys. 2. Wskaźnik koniunktury w rolnictwie za lata 1996-2011. 
Źródło: Eugeniusz Gorzelak, Zdzisław Zimny, Szkoła Główna Handlowa Instytut Rozwoju 
Gospodarczego 2011. 
 

Obszary wiejskie, które stanowią około 90% powierzchni Polski, zamieszkuje w 
przybliŜeniu 30% ludności. Obszary te na terenie kraju, w tym województwa łódzkiego,  
muszą mieć charakter wielofunkcyjny i powinny spełniać wszystkie warunki socjalne, 
ekonomiczne, rozwoju zawodowego i intelektualnego, środowiskowe, urbanistyczne, 
kulturowe i społeczne oraz rekreacyjne niezbędne dla godziwego Ŝycia. Ponadto muszą 
sprostać uwarunkowaniom niezbędnym dla produkcji zdrowej Ŝywności, w tym zachowania 
nieskaŜonego i niedegradującego się środowiska, bioróŜnorodności oraz pełnić niebagatelną 
rolę w wytwarzaniu biomasy roślinnej na potrzeby energetyki. Większość tych kryteriów 
musi spełniać rolnictwo, które jest głównym uŜytkownikiem obszarów wiejskich. Resort ten 
zaspokaja potrzeby Ŝywnościowe kraju, wypracowuje dochód narodowy,  tworzy miejsca 
pracy, jest źródłem utrzymania znacznej grupy społeczeństwa i  kształtuje środowisko. 
Obecnie w dalszym ciągu istnieją duŜe róŜnice w poziomie egzystencji na wsi i mieście. 
Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym na obszarach wiejskich 
w 2008 r. wynosił blisko 80% jego wartości w kraju. Mimo wzrostu w ostatnich latach 
dochodów ludności wiejskiej nadal utrzymuje się znaczna róŜnica między wsią i miastem w 
tym zakresie, co moŜe być źródłem konfliktów i pogłębiających się róŜnic 
perspektywicznych. Ponadto znaczna część społeczeństwa bezrobotnego mieszka na wsi, a w 
rolnictwie część pracowników jest zatrudniona w niepełnym wymiarze pracy. Z tego względu 
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muszą być podjęte wszelkie działania, aby zmniejszyć te dysproporcje i zapewnić wyŜszy 
standard Ŝycia ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Niniejsza ekspertyza jest jednym z 
opracowań określających ramy działalności w celu osiągnięcia tego zamierzenia. 

 
Obecnie i w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, ludność obszarów 

wiejskich Łódzkiego stanowić będzie waŜne źródło zasobów pracy dla wszystkich działów 
gospodarki na wsi i mieście. Obszary wiejskie zlokalizowane wokół aglomeracji miejskich są 
jednocześnie atrakcyjną strefą do zamieszkania ludności pracującej poza tym obszarem. 
Obecnie obserwuje się znaczną migrację młodzieŜy z rolnictwa do miast w celu pozyskania 
innego rodzaju pracy. W rezultacie w rolnictwie pozostają ludzie starsi (średnia powyŜej 40 
lat) i emeryci, co sugeruje Ŝe liczba ludności zatrudnionej w rolnictwie będzie się 
zmniejszać. Te powolne i ewolucyjne zmiany są korzystne ze względu na zmniejszanie się 
liczby gospodarstw, powiększanie ich areału, specjalizacji, umaszynowienia, co w 
konsekwencji będzie wymagało mniejszej liczby zatrudnionych osób w branŜy rolniczej. 
Jednocześnie demograficzne zmiany  przy równoległym spadku zatrudnienia w rolnictwie, 
przyczynią się do ograniczania bezrobocia i zmniejszenia napięć społecznych. 

Poziom mobilności i wykształcenia mieszkańców wsi jest wciąŜ niski.. W 
szczególności jest to zauwaŜalne na terenach odległych od  większych miast województwa. 
Niski poziomu wykształcenia młodzieŜy wiejskiej powoduje piętrzenie przeszkód w 
znalezieni pracy w innych dyscyplinach gospodarki.  

Na wsi niewiele jest pozarolniczych działalności dla generowania nowych miejsc 
pracy. Dlatego konieczne jest dopasowanie systemu szkolenia do bieŜących potrzeb rynku 
pracy i wprowadzenie systemu dokształcania się przez całe Ŝycie, aby na kaŜdym etapie 
moŜna było zmienić specjalizację. W celu ograniczenia migracji młodzieŜy do miast i 
zapewnienia jej środków egzystencji konieczne jest rozbudowanie działalności 
pozarolniczej i około rolniczej na obszarach wiejskich oraz stworzenie róŜnych form pracy 
zarobkowej bez opuszczania terenu. To przedsięwzięcie moŜe ułatwić rozbudowa sieci 
szerokopasmowych, dzięki którym mieszkańcy wsi będą mogli wykonywać koncepcyjne 
prace nie opuszczając miejsca zamieszkania.  

Znacznym dylematem w przemieszczaniu się ludności wiejskiej i poprawie jej 
mobilności jest niski poziom infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, zwłaszcza na 
obszarach oddalonych od większych miast i aglomeracji Łódzkiej. Konieczne jest zatem jej 
rozbudowa i usprawnienie całego systemu komunikacji kołowej, kolejowej i lotniczej w 
celu umoŜliwienia kontaktów w regionie i na świecie oraz sprawnej spedycji towarów. 

Barierę w rozwoju innowacyjnego, wielokierunkowego i konkurencyjnego rolnictwa 
tworzy lokalna niestabilność przesyłu energii, co skutkuje wyłączeniami prądu na wsiach, 
mimo pokaźnej jego produkcji w województwie łódzkim.  Jednocześnie naleŜy stworzyć 
warunki do produkcji energii z OŹE ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania  
biomasy roślinnej . Rozwój produkcji biomasy na cele energetyczne umoŜliwi 
zagospodarowanie gleb o niskiej jakości, korzystnie wpłynie na środowisko, zmniejszy koszty 
zuŜywanej energii, zwiększy liczbę miejsc pracy i zatrzyma w rejonie fundusze, które były by 
rozdysponowane na zakup węgla kamiennego. Warunkiem niezbędnym w pozyskiwaniu 
biomasy na glebach niskiej jakości jest wprowadzenie nowych technologii 
agrotechnicznych rekomendowanych, między innymi, przez autorów niniejszej ekspertyzy, 
którzy zostali wyróŜnieni Złotą Statuetką Lidera Innowacyjności 2010 województwa 
łódzkiego w tej dziedzinie. 

Jednym z czynników jakości Ŝycia, które naleŜy usprawnić, jest infrastruktura 
wodociągowo-kanalizacyjna, gdyŜ niewiele gmin jest skanalizowanych. Nie jest ona 
naleŜycie rozwinięta na wszystkich OW w województwie łódzkim i stała się jednym z 
waŜniejszych priorytetów większości postulujących gmin. Zagadnienie to jest spójne z 
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koniecznością uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi i z produkcji rolniczej, w 
tym powstałych podczas pozyskiwania biogazu. Składowiska odpadów komunalnych i 
poprodukcyjnych znajdujące się na OW stanowią ekologiczną bombą, która moŜe 
spowodować powaŜne skaŜenie ekosystemu glebowego i wodnego.  
 Znaczna część mieszkańców OW, z wyłączeniem właścicieli specjalistycznych 
przedsiębiorstw i profesjonalnej kadry pracującej równieŜ w mieście, wykazuje niską 
mobilność, przedsiębiorczość i wykształcenie. Poprawę sytuacji w tym zakresie utrudniają 
niedostateczny stan i jakość infrastruktury społecznej usług w urzędach gminnych w 
zakresie administracji, doradztwa, szkoleń i organizacji rynku pracy. Zjawisko to zauwaŜalne 
jest najczęściej w małych ośrodkach województwa łódzkiego, gdzie występują braki w dobrze 
zorganizowanym dostępie do właściwych usług medycznych oraz opieki nad dziećmi i 
osobami starszymi. W przeobraŜeniu tej sytuacji duŜą rolę mogą odegrać samorządy lokalne, 
najlepiej znające problemy swojego regionu, przy wsparciu jednostek nadrzędnych. 
Samorządy lokalne mają istotną rolę do spełnienia w zakresie stymulowania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i zwiększania ich atrakcyjności inwestycyjnej, 
poprzez budowanie naleŜytych powiązań gospodarczych miast z terenami przyległymi. 
WaŜnym czynnikiem jest rozbudowa sieci komunikacyjnej, umoŜliwiająca codzienne 
przemieszczanie się ludności pomiędzy wsią i miastem oraz prowadzenie wspólnej 
działalności gospodarczej. Mieszkańcy OW Łódzkiego, nie zatrudnieni w rolnictwie powinni 
mieć moŜliwość podjęcia pracy w innych dziedzinach gospodarki regionalnej. 
 DuŜa liczba małych i rozdrobnionych gospodarstw rolnych w województwie 
łódzkim jest niesprzyjająca w rozwoju wielkoobszarowej, specjalistycznej produkcj i 
rolnej. Jednocześnie jest ona bardzo korzystna ze względu na zachowanie 
bioróŜnorodności, utrzymanie cennych zasobów środowiskowych i form ochrony przyrody 
oraz  rozwój zrównowaŜonego rolnictwa i zachowania mozaikowości terenów wiejskich. 
Czynniki te stwarzają warunki dla bytowania wielu gatunków flory i fauny oraz sprzyjają 
zachowaniu czystości wód. Gospodarstwa wielkoobszarowe powinny wprowadzać zasady 
gospodarki integrowanej, która wkrótce będzie obowiązywać w UE, wpłynie w istotny 
sposób na  jakość środowiska glebowego, a przez to w duŜym stopniu ograniczy eutrofizację 
wód. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe gospodarowanie na terenach objętych prawną ochroną przyrody .i 
okolicy jest utrudnione. Dlatego konieczne jest wsparcie mieszkającej tam ludności w 
kreowaniu działalności agroturystycznej, ekologicznej i innej, aby ich warunki 
egzystencjonalne nie pogorszyły się w zestawieniu do mieszkańców pozostałych terenów.  
 Obszary wiejskie województwa łódzkiego są atrakcyjne nie tylko ze względu na 
przytoczone walory przyrodnicze, ale równieŜ pod względem architektonicznym starej 
zabudowy, wartości kulturowej, zasobów niematerialnych, ludowego folkloru, tradycji, 
wyrobów regionalnych opartych na oryginalnych recepturach, itp. Ze względu na ich 
unikalność, w porównaniu do wysoko uprzemysłowionych  regionów kraju oraz Europy, 
wymagają one wszechstronnej promocji i wsparcia, w celu zapobieŜenia ich bezpowrotnej 
utraty. 
 Rolnictwo jest jednym z najwaŜniejszych sektorów produkcji województwa 
łódzkiego. DuŜy problem stanowi wartość nakładów kapitałowych w przeliczeniu na 1 ha UR 
i jest jedną z najniŜszych w UE. Jednocześnie udział rolnictwa w PKB regionu łódzkiego jest 
stosunkowo duŜy, a w skali kraju znacznie wyŜszy niŜ średnio w UE. NaleŜy zaakcentować  
jednocześnie waŜny fakt, Ŝe rolnictwo emitujące małą ilość dwutlenku węgla do atmosfery 
moŜe mieć znaczący udział jego sekwestracji w glebie i roślinach. 

Podstawowym celem rolnictwa jest stworzenie systemu bezpieczeństwa Ŝywności 
oraz zapewnienie miejsc pracy i warunków socjalnych dla duŜej grupy społecznej 
województwa łódzkiego. WaŜnym aspektem jego działalności jest profilowanie produkcji 
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rolnej zgodnie z wymogami środowiska i zachowania krajobrazu oraz podejmowanie 
przez gospodarstwa dodatkowych działań skierowanych na dywersyfikację działań.  

 
Proponowane w niniejszej ekspertyzie ewolucyjne zmiany w dłuŜszym okresie w 

kierunku zrównowaŜonej produkcji rolnej, dostarczają moŜliwości wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego konkurencyjnych gospodarstw, które spełniają wymogi 
środowiskowe stawiane produkcji rolnej. UmoŜliwi ą teŜ one zagospodarowanie potencjału 
małych i średnich gospodarstw, które produkują głównie na potrzeby własne oraz częściowo 
na rynek i jednocześnie pełnią określone i waŜne funkcje środowiskowe. Rolnictwo krajowe i 
regionalne jest znaczącym udziałowcem ogólnego potencjału gospodarczego, który wywiera 
znaczny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców obszarów wiejskich. 
Produkcja rolna decyduje o szybkim rozwoju i konkurencyjności przetwórstwa rolno 
spoŜywczego, produkcji Ŝywności, a takŜe sektora usług i środków produkcji dla rolnictwa 
oraz o bezpieczeństwie Ŝywnościowym kraju. W wielu regionach Łódzkiego, rolnictwo jest 
dziedziną gospodarki będącą głównym źródłem utrzymania ludzi oraz decyduje o poziomie 
ich rozwoju i standardzie Ŝycia.  

Województwo łódzkie ma stosunkowo dobre, nie odbiegające istotnie od reszty kraju, 
warunki do produkcji rolnej. MoŜe produkować wysokiej jakości Ŝywność, jeŜeli uzyska 
wsparcie skierowane na poprawę opłacalności produkcji oraz konkurencyjność. Istotnym 
problemem są wykorzystywane technologie tradycyjne, nieinnowacyjne, przestarzałe, co z 
kolei wpływa na wzrost kosztów eksploatacji środków trwałych, a tym samym obniŜa 
opłacalność produkcji rolnej. ZróŜnicowana struktura pod względem jakościowym uŜytków 
rolnych w róŜnych powiatach nie stanowi powaŜnej bariery dla rozwoju rolnictwa, wymusza 
tylko dostosowanie profilu produkcyjnego gospodarstw do potencjału produkcyjnego 
zasobów ziemi.  

Czynnikiem ograniczającym w Łódzkiem wykorzystanie uŜytków rolnych dla duŜej 
wielkotowarowej produkcji jest duŜe rozdrobnienie i rozproszenie działek wchodzących w 
skład gospodarstw rolnych. Stąd zachodzi potrzeba scalania gruntów na tych terenach, gdzie 
jest to racjonalnie, ekonomicznie i środowiskowo uzasadnione.  

Na produkcję rolną i zachowanie środowiska przyrodniczego w Łódzkiem nie mają 
specjalnego wpływu wyłączenia gruntów pod inne cele. Jednym z wyjątków jest rozbudowa 
węglowego zagłębia bełchatowskiego, które negatywnie wpływa na warunki środowiskowe 
okolicznych regionów. Wypełnienie wyrobisk węglowych wodą i zrekultywowanie 
powstałych hałd oraz wysypisk (zalesianie, uprawa roślin energetycznych) powoli będzie 
przywracać równowagę biologiczną i odnowienie środowiska przyrodniczego. Inne, jak np. 
Ŝwirowiska na trenie województwa czy wyrobiska po eksploatacji kamienia wapiennego w 
okolicach Działoszyna wydają się mieć mniej niekorzystne znaczenie dla regionu, jednak 
powinny być podjęte kroki celem zachowania równowagi biologicznej i wznowienia uprawy 
roślin. W regionach, gdzie produktywność roślin rolniczych jest niewielka, ze względu na 
niekorzystne warunki środowiskowe, powinno wprowadzać się zalesianie oraz uprawy 
roślin energetycznych, które przy zastosowaniu nowoczesnych technologii (jak wykazują 
badania autorów ekspertyzy) doskonale rosną na glebach słabych i w niekorzystnych 
warunkach zmieniającego się klimatu. 
 W przeciwieństwie do niektórych postulatów, rozwiązania  w zakresie zmiany zasad 
kształtowania systemu rolnego w województwie łódzkim powinny być wprowadzane 
stopniowo i nawiązywać do zachodzących zmian demograficznych, między innymi do 
prognozowanego zmniejszenia się populacji związanej z rolnictwem. Wiele problemów 
rozwiąŜe moŜliwość zatrudnienia osób na OW w innych sektorach pod warunkiem 
podniesienia ich kwalifikacji. Radykalne rozwiązania mogą wywołać perturbacje 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
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Jednym z głównych zadań dla gospodarstw rolnych województwa łódzkiego jest 
dostosowanie profilu działalności do potencjału produkcyjnego i środowiskowego oraz 
wzrost ich innowacyjności. Działalność tę gospodarstwa rolne muszą prowadzić w warunkach 
silnych wahań cen i wzrastającej konkurencyjności podmiotów krajowych i zagranicznych. 
Województwo łódzkie znajduje się w pierwszej czwórce województw produkujących ponad 
połowę towarowej produkcji zwierzęcej i roślinnej. Zwiększenie dynamiki wzrostu wartości 
produkcji roślinnej i zwierzęcej do 2020 roku wymaga intensyfikacji działań dotyczących 
zwiększenia areałów gospodarstw, ich towarowości, parku maszynowego i specjalizacji.  
Konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań strukturalnych  w rolnictwie łódzkim i 
nowoczesnej produkcji  opartej na wiedzy aby zwiększyć plonowanie roślin, zwłaszcza w 
warunkach przewidywanego zmniejszania się areału zasiewów oraz zachodzących zmian 
klimatycznych, w tym suszy, podtopień, powodzi, trąb powietrznych. NaleŜy stworzyć 
system zachęt do produkcji biomasy roślinnej, która będzie wykorzystywana na cele 
energetyczne. 

W ostatnich latach, w województwie łódzkim, następują duŜe zmiany w produkcji 
zwierzęcej, w tym jej polaryzacja. Przewiduje się wzrost wymagań odnośnie zapewnienia 
dobrostanu zwierząt i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. 
Działania  te wpłyną na strukturę i wielkość obsady zwierząt gospodarskich. 

Rozwój łódzkiego rolnictwa jest w duŜym stopniu uzaleŜniony od moŜliwości 
dostosowania produkcji do nowych warunków klimatycznych. Stwarza to konieczność 
wprowadzenia do produkcji nowych technologii i form roślinnych, dostosowanie agrotechniki 
do produkcji obecnych odmian lub zwiększenie asortymentu roślin dobrze rosnących w 
nowych warunkach klimatycznych, a takŜe zwiększenia areału obecnie uprawianych odmian. 
Jednocześnie naleŜy zapobiegać zmianom klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, racjonalne zuŜycie energii, nawozów mineralnych i innych środków produkcji 
negatywnie wpływających na środowisko. Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego 
nawoŜenia i zabiegów agrotechnicznych umoŜliwiających zatrzymanie węgla w glebie i 
zoptymalizowanie w podłoŜu Ŝycia biologicznego. Jest to moŜliwe poprzez wprowadzenie 
nowych technologii opracowywanych, między innymi, przez rozwinięte zaplecze naukowe 
istniejące w regionie łódzkim. 
  W Łódzkiem, bardzo waŜnym czynnikiem kształtującym środowisko przyrodnicze, 
jego warunki oraz produkcję rolną jest woda. Rolnictwo jest jej największym uŜytkownikiem 
i jednocześnie wywiera znaczący wpływ na dostępność i jakość wody. W województwie 
łódzkim, w porównaniu do innych regionów kraju, są małe zasoby wody i do tego niskiej 
jakości. Problem ten pogłębia się z coraz częściej występującą suszą, a w okolicach 
Bełchatowa dodatkowo pracującymi kopalniami węgla brunatnego. Zachodzi obawa, Ŝe w 
ciągu następnych lat woda moŜe stać się barierą ograniczającą rozwój rolnictwa. Problem ten 
moŜe dotyczyć szczególnie upraw wraŜliwych na niedobór wody. Konieczne jest więc 
stworzenie odpowiednich warunków odnośnie gospodarki zasobami wody, umoŜliwiającej 
intensyfikację rolnictwa, wymagającego nawadniania upraw, wzrost produkcji biomasy na 
potrzeby energii oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Inną funkcją gospodarki wodnej i 
rolnictwa jest przeciwdziałanie zagroŜeniom powodziowym oraz występowaniu podtopień 
gospodarstw rolnych. W ostatnich latach susza, podtopienia, powodzie i trąby powietrzne 
stają się coraz bardziej dotkliwe. Małym zasobom wody w Łódzkiem, jej niskiej jakości, 
powodziom i podtopieniom sprzyja niedostateczny stan wałów, droŜność rzek i kanałów oraz 
niewłaściwie działające melioracje. Rolnictwo jest głównym sprawcą eutrofizacji wód. 
Dlatego niezbędne jest zrównowaŜenie i poprawa struktury hydrologicznej obszarów 
rolniczych poprzez kompleksowe zwiększanie retencyjności i racjonalne gospodarowanie 
dyspozycyjnymi zasobami wodnymi. W produkcji roślinnej stanie się koniecznością  
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dokonywanie selekcji gatunków roślin o niskich parametrach absorpcji wody do wytworzenia 
jednostki suchej masy.  

Doskonaląc system małej retencji naleŜy uwzględnić moŜliwość hodowli ryb 
słodkowodnych. ZrównowaŜona gospodarka rybacka w wodach powierzchniowych polega 
na wykorzystywaniu produkcyjnych moŜliwości wód, z zachowaniem zasobów ryb w 
równowadze biologicznej oraz zapobieganiem negatywnym skutkom procesu eutrofizacji. 
 W województwie łódzkim przemysł przetwórczy owocowo-warzywny jest 
zdominowany przez duŜe zakłady, a MŚP są zlokalizowane w niewielu rejonach. Drobne 
zakłady mają szansę rozwinąć się w powiatach z pokaźną produkcją surowca,  konkurując z 
duŜymi monopolistami, którzy mogą prowadzić niekorzystną politykę cenową. Rozwój MŚP 
na terenie bazy surowcowej umoŜliwi bieŜące zagospodarowanie wszystkich płodów 
roślinnych wyprodukowanych w rejonie, ustabilizuje częściowo popyt, stworzy miejsca pracy 
i zmniejszy koszty transportu, ograniczając tym samym emisję gazów cieplarnianych i 
skaŜenie środowiska.  
 Rolnictwo w Łódzkiem ma duŜe moŜliwości produkcji zdrowej Ŝywności, co w 
powiązaniu z przetwórstwem, tradycją wyrobów regionalnych i atrakcjami agroturystycznymi 
moŜe korzystnie wpłynąć na rozwój regionu. Produkcja ekologiczna będzie niszowa, rzędu 
3-5% całej produkcji rolnej. Wprowadzenie obowiązującej wkrótce w UE produkcji 
integrowanej, zakładającej zminimalizowanie stosowania pestycydów, stworzy szanse 
wytwarzania zdrowej Ŝywności.  
 Silną stroną rolnictwa łódzkiego jest moŜliwość wsparcia produkcji przez nowoczesną 
myśl naukowo-techniczną, generowaną przez wyŜsze uczelnie istniejące na terenie 
województwa oraz Instytut Ogrodnictwa specjalizujący się w opracowywaniu i kreowaniu 
nowoczesnych technologii produkcji ogrodniczej, a takŜe jej polityki. 

Przedstawiona analiza wskazuje, Ŝe rolnictwo w województwie łódzkim nie odbiega 
zasadniczo od poziomu rolnictwa krajowego i jednocześnie ma duŜe szanse efektywnego, 
zrównowaŜonego i wielkotowarowego rozwoju. NaleŜy wprowadzić ewolucyjnie i skuteczne 
zmiany w jego strukturze oraz stworzyć warunki do jego działalności i zastosowania 
nowoczesnych technologii. WaŜniejsze słabe i mocne strony łódzkiego rolnictwa oraz 
zagroŜenia, szanse i uwarunkowania zewnętrzne realizacji jego polityki przedstawiono w 
analizie SWOT. Odnoszą się one do większości terenu województwa, nie uwzględniając 
niektórych gmin, w których przedstawione problemy mogą mieć wręcz odwrotne znaczenie 
niŜ podane, np. w zakresie skanalizowana terenu. 
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3.2. Analiza SWOT rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie łódzkim 

Tab. 16. Analiza SWOT rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie łódzkim 

Słabe strony  Mocne strony  
• deficyt i niska jakość wody 
• niska wydajność i duŜe  wahania w 

plonowaniu roślin 
• wysokie długotrwałe bezrobocie ukryte w 

rolnictwie 
• przewaga małych gospodarstw rolnych o 

niskiej produktywności 
• niewystarczający poziom wyposaŜenia w 

urządzenia sieciowe i korzystania z nich 
oraz utrudniona dostępność do usług 
społecznych 

• niedostateczny poziom usprzętowienia 
OW i gospodarstw rolnych w 
nowoczesne wysoce specjalistyczne 
narzędzia i maszyny rolnicze 

• słabo rozwinięty sektor usług, 
• niedostateczna podaŜ niezabudowanych, 

uzbrojonych terenów w większości gmin 
dla potrzeb inwestycyjnych 

•  niewielkie zatrudnienie w sektorze 
pozarolniczym na obszarach wiejskich,  

•  niski poziom wyposaŜenia  gospodarstw 
rolnych w  sieć kanalizacyjno- 
wodociągową i gazową  oraz 
oczyszczalni ścieków  

• niezadowalające zagospodarowanie 
odpadów poprodukcyjnych i 
komunalnych, 

•  niedostateczny poziom 
zagospodarowania i wykorzystania 
zbiorników wodnych do celów 
gospodarczych, turystycznych i 
rekreacyjnych, 

• niewystarczający areał lasów, 
• niewystarczający zainteresowanie  

strukturami grup producenckich i 
zrzeszeń  

• znaczny udział rolnictwa tradycyjnego w 
strukturze gospodarki rolnej regionu  

• powolny rozwój gospodarczy niektórych 
rejonów województwa i narastające 
dysproporcje w rozwoju społeczno-
gospodarczego,  

• zdekapitalizowana infrastruktura   
energetyczna 

• niewykorzystane zasoby kulturowe i  

• rolnictwo stanowi obok przemysłu 
główną specjalizację gospodarczą 
regionu, 

• duŜa róŜnorodność krajobrazowa, 
bioróŜnorodność i zmienność 
przestrzenna upraw, 

• wysoka jakość i wartość odŜywcza 
produktów rolno spoŜywczych 

• duŜy potencjał naukowy mogący 
wspierać produkcję rolniczą i około 
rolniczą 

•  istnienie obszarów o wysokiej 
koncentracji produkcji warzywniczej i 
sadowniczej, szczególnie w północno-
wschodniej części województwa, 

•  duŜe moŜliwości produkcji energii 
odnawialnej na bazie biomasy 
roślinnej i wód geotermalnych  

• zróŜnicowana oferta rynkowa 
produktów regionalnych, 

• doświadczenie w pozyskiwaniu i 
wykorzystaniu środków unijnych 

• zwiększająca się liczba zakładów 
przetwórczych zlokalizowanych w 
rejonach produkcji surowców, co 
sprzyja ograniczeniu transportu i 
emisji CO2 

• duŜy rynek wewnętrzny  
• duŜe zasoby ziemi oraz potencjał 

produkcyjny i konkurencyjny 
zapewniający samowystarczalność 
surowcową i Ŝywnościową.  

• duŜe zasoby względnie taniej siły 
roboczej na OW 

• dobrze zachowana róŜnorodność 
biologiczna UR, w tym zasobów 
genetycznych w rolnictwie 

•  silna baza mikro przedsiębiorstw z 
sektora handlu i usług (centra targowe 
z obszaru Rzgowa i Tuszyna) 

• atrakcyjne tereny przyrodnicze i 
agroturystyczne na obszarze 
województwa 

• racjonalna gospodarka kopalinami i 
wodami podziemnymi na OW,  

• moŜliwość zwiększania lesistości OW 
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      niewystarczająca promocja produktów 
      regionalnych,   

• brak rozwiniętej sieci kontraktacji i skupu 
podstawowych produktów rolnych oraz 
określenia ich cen dla  producenta, 

• ograniczone moŜliwości gmin o     
niskich budŜetach w pozyskiwaniu 
środków unijnych 

• mało popularny system ubezpieczeń 
społecznych na OW na wypadek 
kataklizmów  

• brak odpowiednich zachęt do  
inwestowania w zakresie produkcji 
biomasy roślinnej na cele energetyczne  

• niewielki postęp w restrukturyzacji i 
modernizacji rolnictwa,  

 

• upowszechnienie ekonomicznych 
rozwiązań ICT w sektorze rolno 
spoŜywczym 

• zwiększająca się specjalizacja w 
produkcji rolnej, 

 

 

ZagroŜenia Szanse  
• niska opłacalność produkcji rolniczej na 

rynku krajowym i międzynarodowym 
oraz silna konkurencja rolnictwa 
zagranicznego, 

• moŜliwość pojawienia się kapitału 
spekulacyjnego na giełdach towarowych i 
gwałtownych wahań kursów walutowych 
powodujących duŜą zmienność cen 
surowców rolnych, 

• zaniedbania w utrzymaniu sprawnie 
działającej melioracji i nawadniania 
terenów rolniczych oraz niedostateczna 
liczba zbiorników retencyjnych   

• pogłębiający się niekorzystny wpływ 
zmian klimatu, suszy i podtopień  na 
produkcję rolną, co jest niebezpieczne dla 
zachowania bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego. 

• brak rynku zbytu i niskie ceny produktów 
rolnych krajowych oraz import taniej 
Ŝywności   

 

• centralne usytuowanie 
województwa łódzkiego w kraju i 
Europie oraz rozwijająca się sieć 
ciągów komunikacyjnych 
łączących Łódzkie z innymi 
regionami 

• zwiększenie efektywności 
ekonomicznej poprzez 
restrukturyzację produkcji rolnej i 
podniesienie jej walorów 
jakościowych  

•  poprawa warunków bytowych i 
cywilizacyjnych mieszkańców OW 

•  wzrost zainteresowania obszarami 
wiejskimi jako miejscem 
zamieszkania oraz spędzania 
wolnego czasu przy jednoczesnym 
wzroście poziomu atrakcyjności 
turystycznej tych obszarów 

• poprawa konkurencyjności 
gospodarstw i lokalnego 
bezpieczeństwa energetycznego w 
związku ze wzrostem 
zainteresowania produkcją energii 
ze źródeł odnawialnych,  

•  rozwój rolnictwa 
wielofunkcyjnego 

• wzrost produkcji zdrowej Ŝywności 
wskutek rosnącego popytu na 
Ŝywność ekologiczną, 
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•  upowszechnienie rozwiązań 
innowacyjnych w rolnictwie, w tym 
w zakresie odnawialnych źródeł 
energii  

• moŜliwość wykorzystania 
potencjału hodowlanego w 
produkcji roślinnej i zwierzęcej 
(wysokiej jakości materiał 
genetyczny) 

• zagospodarowanie zbiorników 
wodnych na cele agroturystyczne i 
hodowli ryb (np. Jeziorsko) 

• dywersyfikacja rynków zbytu, 
• rozwój agroturystyki na bazie 

znanych na świecie walorów 
kulturowych regionu, w tym ziemi 
łęczycko-sieradzkiej, łowickiej, 
rawskiej i opoczyńskiej, oraz 
produktów regionalnych 

• wykorzystanie źródeł 
geotermalnych jako OŹE i w 
lecznictwie,  

• wejście w nowe struktury 
finansowe Unii Europejskiej 

 
Uwarunkowania zewnętrzne realizacji polityki rolnej  

• wprowadzenie reform i systemowych zmian prowadzących do przekazania kompetencji z 
zakresu zarządzania finansami, planowania przestrzennego, działania organów państwa i 
organizacji samorządowych, rozwoju obszarów wiejskich, samodzielnego 
współfinansowania rozwoju województwa, itp.  

• nowelizacja ustawy o rządowej administracji, prowadząca do zredefiniowania kompetencji 
wojewody, samorządów i administracji rządowej 

• zarządzenia dotyczące alokacji środków krajowych i europejskich, przeznaczonych na 
rozwój infrastruktury wiejskiej oraz rozwój gospodarczy tych obszarów, wydzielenie 
środków finansowych na wsparcie OW w programach pomocowych UE 

• nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prowadząca do 
hierarchicznego modelu zarządzania przestrzennego  

• reforma administracji rządowej,  
• przekazanie samorządowi zadań, wynikających z programów rządowych w dziedzinie 

polityki społecznej województwa, z oszacowaniem skutków finansowych oraz pełnym 
zabezpieczeniem środków finansowych na realizację przekazanych zadań, 

• zwiększenie wpływu organów lokalnych na rozdysponowanie środków finansowych, 
przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rolnictwa  
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3.3. Uwarunkowania produkcji rolnej oraz cele, priorytety i kierunki działania na 
obszarach wiejskich w województwie łódzkim 
 
3.3.1. Uwarunkowania produkcji rolnej w zakresie struktury gospodarstw, środków 
oraz obsady zwierząt i zatrudnienia w rolnictwie  
 

Województwo łódzkie plasuje się wśród pierwszej czwórki województw, które przodują 
w krajowej produkcji rolnej. Jak wskazują dane spisów rolnych w 1996, 2002 i 2010 roku 
(GUS 2003, 2011) sektor ten w Łódzkiem rozwija się w podobnym kierunku jak rolnictwo 
krajowe. W kraju i w Łódzkiem zachodzą podobne, korzystne zmiany w strukturze i 
funkcjonowaniu wielu gospodarstw, które powoli stają się wielkoobszarowymi, 
wielofunkcyjnymi, wyspecjalizowanymi oraz konkurencyjnymi dla krajów Europejskich. 
Dane przedstawione w rozdziałach 1.1, 1.2 i 1.3 niniejszego opracowania, Tabeli nr 17, oraz 
wyniki spisów rolnych (GUS 2003, 2011) i inne opracowania wskazują na utrwalające się 
przeobraŜenia, zachodzące w kierunku powstawania nowoczesnego rolnictwa w regionie.  

W latach 2002-2010 liczba gospodarstw rolnych w województwie zmniejszyła się z 
210 tys. do 169 tys., podczas gdy liczebność jednostek prowadzących tylko działalność 
rolniczą nie uległa większym zmianom i w wymienionych latach wynosiła odpowiednio 146 
tys. i 144 tys., co świadczy o względnej stabilności produkcji rolnej. Odsetek liczby 
gospodarstw prowadzących tylko działalność rolniczą w Łódzkiem w odniesieniu do 
statystyk krajowych zwiększył się z 6,7% do 7,6%, natomiast ich odsetek w stosunku do 
wszystkich gospodarstw w regionie wzrósł z 69,5% do 85,2%. W Łódzkiem połowa (50,9%) 
gospodarstw deklarujących działalność rolniczą prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą, 
33,7% wyłącznie roślinną, a tylko 0,6% wyłącznie zwierzęcą. Dane te wskazują na szybko 
zwiększający się odsetek gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w zestawieniu do 
wszystkich jednostek oraz zmniejszającą się liczbę jednostek nie prowadzących działalności 
rolniczej z 37 tys. do 25 tys. w ciągu ostatnich 8 lat. 

Warte odnotowania są korzystne trendy zachodzące w zwiększającej się powierzchni i 
strukturze gospodarstw. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się korzystną tendencję 
zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych o powierzchni 0-20 ha. Liczba jednostek 
średnich, o areale 20-30 ha utrzymuje się na zbliŜonym poziomie, natomiast liczebność 
wielkoobszarowych gospodarstw o powierzchni ponad 30 ha zaczyna się intensywnie 
zwiększać. Tendencje te są zgodne z  niską oceną sytuacji w rolnictwie  przez rolników 
gospodarujących na areale do 15 ha, oraz wysokim poziomem optymizmu właścicieli  
gospodarstw o powierzchni powyŜej 50 ha. Dekoniunktura w rolnictwie i sposób 
wykorzystania dopłat bezpośrednich (przeznaczenie na bieŜące potrzeby Ŝyciowe czy na 
rozwój gospodarstwa) przyspieszyły proces polaryzacji sytuacji gospodarstw rolnych w 
Polsce. Powiększanie gospodarstw następuje często poprzez włączanie jednostek mniejszych, 
co jest uwarunkowane korzystnym scalaniem gruntów. Niekorzystnym zjawiskiem jest nadal 
pokaźny odsetek gospodarstw najmniejszych, o powierzchni 0-5 ha uŜytków rolnych, które 
stanowią prawie 60% liczby wszystkich gospodarstw, podczas gdy duŜe i wielkoobszarowe 
gospodarstwa o powierzchni ponad 30 ha stanowią tylko 1,4%. Wartość ta nie jest 
równoznaczna z areałem na którym produkują te jednostki. Najliczniejszą grupę stanowią 
gospodarstwa o obszarze 0-1 ha UR (20% wszystkich jednostek), 3-5 ha (16,1%) oraz 5-7 ha 
(12,9%). Średnia powierzchnia uŜytków rolnych w gospodarstwie prowadzącym działalność 
rolniczą wynosiła w 2010 roku 6, 86 ha (w kraju 7,92 ha). Wymienione zmiany strukturalne 
zachodzą powoli, co istotnie wpływa na wolną modernizacją sektora. W następstwie zjawisko 
to jest korzystne z punktu widzenia socjologów, gdyŜ zmiany zachodzą w miarę naturalnego 
zmniejszania się populacji osób zatrudnionych w rolnictwie i dlatego nie generują napięć 
społecznych, w tym bezrobocia. Porównanie odsetek gospodarstw o przytoczonych 
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wielkościach do ogólnej liczbie jednostek, wskazuje na podobne trendy w zmianach struktury 
w Łódzkiem i kraju. NaleŜy przypuszczać, Ŝe większość małych gospodarstw włączanych do 
duŜych będzie na terenach produkcji roślin rolniczych, w rejonach oddalonych od miast. W 
pobliŜu miast gospodarstwa przeznaczą swe tereny pod zróŜnicowaną infrastrukturę oraz 
działalność około rolniczą, pozarolniczą i rekreację. Z kolei wielkość gospodarstw 
ogrodniczych będzie zmieniała się w niewielkim stopniu w najbliŜszym czasie.  

Dane statystyczne GUS (2011) wskazują, Ŝe w ciągu ostatnich 8 lat areał uŜytków 
rolnych zajmowany przez gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w województwie 
łódzkim zmniejszył się z 1146 do 984 tys. ha (o 162 tys. ha). W niewielkim stopniu 
ograniczony został obszar pod zasiewami, warzywami, łąkami i pastwiskami. Nieznacznie 
zmniejszyła się powierzchnia upraw zbóŜ i w duŜym stopniu ziemniaków. Zwiększyła się 
natomiast powierzchnia sadów oraz roślin przemysłowych, strączkowych i pastewnych. 
Przyczyną tych zjawisk było prawdopodobnie zwiększenie produkcji bydła rzeźnego i 
większe zainteresowanie uprawą rzepaku na biopaliwa, których produkcja będzie się rozwijać 
w przyszłości. Odsetek powierzchni poszczególnych upraw w stosunku do ogólnej 
powierzchni uŜytków rolnych w Łódzkiem i kraju był podobny w ostatnich latach, co 
równieŜ świadczy o podobnym zakresie zmian w zasiewach. W województwie łódzkim nadal 
dominują zasiewy (65,8% obszaru UR) i łąki (12,6%). Ugory stanowią 1, 7% UR i w 
niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będą wykorzystane do produkcji biomasy roślinnej 
z przeznaczeniem na cele energetyczne. 

W ostatnich latach wzrosło pogłowie bydła rzeźnego przy niewielkim spadku liczby 
krów mlecznych. Bardzo wyraźnie zmniejszyła się liczebność trzody chlewnej, koni, owiec i 
drobiu, co było związane ze spadkiem opłacalności tej produkcji. Zaobserwowano równieŜ 
wzrost liczebności bydła przy jednocześnie mniejszej liczbie gospodarstw posiadających te 
zwierzęta. Progres ten świadczy o wzroście obsady bydła w gospodarstwach prowadzących 
chów tego gatunku, a takŜe o eskalacji specjalistycznych jednostek. Obsada świń i owiec w 
przeliczeniu na 1 gospodarstwo równieŜ wzrosła, ale jednocześnie zmniejszyło się pogłowie 
tych zwierząt oraz liczba produkujących je gospodarstw.  

W latach 2002- 2010 w Łódzkiem wzrósł poziom wyposaŜenia gospodarstw w ciągniki, 
kombajny zboŜowe, opryskiwacze polowe i sadownicze, które są wykorzystywane w 
większości upraw. Liczba kombajnów ziemniaczanych, buraczanych i silosokombajnów nie 
zmieniła się, prawdopodobnie w związku ze zmniejszającą się produkcją tych roślin. Nadal 
mało jest wysokospecjalistycznego i kosztownego sprzętu, jak np. kombajnów do zbioru 
wiśni oraz innych nowoczesnych maszyn i ciągników. 

W rolnictwie łódzkim zatrudnione jest 7,6% ludności pracującej ogółem w tym sektorze 
w kraju. W regionie odsetek pracujących wyłącznie w swoim gospodarstwie wynosi 87,6% 
ogółu zatrudnionych. 

Dokładniejsze dane dotyczące omawianych zagadnień przedstawia Tabela 17. 
 

Tab. 17. Areał gospodarstw i produkcja rolnicza w województwie łódzkim w 2002 i 2010 
roku (GUS 2003, 2009, 2010, 2011, PSR 2002 Łódź) 

2002 2010 Wyszczególnienie 
Polska Woj. 

łódzkie 
% 
łódz-
kiego 
na tle 
kraju  

 % 
Odse
-tki  

Polska Woj. 
łódzkie 

% 
Łódz-
kiego 
na tle 
kraju   

 % 
Odse- 
tki  

 
Liczba gospodarstw rolnych 
L. gosp. rol. ogółem tys. 2933 210 7,2    100 2278 168 ↓ 7,4 100  
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L. gosp. prowadz. dział. 
rolniczą razem (tys.) 

2172 146 6,7 69,5  1891 144 ↓ 7,6  85,2  

     -w tym prowadzących 
wyłącznie prod.  
roślinną (tys.) 

718 -   846 57 6,7  33,7  

             -prowadzących 
wyłącznie prod. 
zwierzęcą (tys.) 

41 -   22 1 3,1  0,6 

             -prowadzących 
produkcje 
roślinną i 
zwierzęcą (tys.) 

1412 -   1023 86 8,4 50,9  

Liczba gospodarstw nie 
prowadzących 
działalności rolniczej 
(tys.) 

755 37 4,9 17,6 387 25  ↓ 6,4 14,8 

Średnia pow. UR w 
gospod. rolnych prowadz 
dział. rolniczą (ha) 

5,76 5,47   7.92 6,86↑   

 
Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych (tys) 
Ogółem 2933 210 7,2 100 2278 168↓ 7,4 100 
0-1 977 45  4,6  21,4  715 34  ↓ 4,7  20,0 
1-2 32 6,2 15,2 343 22  ↓ 6,4 12,9 
2-3 20 7,1 9,5 231 17  ↓ 7,3 10,2 
3-5 

517  
281 
449 31 6,9 14,8 289 27  ↓ 9,3 16,1 

5-7 25 11,5 11,9 179 21  ↓ 11,7 12,3 
7-10 

217 
210  25 11,9 11,9 173 20  ↓ 11,6 12,2 

10-15 183 19 10,4 9 152 15  ↓ 9,9 9,1 
15-20 84 7 8,3 3,3 72 6    ↓ 8,3 3,5 
20-30 4 6,2 1,9 61 4 6,5 2,3 
30-50 

64 
32 1,2 3,7 0,6 36 2    ↑ 5,5 1,0 

50-100 0,3 2,5 0,1 17 0,5 ↑ 2,9 0,3 
100 i więcej 

12 
7 0,2 2,8 0,1 10 0,2 2 0,1 

 
UŜytki rolne w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą (tys. ha)  
Pow. gruntów ogółem  19324 1266 6,6 100 17288 1130↓ 6,5 100 

    W tym uŜytki rolne  16899 1127 6,7 89,0 14971 984↓ 6,6 87,1 
        W tym  
       UR w dobr. kulturze  

- 903  71,3 14548 960↑ 6,6 84,9 

              Zasiewy  10764 796 7,4 62,9 10565 744↓ 7.0 65,8 
             Grunty ugorowa      365 19 5,1 1,7 
              Sady  271 30 11,1   2,4 363 36  ↑ 10 3,2 
              Warzywa grunt  171    139 161 11,5 1,4 
              Łąki  148 5,9 11,7 2635 142↓ 5,4 12,6 
              Pastwiska  

2531 
1030 48 4,7   3,8 619 20  ↓ 3,2 1,8 
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              Pozostałe UR  - -   423 24 5,6 2,1 
    Lasy i grunty leśne  - 82 - 6,5 1266 84  ↑ 6,6 7,4 

    Pozostałe grunty  - 57 - 4,5 1051 63  ↑ 6,0 5.6 
1 bez pow. ogrodów przydomowych, 
Zasiewy (tys. ha.) 
Zasiewy ogółem 10764 796 7,4 100 10565 744↓ 7,0 100 
W tym -  zboŜa 8294 610 7,3 77,0 7646 583↓ 7,6 78,4 
            - strączkowe jad. 45 1 2,2 0,4 42 2↑ 4,2 0,3 
             -przemysłowe 757 17 2,2 7,0 1172 28  ↑ 2,4 3,8 
           - ziemniaki 803 95 11,8 7,5 387 43  ↓ 11,1 5,8 
           -pastewne  562 40 7,1 5,2 900 60  ↑ 6,6 8,1 

 
Zwierzęta gospodarskie (tys. szt.) 
Bydło 5533 450 8,1  5755 454↑ 7,9  
Trzoda chlewna 18629 1382 7,4  15271 1311           

↓ 
8,6  

Owce  345 25 7,2  268 16  ↓ 6  
Konie 330 18 5,4  264 15  ↓ 5,7  
Drób 198784 17810 8,9  174527 15350           

↓ 
8,8  

 
Maszyny(tys. szt.) 
Ciągniki  1339 118 8,8  1471 127↑ 8,6  
Kombajny zboŜowe 123 8 6,5  152 10  ↑ 6,8  
Kombajny buraczane 32 1 3,1  28 1 4,5  
Kombajny ziemniaczane 81 13 16  80 13 16,5  
Silosokambajny 13 1 7,7  12 1 7,9  
Opryskiwacze polowe 472 48 10,2  496 50  ↑ 10,2  
Opryskiwacze 
sadownicze 

45 5 11,1  52 6    ↑ 11,4  

 
Zatrudnienie (tys. osób) 
Pracujący wyłącznie 
lub głównie w 
gospodarstwach 
rolnych ogółem 

x x   2304 176 7,6  

Pracujący w swoim gosp. 
rolnym (wyłącznie 
+głównie) razem  

x x   2216 171 7,7 100 

Pracujący w swoim 
gospodarstwie wyłącznie 

x x   1945 150 7,7 87,6 

Pracujący w swoim 
gospodarstwie głównie 

x x   271 21 7,7 12,4 

 
Nakłady pracy w gospodarstwach rolnych w ciągu roku (tys. osób) 
Pracujący ogółem 4350    4537 348 7,7 100 
Pracujący w 4261    4449 343 7,7 98,6 
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gospodarstwach 
indywidualnych (rodzina 
razem) 
Pracujący wyłącznie w 
swoim gospodarstwie 
(%) 

- -   6.82 5,96 87,4 1,7 

X inny sposób liczenia zatrudnienia  w 2002 roku i stąd niemoŜliwe jest porównywanie do 
2010 r. 
 
3.3.2. Analiza produkcji, celów, priorytetów i kierunków działań na obszarach wiejskich 
i w rolnictwie 
 
 Niniejsza ekspertyza zakłada, Ŝe strategia województwa łódzkiego w zakresie 
obszarów wiejskich i rolnictwa powinna koncentrować się na jednym głównym celu 
podstawowym, pięciu celach szczegółowych oraz zawartych w nich priorytetach i 
kierunkach działań. Zostały one wyszczególnione w części 3.3.3. niniejszego opracowania 
„Diagram celów, priorytetów i kierunków działania na obszarach wiejskich i w rolnictwie”. 
Kierunki te obejmują całokształt problemów dotyczących omawianych sektorów.  

Cele, priorytety i kierunki działań na obszarach wiejskich i w rolnictwie, 
przedstawione w Diagramie, zostały opracowane na podstawie własnych badań, wywiadów 
i ankiet wypełnionych przez przedstawicieli starostw oraz analizy Spisu Rolnego w 2009 i 
2010 roku (GUS 2010, 2011). W ankietach zawarto opinie i dane odnośnie zakresu 
informacji obj ętych diagramem, które powinny znaleźć się w ekspertyzie oraz zgłoszono 
dodatkowo swoje propozycje. Dotyczą one stanu działalności poszczególnych gmin i 
powiatów, ich potrzeb i planów na przyszłość, często zawartych w lokalnych strategiach. 
W analizie oparto się równieŜ na projekcie strategii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(MRiRW 2010), Strategii Województwa Łódzkiego oraz innych pokrewnych strategii, 
 

Niniejsza ekspertyza zakłada, Ŝe celem podstawowym opracowywanej strategii w 
zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich będzie: Poprawa konkurencyjności produkcji 
rolno spoŜywczej i jakości Ŝycia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie 
zasobów i potencjałów w zrównowaŜonym rozwoju województwa łódzkiego. WyróŜniono 
5 celów cząstkowych, w ramach których uwzględniono priorytety, a w nich najwaŜniejsze 
kierunki działania. 
 
 
Cel szczegółowy 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich 
 
 Dominującą działalnością w większości gmin województwa jest produkcja rolnicza. 
Natomiast gminy usytuowane wokół Łodzi wchodząc w skład obszaru metropolitalnego 
przekształcają się w tereny wielofunkcyjne i tworzą charakter podmiejskiego zaplecza. 
Dotyczy to między innymi gmin: Zgierz, Stryków, Nowosolna, Andrespol, Brójce, Rzgów, 
Ksawerów, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Pabianice. W niektórych z nich 
tak jak w powiecie pabianickim zanika powoli rolnictwo z uwagi na to, Ŝe ich tereny stają się 
atrakcyjnymi miejscami dla budownictwa. Powstają w nich (np. Pawlikowice w 
pabianickim) osiedla domków jednorodzinnych dla mieszkańców tych gmin ale pracujących 
w Łodzi lub prowadzących często działalność pozarolniczą. Gminy terenu powiatów 
usytuowanych wokół Łodzi stają się powoli sypialnią tego miasta, a zmierzające działania w 
kierunku utworzenia aglomeracji łódzkiej przyczynią się do rozwoju mieszkalnictwa na ich 
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terenie jeszcze w większym stopniu. Podobne tendencje obserwuje się w Skierniewicach i 
gminach usytuowanych wzdłuŜ trasy kolejowej Łódź-Warszawa (m. in. Łódź, Koluszki 
Rogów, Skierniewice), z których coraz więcej mieszkańców dojeŜdŜa do pracy w Łodzi i 
Warszawie.  

W gminach oddalonych od Łodzi i większych miast (Piotrkowa Trybunalskiego, 
Kutna) dominuje rolnictwo. Jednocześnie w ponad 30 gminach usytuowanych na obszarach 
atrakcyjnych turystycznie m. in. w dolinach Warty, Pilicy, Grabi i Mro Ŝycy, Rawki oraz 
zlokalizowanych na terenach parków krajobrazowych coraz więcej miejscowości 
przekształca się w rekreacyjno-wypoczynkowe tereny, prowadząc jednocześnie produkcję 
rolną (BPPWŁ 2008).  

Powstałe w ostatnich latach Bełchatowskie Zagłębie Węglowo Energetyczne wpływa 
na zmianę funkcji okolicznych gmin m. in. Bełchatów, Kluki, Kleszczów, Sulmierzyce, 
Szczerców, Rząśnia, Rusiec, Zelów, DruŜbice, Wola Krzysztoporska, Kamieńsk. 
Produkcja rolna w tych gminach jest utrudniona, a część ich mieszkańców podejmuje pracę w 
kopalni i elektrowni. NaleŜy przypuszczać równieŜ, Ŝe część terenów w gminach 
zlokalizowanych przy zjazdach z autostrad A1 i A2 zmieni częściowo funkcję z rolniczej na 
agroturystyczną, magazynową i drobnej wytwórczości. 

Wymienione uwarunkowania związane z usytuowaniem gmin przekładają się na 
kapitał ludzki, zatrudnienie i przedsiębiorczość ludności obszarów wiejskich. Na ogół 
ludność w gminach wiejskich cechuje niedostateczny poziom wykształcenia, niedostosowanie 
wykształcenia zawodowego do potrzeb istniejących w danym regionie, trudniejszy dostęp do 
rynku pracy i niŜsze aspiracje zawodowe, a takŜe w wielu regionach niŜszy standard Ŝycia. 
Poziom wykształcenia w zakresie szkolnictwa średniego policealnego i wyŜszego jest 
dwukrotnie niŜszy niŜ w ośrodkach miejskich. Dochód przeciętnego mieszkańca wsi jest o 
20% niŜszy niŜ w mieście i około 50 % niŜszy niŜ w Warszawie. Występujący kontrast w tym 
zakresie, powoduje dysproporcje pomiędzy obszarami wiejskimi i miastem, wpływając na 
mniejszą atrakcyjność tych obszarów, co z kolei stanowi barierę do dalszego ich rozwoju.  
Z racji wykonywania zawodu poziom zatrudnienia, wykształcenia i przedsiębiorczości 
mieszkańców gmin usytuowanych wokół aglomeracji miejskich (szczególnie Łodzi), 
dojeŜdŜających do pracy w miastach i zagłębia bełchatowskiego jest wyŜszy niŜ w gminach 
oddalonych od tych ośrodków i prowadzących tylko działalność rolniczą. RównieŜ w ramach 
działalności rolniczej poziom wykształcenia i przedsiębiorczości jest znaczne wyŜszy w 
przypadku zarządzających duŜymi wielkoobszarowymi gospodarstwami oraz producentów 
wysokospecjalistycznych gospodarstw ogrodniczych niŜ pracujących w małych tradycyjnych 
jednostkach rolniczych, dodatkowo oddalonych od duŜych aglomeracji miejskich. 
Gospodarstwa kierowane przez rolników młodszych wiekiem i z wyŜszym wykształceniem 
radzą sobie stosunkowo lepiej z  obecną dekoniunkturą w rolnictwie. Osoby o niŜszym 
poziomie wykształcenia nie wykazują zainteresowania zawodowego i są mniej aktywne w 
uzyskiwaniu kwalifikacji poŜądanych na rynku pracy. Dodatkowo niedopasowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uniemoŜliwia właściwy rozwój społeczeństwa na danym 
terenie. Dlatego np. w usługach znalazło zatrudnienie tylko 14,5% mieszkańców wsi, co 
plasuje Łódzkie na dalekim miejscu wśród województw w kraju.  

Dzieci i młodzieŜ, z gmin szczególnie oddalonych od duŜych aglomeracji, juŜ na 
starcie mają mniejsze szanse edukacyjne. Wykształcenie ich jest uzaleŜnione od jakości i 
dostępu do usług edukacyjnych, w tym do opieki przedszkolnej, która jest podstawowym 
elementem w realizacji procesu edukacji i integracji oraz stworzenia równych szans 
rozwojowych. W ostatnich latach utrudniona dostępność do przedszkoli dla dzieci z obszarów 
wiejskich pogłębia się.  

Usytuowanie gmin i poziom wykształcenia mieszkańców przekłada się na 
zatrudnienie, mobilność i przedsiębiorczość ich mieszkańców. W województwie łódzkim do 
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grupy gmin o najwyŜszej stopie bezrobocia naleŜą usytuowane w powiatach: 
radomszczańskim, opoczyńskim, tomaszowskim, kutnowskim, sieradzkim, 
zduńskowolskim, natomiast o najniŜszym bezrobociu: w łowickim, rawskim, 
skierniewickim, piotrkowskim, pabianickim.  W rolnictwie indywidualnym od 0,5 do 1,4 
mln osób nie posiada zatrudnienia, a około 70% osób pracuje w częściowym wymiarze czasu.  
PowyŜsze uwarunkowania lokalizacji, wykształcenia i przedsiębiorczości, spowodowały 
równieŜ to, Ŝe w 2008 roku najwięcej podmiotów (w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców) 
zarejestrowano w gminach powiatów znajdujących się wokół Łodzi, czyli: pabianickim 
(107,1), łódzkim wschodnim (95,2) oraz zgierskim (82,7), a najmniej w gminach 
opoczyńskiego (42,7), łęczyckiego (47,1) i rawskiego (49,1). Do „przedsiębiorczych” gmin 
dołączają zlokalizowane w powiatach wieruszowskim i wieluńskim. W gminach Rzgów  i 
Tuszyn (Łódź Wschodni) powstała bardzo silna baza mikro przedsiębiorstw z sektora handlu 
i usług. Najmniej podmiotów gospodarczych znajduje się natomiast w południowo-
wschodniej części województwa, czyli oddalonej od ośrodków wielkomiejskich i o 
mniejszym procencie wykształconych osób.  
 Trudnie warunki bytowe, połączone z bezrobociem mogą być przyczyną wykluczenia 
społecznego ludzi, którzy nie radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Wymaga to utworzenia i 
realizacji specjalnie przygotowanych programów przeciwdziałania temu wykluczeniu ze 
szczególnym uwzględnieniem programów z zakresu profilaktyki uzaleŜnień i promocji i 
ochrony zdrowia. Problem ten dotyczy przede wszystkim gmin zlokalizowanych w dalszej 
odległości od duŜych aglomeracji miejskich.  

 
Przedstawiona sytuacja odnośnie kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości 

ludności w gminach województwa wymaga podjęcia działań w celu poprawy istniejącego 
stanu. W rozdziale 3.3.2. „Diagram celów, priorytetów i kierunki działania strategii” 
zaproponowano waŜniejsze typy przedsięwzięć, które naleŜy podjąć aby zrealizować istotne 
priorytety: 

 
1. Wzrost poziomu intelektualnego, wykształcenia, predyspozycji i aktywności 

zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich 
2. Zwiększanie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany 

miejsca zamieszkania  
3. Rozwój pozarolniczej działalności, przedsiębiorczości i rynku pracy na obszarach 

wiejskich 
4. Udoskonalanie sfery socjalnej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz 

przeciwdziałanie ubóstwu na OW 
 

Wskazane priorytety odnoszą się do wszystkich gmin województwa łódzkiego, co zostało 
zaznaczone w przeprowadzonych ankietach.  

 
 
Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków bytowych na obszarach wiejskich i integracji z 

innymi regionami  
 
 Wykształcona i przedsiębiorcza ludność mieszkająca na terenach wiejskich musi mieć 
zapewnione odpowiednie warunki bytowe zgodne z panującymi standardami. Obecnie 
warunki te w większości, znacznie odbiegają od miejskich, szczególnie na terenach 
oddalonych od duŜych aglomeracji.  

Jednym z waŜniejszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i 
sanitarnego na obszarach wiejskich.. Utrudnienia w przesyłaniu energii dotyczą przede 
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wszystkim gmin oddalonych od duŜych aglomeracji miejskich. W 2008 roku najwięcej 
odbiorców energii elektrycznej było w powiatach: zgierskim, tomaszowskim i pabianickim. 
Z kolei w powiatach: opoczyńskim i radomszczańskim nastąpił nieznaczny spadek jej 
poboru. Obecnie w województwie łódzkim obserwuje się niewydolność potencjału 
energetycznego i linii przesyłowych, a takŜe brak zróŜnicowanych źródeł bezpieczeństwa 
energetycznego, które stanowią powaŜną barierę w rozwoju innowacyjnym i 
konkurencyjnym rolnictwa. Udoskonalenie stanu i rozwój infrastruktury energetycznej na 
obszarach wiejskich jest niezbędnym czynnikiem dla rozwoju produkcji i funkcjonowania 
mieszkańców oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto dodatkową trudnością jest 
brak dostępu do linii przesyłowych gazu ziemnego w większość wsi województwa łódzkiego.  

Kolejnym problemem, podnoszonym przez prawie wszystkie gminy województwa, 
jest rozbudowa i modernizacja ujęć wody, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 
ścieków. Niewielka jest liczba gmin, które posiadają jednocześnie sieć wodociągową i 
kanalizacyjną, większość z nich ma do dyspozycji tylko wodociągi. Jakkolwiek wzrasta ilość 
sieci wodociągowo kanalizacyjnych, na obszarach wiejskich województwa łódzkiego wciąŜ 
dominuje system wodociągowy bez kanalizacji, co negatywnie wpływa na środowisko. 
Negatywnie na otoczenie wpływa teŜ wciąŜ jeszcze nie dopracowana gospodarka odpadami 
komunalnymi, segregacja oraz selektywna ich zbiórka i recykling. Skutkuje to 
zaśmiecaniem środowiska, między innymi, przez dzikie wysypiska na terenie całego 
województwa. Gminy postulują udoskonalenie systemów recyklingu, gromadzenia, 
odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, produkcji rolniczej oraz przerobu 
ich na nawozy, materiały uŜytkowe lub energię.  

Jednym z waŜniejszych problemów, postulowany przez większość gmin 
województwa, to modernizacja lokalnej, gminnej, powiatowej i regionalnej sieci drogowej, 
zintegrowanej z krajowymi i międzynarodowymi drogami ekspresowymi oraz autostradami 
A2 i A1. Województwo łódzkie, zajmuje 7 miejsce w kraju pod względem długości dróg 
publicznych o nawierzchni twardej (17219,4 km), natomiast uplasowało się na 4 pozycji  w 
odniesieniu do gęstości wspomnianych tras. O ile sieć tych dróg wydaje się być wystarczająca 
to głównym problemem jest zły stan wielu z nich, mimo intensywnych prac 
modernizacyjnych.   
 Problemem jest słabo rozwinięta infrastruktura kolejowa łącząca stosunkowo 
niewielką liczbę gmin oraz ograniczona liczba taboru kolejowego, mimo zauwaŜalnej 
poprawy jego stanu technicznego. Integracji wielu gmin mogłaby pomóc, między innymi, 
zmodernizowanie trasy kolejowej Śląsk – Gdynia z odgałęzieniem Chorzew Siemkowice – 
Pajęczno – Częstochowa, co postuluje gmina Pajęczno. W województwie obserwuje się 
równieŜ spadek liczby bezpośrednich połączeń autobusowych, które w przypadku poprawy 
rentowności mogą być szybko odbudowane przez przedsiębiorstwa spółdzielcze i prywatne. 
Ujemną stroną jest mała liczba i dodatkowo słabo zsynchronizowana infrastruktura węzłów 
transportowych, przesiadkowych transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Utrudnia to 
mobilność ludzi i spedycję towarów. DuŜe nadzieje, w aspekcie ruchu pasaŜerskiego i 
transporcie towarów, wiąŜe się z rozbudową lotniska w Łodzi, prawdopodobną budową 
lotniska w pobliŜu Skierniewic oraz wykorzystaniu bazy lotniczej w Łasku i Leźnicy 
Wielkiej  koło Łęczycy. Samochodowy transport towarów jest stosunkowo dobrze 
zorganizowany przez liczne firmy transportowe zlokalizowane na terenie województwa. 
 Na obszarach wiejskich, głównie oddalonych od miast oraz wśród ludności o niskim 
poziomie wykształcenia na całym terenie województwa istnieje niska świadomość 
dobrodziejstwa korzystania z technologii informatyczno komunikacyjnych (ICT) i 
wykorzystania sieci szerokopasmowych w edukacji, samokształceniu, produkcji, 
komunikowaniu się. Sieci ITC są dostępne we wszystkich gminach. Natomiast konieczny 
jest wzrost świadomości młodzieŜy i dorosłych oraz zachęcenie do korzystania z nich, 
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budowy infrastruktury i technologii umoŜliwiających uŜytkowanie ICT i sieci 
szerokopasmowych, punktów serwisowych oraz stworzenie preferencji do stosowania w 
Ŝyciu codziennym.  
 Na terenie obszarów wiejskich Łódzkiego jest wciąŜ słabo rozbudowana infrastruktura 
społeczna, pomimo wielu podejmowanych działań w tym zakresie. Niemal wszystkie gminy 
zgłaszają konieczność rozbudowy i rozwoju infrastruktury edukacji, kultury (w tym kultury i 
sztuki ludowej), turystyki i sportu, w celu umoŜliwienia mieszkańcom OW dostępu do dóbr i 
usług publicznych, kultury oraz zintensyfikowania integracji środowiskowej na danym 
terenie. Wobec zaniedbanej infrastruktury społecznej, zgodnie z postulatami wszystkich 
gmin województwa konieczne jest podjęcie wielu działań zmierzających do zmniejszenia 
dysproporcji w tej sferze między wsią i miastem. Dotyczy to między innymi: 

• rozbudowy i rozwoju infrastruktury usług medycznych na OW oraz usług opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

• zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji pomiędzy obszarami 
wiejskimi i miejskimi poprzez modernizację szkolnictwa podstawowego i 
zawodowego, 

• niezbędnych reform ubezpieczenia rolniczego, zdrowotnego 
• rozbudowy i rozwoju infrastruktury edukacji, kultury (w tym kultury i sztuki ludowej) 

i sportu w celu umoŜliwienia mieszkańcom OW dostępu do dóbr i usług publicznych, 
kultury oraz integracji środowiskowej  

• budowy i modernizacji infrastruktury związanej z tworzeniem i rozwojem centrów 
rekreacji, wypoczynku i lecznictwa na bazie naturalnych warunków środowiskowych 
(Spała, dolina Warty, MroŜycy), geotermalnych wód i złóŜ solanek (m. in. 
Skierniewice, Uniejów, Łowicz, Poddębice) oraz wód Ŝelazistych w Inowłodzu  

• inicjacji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych w tym OSP, która oprócz 
funkcji ochronnej mienia w wielu gminach jest jedynym ośrodkiem integrującym 
mieszkańców na danym terenie. 

 
Województwo łódzkie posiada duŜe moŜliwości w zakresie agroturystyki oraz zachowane 

są zasoby dziedzictwa narodowego, które powinny stać się wizytówką regionu, oprócz 
działalności rolniczej. Oprócz  znanego w świecie regionu łowickiego, w Łódzkiem cenne są 
równieŜ walory kulturowe ziemi łęczycko-sieradzkiej, opoczyńskiej i rawskiej, które naleŜy  
upowszechnić. W herbie województwa łódzkiego znajduje się symbolika Ziemi Ł ęczyckiej, 
Sieradzkiej i Rawskiej, co jest odzwierciedleniem wielowiekowego ukształtowania 
historyczno – geograficznego rejonów współtworzących dzisiejszy Region Łódzki. Postuluje 
się więc budowę nowych i modernizację istniejących ośrodków rekreacji, turystyki i 
uzdrowisk, między innymi na terenach usytuowanych wzdłuŜ Warty, Pilicy, Rawki, Grabi i 
Mro Ŝycy, terenach objętych ochroną prawną oraz leŜących na szlakach turystycznych. 
Konieczne jest więc stworzenie systemu wspierającego inwestycje w infrastrukturę 
turystyczną, między innymi w rozwój szlaków i działalność gospodarczą około turystyczną 
jak np. gastronomia, produkty regionalne, baza noclegowa.  
 
Na obszarach wiejskich i miejskich niezwykle waŜnym jest odpowiednio rozbudowany 
system monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na wypadek klęsk 
Ŝywiołowych i wypadków drogowych, w których województwo łódzkie przoduje. Zgodnie z 
postulatami wszystkich gmin województwa powinno rozbudować się infrastrukturę 
melioracyjną i usprawnić retencję wody w celu zabezpieczenia przed katastrofami 
ekologicznymi (susze, powodzie). Konieczne jest równieŜ udoskonalenie systemu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a takŜe zorganizowanie i wdroŜenie jednolitego systemu 
informatycznego oraz efektywnego systemu zarządzania kryzysowego.  
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Proponowane niezbędne priorytety i kierunki działania jakie powinno się podjąć w celu 
udoskonalenia warunków bytowych na obszarach wiejskich i integracji z innymi regionami 
przedstawiono w Diagramie, w obszarze „Cel 2”.  
 
 
Cel szczegółowy 3. Zapewnienie bezpieczeństwa Ŝywnościowego w regionie 

 
Nowoczesne rolnictwo powinno mieć charakter wielokierunkowy i oprócz podstawowego 
celu jakim jest produkcja Ŝywności musi pełnić róŜne waŜne funkcje, w tym społeczne, 
rekreacyjne, kulturowe, przyrodnicze oraz kształtowania bilansu energetycznego. 
  Rolnictwo w województwie łódzkim cechuje się duŜym odsetkiem gospodarstw 
małych i bardzo małych, co kształtuje jego funkcje produkcyjne i przyrodnicze. Taka 
struktura nie sprzyja efektywnej, ekonomicznej, wydajnej i konkurencyjnej produkcji 
rolniczej w aspekcie europejskim. Jest natomiast korzystna z doraźnego punktu widzenia 
socjalnego, zagospodarowania mieszkańców wsi, ukrycia bezrobocia, ochrony środowiska, 
bioróŜnorodności i prowadzenia drobnej, regionalnej działalności, której nie podejmują 
gospodarstwa wielkotowarowe. W tych warunkach konieczna jest stopniowa transformacja 
rolnictwa w kierunku wielkotowarowego, w miarę naturalnego zmniejszania się populacji 
mieszkańców wsi. Zmiany, jakie zachodziły w strukturze obszarowej gospodarstw, 
wskazywały na tendencję do dwubiegunowości: ubywało gospodarstw w przedziale 2-15 ha 
(najwięcej przedziale 5-10 ha), a przybywało w grupach skrajnych: do 2 ha i powyŜej 15 ha. 
Następował wzrost grup skrajnych kosztem „środka” (Chmielewska 2008).  

 
Rolnictwo łódzkie jest znaczące w kraju i ma duŜe szanse rozwoju. Pod względem 

towarowości i produkcji znajduje się w czołówce w kraju. W produkcji warzywniczej 
specjalizują się gminy północne: Grabów, Daszyna, Krośniewice, Nowe Ostrowy, 
Dąbrowice, Łanięta, Strzelce, Oporów, KrzyŜanów, Kutno, Piątek, Góra Św. 
Małgorzaty, Łęczyca, Świnice Warckie, Bielawy, Bedlno, śychlin, Zduny, Łowicz, 
Domaniewice, Ćhąśno, Kiernozia, Kocierzew Południowy oraz południowe: Rusiec, 
Osjaków, Kiełczygłów, Siemkowice i zlokalizowane w zachodniej części: Błaszki, Warta, 
Goszczanów, Wróblew. W sadowniczej produkcji wiodą gminy: Łowicz, Nieborów, 
Łyszkowice, Głowno, Maków, Lipce Reymontowskie, Godzianów, Słupia, Dmosin, 
Rogów, Głuchów Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Cielądz, Nowy Kawęczyn, 
Kowiesy, Skierniewice. Pozostała część województwa produkuje rośliny rolnicze, a na 
terenach o niskiej jakości gleb moŜe wytwarzać biomasę na potrzeby energetyczne. Z 
produkcji ziemniaków znane są tereny: Kodr ąb, Radomsko, Gidle, Wieluń, Biała, 
CzarnoŜyły, Brzeźno, Sieradz, Zadzim, Pęczniew, Sadkowice, Regnów. W produkcji 
trzody chlewnej specjalizują się, między innymi, gminy: Masłowice, Rozprza, Wola 
Krzysztoporska, Piotrków, Grabica, Wolbórz, Moszczenica, Tuszyn, Czarnocin, 
Będków, Rzgów, Pabianice, Andrespol, Ksawerów, Lipce Reymontowskie, Słupia, 
Głuchów, Godzianów, Pątnów, Wierzchlas, Morsko, Skomlin, Łubice, Bolesławiec, 
Czastary, Wieruszów. W produkcji bydła przodują: Kiełczygłów, Konopnica, Złoczew, 
Lututów, Klonowa, Burzenin, Brąszewice, Goszczanów, Wodzierady, Rokiciny, 
Czarnocin, Będków, Łyszkowice, Głowno, Ozorków, Domaniewice, Bielawy, Łowicz, 
Bedlno, Zduny, Chąśno, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Wartkowice, Świnice 
Warckie, Łęczyca, Witonia, Grabów, Goszczanów.  

PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe niemal połowa gmin województwa specjalizuje 
się w produkcji ogrodniczej, ziemniaków, trzody chlewnej i bydła. Pozostała część prowadzi 
produkcję mieszaną, zbóŜ i w najbliŜszej przyszłości powinna rozpocząć produkcję roślin 
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energetycznych na glebach słabych, których jest stosunkowo duŜo w południowej i 
wschodniej części województwa tam, gdzie specjalizacja w wymienionych wyŜej dziedzinach 
jest niewielka. Gleby niskiej klasy bonitacyjnej powinno równieŜ przeznaczać się pod 
zalesianie. Prowadzić to będzie do rozwoju produkcji materiałów budowlanych dla 
budownictwa pasywnego, przemysłu drzewnego, meblarskiego. Na pozostałych glebach w 
regionie naleŜy wydzielić tereny z przeznaczeniem do rozwoju szkółek nowych gatunków 
roślin przydatnych gospodarczo i plantacji ziół . 

 
Województwie łódzkim jest prowadzona takŜe słynna na świecie hodowla koni w 
Bogusławicach i Walewicach. Znajdują się teŜ kolekcje zawierające unikalne materiały 
genetyczne roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Opracowane są, gotowe do 
wdroŜenia, nowoczesne technologie produkcji wielu roślin, w tym w warunkach 
zmieniającego się klimatu.  
 Jednym z waŜniejszych trendów w polityce regionalnej powinno być utrzymanie 
produktywnych gospodarstw rolnych, o dodatnim bilansie ekonomicznym oraz zachowanie  
uŜytków rolnych w stanie gotowości produkcyjnej, z wyłączeniem gruntów niskiej klasy 
bonitacyjnej, które mogą być przeznaczone pod zalesienie, zadrzewienie, uprawy specjalne 
(zioła), małą retencję oraz produkcję biomasy. Prowadzenie efektywnej produkcji rolnej 
wymaga podjęcia działań mających na celu ograniczenie zjawiska stepowienia, usprawnienie 
systemów retencjonowania wody do produkcji rolnej oraz dostosowanie rynku regionalnego 
artykułów rolno spoŜywczych do tendencji światowych. Działania te korespondują z 
wdroŜeniem systemu wspierania produkcji Ŝywności, wytwarzanej metodami integrowanymi, 
ekologicznymi i tradycyjnymi.  
 

WaŜniejsze priorytety oraz kierunki działania w zakresie produkcji Ŝywności 
przedstawiono w Diagramie, Cel szczegółowy 3. „Zapewnienie bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego w regionie” 
 
 
Cel szczegółowy 4. Stworzenie warunków zwiększenia mobilności i konkurencyjności w 

sferze produkcji rolno-spoŜywczej 
 

Niski poziom wykształcenia, przedsiębiorczości oraz niekorzystna struktura 
wykształcenia ludności wiejskiej związanej z rolnictwem wymaga podjęcia szybkich działań 
w zakresie stworzenia warunków zwiększenia mobilności i konkurencyjności w sferze 
produkcji rolno-spoŜywczej. Przeprowadzona przez autorów opracowania ankieta, strategie 
powiatów i gmin oraz projekt strategii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazują, Ŝe 
problem ten jest powszechnie dostrzegany i podejmowane są działania w poszczególnych 
jednostkach administracyjnych.  

Jedne z działań powinny być ukierunkowane na modernizację bazy technicznej i 
wzrost innowacyjności w technologiach i systemach produkcji rolniczej. Gospodarstwa rolne 
w województwie łódzkim są dość dobrze wyposaŜone w maszyny i sprzęt w porównaniu do 
innych regionów w kraju, jednakŜe znaczna liczba ciągników oraz maszyn jest przestarzała, 
kosztowna w eksploatacji i wymaga duŜych nakładów siły roboczej. Mało jest 
wyspecjalizowanego sprzętu, jak np. kombajnów do zbioru porzeczek czy wiśni, na których 
zakup mogą sobie pozwolić tylko największe gospodarstwa oraz bardzo duŜe grupy 
producenckie. RównieŜ znaczna liczba gospodarstw rolnych, szczególnie małych, 
wykorzystuje w swojej działalności tradycyjne, nieinnowacyjne i często przestarzałe 
technologie. Zdecydowana większość z nich nie zasiewa pól kwalifikowanym materiałem 
siewnym, co dodatkowo wpływa negatywnie na wielkość i jakość plonów oraz efektywność 
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produkcji. PowaŜnym problemem jest uprawa niektórych roślin bez płacenia opłat 
licencyjnych, co jest łamaniem ustawy dotyczącej wyłącznego prawa do odmian. Konieczne 
jest więc wprowadzanie nowoczesnych technologii uprawy, które sprzyjając środowisku, 
umoŜliwiają uzyskanie wysokich plonów i są mniej pracochłonne. Stosowanie nowoczesnych 
technologii jest niezbędne w warunkach zachodzących zmian klimatycznych, mniejszego 
zatrudnienia oraz rosnącej konkurencji rolnictwa krajów zachodnich i wschodnich. Wymaga 
to zwiększonych nakładów na naukę, których w budŜecie państwowym brakuje oraz 
ukierunkowania badań i toku studiów na potrzeby praktyki. Odbiorcą wyników badań jest 
producent rozproszony i dlatego jego niezbędna partycypacja w ich finansowaniu mogłaby 
być w formie podatku od obrotu produktami rolnymi.  

WdroŜenie do praktyki najnowszych technologii wymaga sprawnego systemu ich 
upowszechniania. Wyspecjalizowani producenci sami są zainteresowani i biorą udział w 
wielu szkoleniach, podczas gdy właściciele małoobszarowych gospodarstw są bardzo bierni 
w tym zakresie. Konieczne jest więc udoskonalenie specjalistycznego doradztwa w sektorze 
rolno – spoŜywczym. Wymaga to zwiększenia mobilności ODR, innych słuŜb doradztwa 
rolniczego, powołania Platformy Innowacji i WdroŜeń transformującej wiedzę ze sfery 
naukowej do produkcji oraz stworzenia informacji internetowej dotyczącej całościowej 
technologii produkcji rolnej, ekonomiki, aktualnych zabiegów, warunków pogodowych, 
obrotu produktami, itp.. Racjonalne jest wsparcie działalności upowszechnieniowej Instytutu 
Ogrodnictwa i wszystkich Uczelni istniejących w regionie łódzkim.  
 Prowadzenie efektywnej produkcji rolniczej wymaga dostosowania struktur sektora 
rolno- spoŜywczego do rolniczej produkcji w skali globalnej. Działania w tym zakresie są juŜ 
podejmowane, często na niŜszym szczeblu administracyjnym. Na terenie województwa działa 
16 prosperujących, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz 17 grup 
producentów rolnych (Tab. 18 i 19). Rolnictwo łódzkie musi poszukiwać silnych lokalnych 
powiązań gospodarczych i poprzez grupy producenckie stać się waŜnym partnerem w 
gospodarce regionu. Wskazane jest więc wsparcie działalności spółdzielczości, grup 
producenckich, oraz Łódzko – Mazowieckiego Klastra Owocowo - Warzywnego w 
Skierniewicach, Klastra „Bioenergia dla Regionu”, Łódzkiego Klastra Owocowo 
Warzywnego Zjazdowa oraz innych klastrów, grup i organizacji producenckich juŜ 
działających i nowych mających się utworzyć w terenie. Stworzone rynki hurtowe przez 
grupy producenckie mogłyby być uzupełnieniem giełdy produktów rolnych w Broniszach. 
Obecnie istnieje  86 punktów skupu owoców i warzyw (Tab. 20). Korzystne byłoby równieŜ 
stworzenie warunków do doskonalenia, modernizacji i powstawania nowych struktur 
zwiększających mobilność rolniczej sfery produkcyjno przetwórczej. Aby zwiększyć 
aktywność samoorganizowania się producentów rolnych wskazane jest równieŜ podjęcie 
działań na rzecz samoorganizacji społeczności wiejskich oraz rozwijanie umiejętności 
lokalnych liderów.  
 W województwie łódzkim konieczne jest zwrócenie uwagi na rozwój przetwórstwa w 
branŜy zboŜowej, mięsnej oraz mlecznej. Na terenie województwa istnieje 1268 zakładów, 
które zajmują się przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa z drobiu, produkcją wyrobów z 
mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i 
warzyw, przetwórstwem mleka i wyrób serów,  wytwarzaniem produktów przemiału zbóŜ, 
oraz produkcją cukru. Liczby zakładów w poszczególnych powiatach zawarto w tabeli 21. 

 
Przetwórstwo owocowo warzywne jest zdominowane przez duŜe zakłady jak np. 

Agros Nova oraz J.A.W. Urbanek w Łowiczu, Hortex w Skierniewicach, Fructodor w 
Bolimowie, Victus w Działoszynie. Podobnie jak w innych branŜach produkcja ta powinna 
być równieŜ rozwijana w małych firmach. Gospodarka ta moŜe stworzyć odrębne cenne 
specjalizacje nie prowadzone przez duŜe konsorcja. Wsparcie w powstawaniu małych i 
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średnich przetwórni, wykorzystujących surowiec lokalny i skutecznie konkurujących z 
monopolem zagranicznym (m. in. w powiatach rawskim, pajęczańskim, skierniewickim, 
kutnowskim, łowickim, łęczyckim) jest racjonalne i wskazane. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe rozwój 
tych przetwórni w miejscach produkcji, umoŜliwi bieŜące zagospodarowywanie surowca i 
jednocześnie zmniejszy koszty transportu, a tym samym emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery. Drobno towarowe przetwórstwo moŜe teŜ promować przetwory ekologiczne oraz 
regionalne i jeŜeli „przebiją się” na rynku światowym (oferującym przestarzały asortyment 
produktów), mogą przynieść znaczne korzyści.  

W obecnym świecie biznesu nieodzownym warunkiem intensyfikacji rolnictwa jest 
dobrze zorganizowana sieć rynków zbytu produktów rolno- spoŜywczych i ich promocja. 
Świadczy o tym np. branŜa owocowo warzywna w ramach której w Łódzkiem w 2011 roku 
zarejestrowano 86 punktów skupu. Problemem jest niski poziom promocji produktów 
rolnych. Dlatego konieczne jest wypracowanie i wdroŜenie efektywnego systemu wsparcia 
dla inicjowania, kreowania i produkcji łódzkich produktów rolno – spoŜywczych oraz 
promocji ich na rynku krajowym i światowym. Nawiązanie współpracy z krajami 
europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, organizacja wizyt studyjnych oraz zjazdów 
gospodarczych z uczestnictwem liczących się zagranicznych organizacji producenckich, 
samorządowych i rządowych moŜe być bardzo pomocna. 
 
Wykaz waŜniejszych proponowanych priorytetów i kierunków działania w zakresie 
zwiększenia przedsiębiorczości i konkurencyjności w rolnictwie przedstawiono w Diagramie, 
w ramach Celu szczegółowego 4. „Stworzenie warunków zwiększenia mobilności i 
konkurencyjności w sferze produkcji rolno-spoŜywczej”.  
 
 
Tab. 18. GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH (17) (ODR Bratoszewice ; lodr-
bratoszewice.pl) 

Lp.  Nazwa grupy Siedziba grupy Nazwa produktu lub grupy 
produktów,  

1 
Grupa Producentów Ziarna 

ZbóŜ „Kasztelan” Spółka z o.o. 
Łubno 63b,   99-107 

Daszyna 
Ziarno zbóŜ 

2 
Kwiaty Polskie - Grupa 

Producentów Spółka z o.o. 
ul. Tuszyńska 69B, 95-030 

Rzgów 
Kwiaty świeŜe - cięte, doniczkowe 

3 
Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej „Jakość”  

Bychlew nr 27, 95-200 
Pabianice 

Świnie Ŝywe, prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone 

4. 
„FARMEX”   

 Sp. z o.o. 

Łazisko 98/100, 

97-200 Tomaszów Maz. 

Drób Ŝywy, mięso i jadalne podroby 
drobiowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone, kurczaki 

5. „TUCZ-POL” Sp. z o.o. Bleszyn 6, 97-306 Grabica, 
pow. piotrkowski 

Świnie Ŝywe, prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone 
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6. „PIOKUR” Sp. z o.o. 

Sobaków 12,  

97-350 Gorzkowice, 

pow. piotrkowski 

Drób Ŝywy, mięso i jadalne podroby 
drobiowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone, kurczaki 

7. „LUX DRÓB”       Sp. z o.o. 
Ul. Warszawska 46, 

98-100 Łask 

Drób Ŝywy, mięso i jadalne podroby 
drobiowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone, kurczaki 

8. Piotrkowska Spółdzielnia 
Producentów Rolnych 

Al.3-go Maja 33, 

97-300  

Piotrków Tryb.  

Świnie Ŝywe, prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone 

9. Zakłady Produkcji Drobiu 
„KOKO-DRÓB” sp. z o.o.  

Blok Dobryszyce, ul. 
Zielona nr 4, 97- 505 

Dobryszyce, pow. 
radomszczański 

Drób Ŝywy, mięso i jadalne podroby 
drobiowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone, kurczaki 

10. Grupa Producentów Rolnych 
„HUBY” Sp. z o.o. 

Kietlin, ul. Południowa 
114, 97-500 Radomsko, 
pow. radomszczański 

Ziarno zbóŜ i nasiona roślin oleistych 

11. 
Producenci ZbóŜ i Rzepaku 

„KŁOS” Sp. z o.o. 
Zielęcin 18, 98-290 Warta, 
gm. Warta, pow. sieradzki 

ziarno zbóŜ 

12. 
Grupa Producentów Mleka 

 „WARSZ- MILK” Sp. z o.o.  

Poradzew 8, 98-215 
Goszczanów, gm. 
Goszczanów, pow. 

sieradzki 

mleko krowie 

13. Grupa Producentów Mleka 
EKOŁOWICZANKA Sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa  3, 99-400 
Łowicz, pow. łowicki 

mleko krowie  

14. 
„ROLGRAB”  

Sp. z o.o. 

Krzepczów Nowy 19, 

97-306 Grabica 

Świnie Ŝywe, prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone 

15. 

Grupa Producentów Trzody 
Chlewnej ”EURO-TUCZ” 

 Sp. z o.o. 

Niedośpielin 70, 97-525 
Niedośpielin 

Świnie Ŝywe, prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone 

16. „PERFEKT DRÓB” Sp. z o.o. 

Łazisko 22/24 

97-200 Tomaszów 
Mazowiecki 

Drób Ŝywy, mięso i jadalne podroby 
drobiowe: świeŜe, chłodzone, 

mroŜone, kurczaki 

17. „Centralne Towarzystwo 
Handlowe” Sp. z o.o. 

Niedrzew Drugi 68A, 99-
306 Łanięta 

Ziarno zbóŜ i nasiona roślin oleistych 
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Tab. 19. WSTĘPNIE UZNANE GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 
(16) (ODR Bratoszewice ; lodr-bratoszewice.pl) 

Lp.  Nazwa i siedziba grupy, dane teleadresowe  Nazwa grupy lub grup produktów  

1.  Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw, ul. 
Blich 10, 99-400 Łowicz,                       

Owoce i warzywa  

2.  
„Malus” Sp. z o.o. Muchnice Nowe 12, 99-307 

Strzelce, 024 252 11 22, pow.kutnowski, 
malus@onet.pl,           

Owoce i warzywa  

3.  
Sieradzkie Zrzeszenie Producentów Owoców, 

ul.J.Porazińskiej nr 2, 98-200 Sieradz, nr tel. 43 822 
45 28  

Owoce i warzywa  

4.  

Grupa Producentów Owoców  „WITAMINA” Sp.z 
o.o., Biała Rządowa 174A, 98-350 Biała, 

pow.wieluński, tel.43 84 19 389, fax 43 8419 809, e-
mail:biuro@witamina.org  

Owoce i warzywa  

5.  
Spółdzielnia Producentów Grzybów Jadalnych, 96-
124 Maków, ul.Akacjowa 4,tel.46 831 29 12, fax 46 

831 22 20,               e-mail:biuro@spgj.pl  
Grzyby  

6.  

Grupa Producentów Owoców i 
Warzyw„BIOTOMA” Sp. z o.o., Mroczki Małe 

21a, 98-235 Błaszki, pow.sieradzki, tel.43 829 06 18, 
e-mail: biuro@biotoma.pl  

Warzywa (pomidory)  

7.  

Spółdzielnia Producentów „SADEKS”, Nowy 
Kłopoczyn 30A, 96-208 Lubania, gm.Sadkowice, 
pow.rawski, tel.600 80 44 77, fax 46 815 52 51, e-

mail: sadeks@o2.pl  

Owoce   

8.  
Grupa Producentów Owoców i Warzyw „AURA” 

Sp. z o.o. Bedlno Wieś nr 25, 99-311 bedlno, 
pow.kutnowski  

Owoce i warzywa  

9.  
Grupa Producentów Owoców i Warzyw 'Sadex" 

Sp.z o.o., Dańków 14,, 96-230 Biała Rawska, 
pow.rawski  

Owoce i warzywa  

10.  
„ELITA” Grupa Producentów Owoców Sp. z o.o., 

Lubianków 28, 95-015 Głowno, pow.zgierski, 
tel./fax 42 719 24 93, e-mail:biuro@elitaowoce.pl  

Owoce  

11.  
„APPLEX” Sp. z o.o, Nowe Sadkowice 21A, 96-206 

Sadkowice, pow.rawski, tel.605 33 04 33  
Owoce i warzywa  

12.  
„PIECZARKA-CENTRUM” sp. z o.o., Kolonia 

Zawada, ul.Podleśna, 97-200 Tomaszów Mazow., 
tel/fax44 724 41 00;  

Grzyby  

13.  
Bialski Owoc Sp. z o.o. Nowy Chodnów 37, 96-230 
Biała Rawska, tel.501 090 008, fax 46 813 89 20,   

Owoce i warzywa   



 94 

14.  
ROJA Sp. z o.o., Świniokierz Dworski 15, 97-226 
śelechlinek, tel. (44) 7122793, 502 326 338, fax (44) 

7122673, e-mail: roman@roja.pl  
Owoce  

15.  
EKORODZINA Sp.z o.o., Górki Małe, ul.Dworska 

33, 95-080 Tuszyn, tel.42 614 33 49, e-
mail:wp@biofluid.com.pl  

Owoce  

16.  
UNISAD Sp.z o.o., Zaborze 17, 96-208 Lubania, 

gm.Sadkowice,tel. 696 311 661, e-
mail:j.kulig@wp.pl  

Owoce  

 
 
Tab. 20. Punkty skupu owoców i warzyw w 2011 r.   
      

Lp. 
Nazwa 

przedsiębiorstwa Powiat Gmina   Asortyment skupu 

1 
ANMAL - Malczyk 
Krzysztof łowicki Chąśno   

truskawki, 
porzeczki, wiśnie 

2 Papiernik Piotr łowicki Kocierzew   

truskawki, 
porzeczki,  

wiśnie, śliwki, 
jabłko 

3 Agros Nowa Sp. zo.o  łowicki Łowicz   warzywa, owoce 

4 Wodzyńska Jolanta kutnowski Bedlno   ogórki 

5 Pisarski Maciej kutnowski Bedlno   ogórki 

6 AGRO BAX kutnowski Bedlno   warzywa 

7 

Rejonowa 
Spółdzielnia 
Ogrodniczo-
Pszczelarska kutnowski Kutno   warzywa, owoce 

8 

AGROPOL 
Przedsiębiorstwo 
Prywatne Adam 
Piotrowski kutnowski Kutno   warzywa, owoce 

9 Firma AGMA łęczycki M.Łęczyca   warzywa 

10 
Firma "AGRICO" 
S.A łęczycki M.Łęczyca   aronia 
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11 

Przedsiębiorstwo 
Ogrodnicze 
OSINY brzeziński Dmosin   owoce, warzywa 

12 
PHU 
"FRUCTODOR" skierniewicki Bolimów   

truskawka 
+porzeczka 

13 
"HORTEX" Holding 
Zakład Przetwórczy skierniewicki Skierniewice   owoce +warzywa 

14 Cybulska Małgorzata skierniewicki Skierniewice   
truskawka 
+porzeczka 

15 Rogozińska Jadwiga skierniewicki M.Skierniewice   
truskawka 
+porzeczka 

16 Duda Ignacy skierniewicki Lipce   
truskawka 
+porzeczka 

17 Dziuda Jacek skierniewicki Lipce   
truskawka 
+porzeczka 

18 Greta Mariusz skierniewicki Skierniewice   
truskawka 
+porzeczka 

19 
Lewandowscy Marian 
i Jolanta skierniewicki Kowiesy   

truskawka 
+porzeczka 

20 Niewczas Mirosław skierniewicki Kowiesy   
truskawka 
+porzeczka 

21 Ździeszyński Janusz skierniewicki Kowiesy   
truskawka 
+porzeczka 

22 Dymowski Andrzej skierniewicki Kowiesy   
truskawka 
+porzeczka 

23 Rosiak Piotr skierniewicki Słupia   
truskawka 
+porzeczka 

24 
PPHU ANDIPOL 
Pionko Andrzej łęczycki Grabów   owoce , warzywa 

25 
JAVIMPEX 
P.Jaworski łęczycki Grabów   owoce , warzywa 

26 

G S "Samopomoc 
Chłopska" 
w Grabowie łęczycki Grabów   

wiśnie, porzeczki 
czarne, 

cebula, ogórki, 
ziemniaki 

27 
Skup warzyw - 
Bieńkowski Wiesław łęczycki Grabów   

cebula, ogórki, 
ziemniaki, 
warzywa 

korzeniowe 
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28 
Skup warzyw 
Sikorski Andrzej łęczycki Grabów   cebula, ogórki, 

29 
Skup warzyw-  
Starzyński Wiesław łęczycki Grabów   

cebula, ogórki, 
ziemniaki, 

jabłka 

30 

Firma Handlowa EL-
MA-POL 
Małolepsza ElŜbieta łęczycki Grabów   

cebula, cebula 
obierana, 

ogórki, warzywa 
korzeniowe 

31 
Spółka Handlowa - 
PLON łęczycki Witonia   

cebula, ziemniaki i 
warzywa 

korzeniowe 

32 PPHU AGROMIX sc łęczycki Witonia   

cebula, ziemniaki, 
warzywa 

korzeniowe, ogórki, 
kapusta 

33 
ROMAROL 
Agnieszka Pałczyńska łęczycki Witonia   cebula,ogórki 

34 

Sławomir Pawlak -
Skup i sprzedaŜ 
warzyw  A-Z łęczycki 

Góra 
Św.Małgorz.   

warzywa 
korzeniowe, cebula, 

kapusta, kalafior, 
pory, 

jabłka,truskawki 

35 

Skup i sprzedaŜ 
warzyw - Paweł 
Sobczak łęczycki 

Góra 
Św.Małgorz.   

cebula, warzywa 
korzeniowe,pory, 
kapusta, kalafior 

36 
Spółdzielnia Usług 
Rolniczych łęczycki 

Góra 
Św.Małgorz.   

cebula, warzywa 
korzeniowe,pory, 
kapusta, kalafior 

37 
Firma kupiecka- 
Andrzej Szewczyk łęczycki 

Góra 
Św.Małgorz.   cebula 

38 SUH ROL DASZ łęczycki Daszyna   cebula, ogórki 

39 

HAWEK Kolasa s.j. 
Oddział Handlu 
Hurtowego-  Punkt 
Skupu łęczycki Daszyna   cebula, ogórki 

40 
PPHU MARKO 
POLO łęczycki Daszyna   

cebula, fasola, 
marchew 

41 
FRANKOPOL -  
Józef Frankowski łęczycki Łęczyca   cebula, jabłka 

42 

Usługi Transportowo-
Handlowe 
EXPORT- IMPORT 
-Andrzej Bugajski łęczycki Łęczyca   

cebula, warzywa 
korzeniowe 
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43 
JURAND - Jerzy 
Moks łęczycki Łęczyca   

kapusta, 
kalafior,cebula, 

warzywa 
korzeniowe 

44 
PPH KAROLINA -  
Karolak Tomasz łęczycki Łęczyca   warzywa  

45 PPHU INTER FOOD łęczycki Łęczyca   

rabarbar, truskawki,  
cebula,warzywa 

korzeniowe 
warzywa 

korzeniowe 

46 Firma AGRICO  S.A. łęczycki Łęczyca   

aronia, truskawki, 
jabłka, 
wiśnie, 

cz.porzeczka,malina 

47 Tomaszewski Gabriel rawski Rawa Maz.   owoce 

48 Stępniewski Jan rawski Rawa Maz.   owoce 

49 Sekuter Barbara rawski Biała Rawska   owoce 

50 Niewczas Witold rawski Biała Rawska   owoce 

51 Furmański Piotr rawski Biała Rawska   owoce 

52 

Z.P.O.W. 
"PRZYSMAK" 
Jerzy Gwiazdowicz rawski Regnów   jabłka, aronia 

53 

Z.P.O.W 
"ANNOSŁAW" 
Maria Gwiazdowicz rawski Regnów   jabłka, aronia 

54 
P.P.H.U."MARINEX" 
Mariusz Gwiazdowicz rawski Regnów   jabłka, aronia 

55 

PPH Eksport - Import 
Kazimierz 
Wasilewski rawski Cielądz   

wiśnie, jabłka, 
porzeczka 

56 Adam Kamiński rawski Cielądz   owoce 

57 Firma ANIKO rawski Sadkowice   owoce, warzywa 

58 

Firma AREKS 
Zbigniew i Hanna 
Chałupka rawski Sadkowice   owoce, warzywa 
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59 Tyczkowski Robert rawski Sadkowice   owoce 

60 Jakubowski Henryk rawski Sadkowice   owoce 

61 Rutka Izabela rawski Sadkowice   owoce 

62 

Spółdzielnia 
Producentów 
SADEKS - Andrzej 
Pajewski rawski Sadkowice   owoce 

63 

Punkt Skupu Owoców 
i Warzyw 
Andrzej Lesiak  rawski Biała Rawska   owoce 

64 
MARTPOL 
Niewolski Zbigniew rawski Biała Rawska   owoce 

65 
"TRADE" PHU 
Monika Chojnowska łódzki  Łódź   maliny, truskawki 

66 
Punkt skupu 
- Wielec Krzysztof brzeziński Dmosin   

truskawka, wisnia, 
porzeczka,  

malina, jabłka 
przemysłowe 

67 
Punkt skupu  
- Krakowiak Anna brzeziński Dmosin   

truskawka, wisnia, 
porzeczka, 

malina, jabłka 
przemysłowe 

68 

Przedsiębiorstwo 
Ogrodnicze - 
Z.Gołasa brzeziński Dmosin   

wisnie, truskawki, 
ogórki 

69 
TAGROS POLSKA 
 - skup runa leśnego brzeziński Dmosin   

jagoda malina, 
podgrzybek, 

 kurka, borowik 

70 

AGRO - MAX 
 - Dorota 
Kołodziejczyk brzeziński Rogów   

jabłka przemysłowe, 
 wiśnie, porzeczka 

71 BIOFLUID - Piasecki 
Łódzki 

Wschodni Tuszyn   

truskawka, wisnia, 
aronia,  

malina, owoce leśne 

72 GS Ozorków zgierski Ozorków   warzywa, owoce 

73 
PPUH ROLFOODS - 
Rosak zgierski Głowno   owoce 

74 Skup - Polk Sławomir zgierski Głowno   owoce 
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75 Skup - Kukieła Jan zgierski Głowno   owoce 

76 RSP Bartoszówka tomaszowski Rzeczyca   
jabłka, owoce 

pestkowe 

77 Skup "ATA"  opoczyński Sławno   
jabłka, owoce 

pestkowe 

78 Skup "Maratex"  opoczyński Drzewica   
jabłka, owoce 

pestkowe 

79 
"RUNO-POL" SP. 
Z.O.O piotrkowski Wolbórz   

runo leśne, owoce 
miękkie 

80 
KOWALEWSKI 
Spółka z o.o. sieradzki Sieradz   

ogórek, seler, 
marchew, 

 kapusta biała i 
czerwona, buraczek 

czerwony,  
jabłko, gruszka 

81 
PHU Misiak 
Magdalena sieradzki Błaszki   jabłka przemysłowe, 

82 Drękowski Jan łaski Buczek   
truskawka , 

porzeczka czarna 

83 Szymon Dębkowski łaski Łask   truskawka  

84 Szczepański Adam łaski Łask   

truskawka, 
porzeczka czarna, 

aronia 

85 Drękowski Jan łaski Buczek   truskawka 

86 KOLSAD łaski Buczek   truskawka 
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Tab. 21. Liczba zakładów przetwórczych o profilu rolno-spoŜywczym w poszczególnych powiatach 
województwa łódzkiego GUS 2011. 
Stan w dniu 31.08.2011 r.   
    

POWIAT PKD7  NAZWA PKD7 ILO ŚĆ 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 1 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 4 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 3 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 2 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 4 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 1 

BEŁCHATOWSKI 

OGÓŁEM 15 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 2 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 7 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 5 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 3 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 13 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

KUTNOWSKI 

OGÓŁEM 30 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 0 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 11 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 1 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 3 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 9 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

ŁASKI 

OGÓŁEM 24 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 0 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 7 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 3 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 1 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 4 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

ŁĘCZYCKI 

OGÓŁEM 15 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 0 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 10 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 16 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 1 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 9 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

ŁOWICKI 

OGÓŁEM 36 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 0 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 6 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 3 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 1 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 5 

ŁÓDZKI 
WSCHODNI 

1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 
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1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 0 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 5 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 2 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 1 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 5 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

OPOCZYŃSKI 

OGÓŁEM 13 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 1 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 17 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 5 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 1 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 3 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

PABIANICKI 

OGÓŁEM 27 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 2 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 2 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 43 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 2 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 16 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

PAJĘCZAŃSKI 

OGÓŁEM 65 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 1 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 3 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 6 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 2 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 13 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

PIOTRKOWSKI 

OGÓŁEM 25 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 1 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 2 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 4 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 1 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 8 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

PODDĘBICKI 

OGÓŁEM 16 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 0 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 4 

1039Z 
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I 
WARZYW 0 

1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 1 
1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓś 17 
1081Z PRODUKCJA CUKRU 0 

RADOMSZCZA ŃSKI 

OGÓŁEM 22 
1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 1 RAWSKI 

1013Z 
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z 
MIĘSA DROBIOWEGO 7 
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Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i dostosowanie produkcji rolniczej do 
zachodzących zmian klimatycznych 
 
 Ochrona środowiska jest jednym z nadrzędnych priorytetów działalności człowieka 
obecnie na świecie i decyduje o przyszłości Ŝycia na naszym globie. Dlatego niezmiernie 
waŜnym jest upowszechnianie wiedzy o konieczności ochrony środowiska rolniczego i 
utrzymania bioróŜnorodności oraz o potrzebie wdraŜania wszystkich form działalności 
sprzyjającej zachowaniu przyrody.  

Jedną z podstawowych funkcji nowoczesnego rolnictwa, obok produkcji Ŝywności i 
stworzenia warunków egzystencjonalnych mieszkańcom OW, jest ochrona środowiska 
przyrodniczego i bioróŜnorodności na obszarach wiejskich. Rolnictwo, obok przemysłu, jest 
znaczącym sprawcą eutrofizacji wód i zanieczyszczenia środowiska. Jednocześnie 
rozdrobnione gospodarstwa sprzyjają mozaikowości krajobrazu i wraz z duŜym areałem 
ekstensywnych łąk i pastwisk, stanowią waŜną bazę bioróŜnorodności roślinnej i siedlisk 
zwierząt. Zakłada się, Ŝe powstające duŜe gospodarstwa rolne, prowadzące zrównowaŜoną i 
integrowaną produkcję rolną nie wpłyną negatywnie na środowisko i dodatkowo będą pełnić 
funkcje wykraczające poza zakres wymagań stawianych produkcji rolnej. 
 Poprawie stanu środowiska powinna sprzyjać ochrona bioróŜnorodności, w tym 
unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną. Konieczna jest 
ochrona obszarów Natura 2000 (m. in. region łęczycki, kutnowski, skierniewicki, 
tomaszowski, opoczyński) oraz parków krajobrazowych, specjalnych obszarów ochrony, 
rezerwatów i pomników przyrody, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, uŜytków 
ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych usytuowanych na terenie całego 
województwa. Jednocześnie waŜne jest wsparcie ludności zamieszkującej te tereny w  
podejmowaniu działalności agroturystycznej i innej aktywności, nie kolidującej z istnieniem 
obszarów chronionego krajobrazu.   

Głównym czynnikiem środowiskowym limitującym produkcję rolną jest deficyt 
wody. Niekorzystnym zjawiskiem w Łódzkiem jest niska jakość i małe zasoby wody, 
pomniejszone o susze i działalność Bełchatowskiego Zagłębia Węglowo Energetycznego. 
Niedostateczny stan urządzeń melioracyjnych utrudnia właściwe gospodarowanie wodą, 
zwłaszcza w warunkach zachodzących zmian klimatycznych. Konieczne jest więc 
zabezpieczenie zasobów wody w terenie poprzez usprawnienie systemów jej 
retencjonowania. Poprawa stanu gospodarki wodnej wymaga równieŜ zbudowania nowych i 
modernizacji istniejących systemów melioracji wodnych, które powinny zapobiegać 
powodziom. Zmniejszenie zanieczyszczenia wody w rzekach i zbiornikach jest moŜliwe 
poprzez racjonalne nawoŜenie gleby stosując integrowaną produkcję rolniczą, tworzenie 
roślinnych stref buforowych wzdłuŜ zbiorników śródlądowych zapobiegających spływowi 
zanieczyszczeń obszarowych i punktowych.  

DuŜy obszar gleb, zwłaszcza w środkowej i południowej części województwa jest 
zakwaszony i o bardzo niskiej jakości, a dodatkowo w okolicach Bełchatowa są usypane 
hałdy pokopalniane. Gleby te naleŜy zalesiać lub przeznaczyć pod produkcję roślin 
energetycznych, które uprawiane według nowoczesnych technologii, mogą rosnąć w 
niekorzystnych warunkach. Jednocześnie wykazując właściwości fitoremediacyjne oraz 
wzbogacając podłoŜe w materię organiczną mogą poprawić przydatność rolniczą tych gleb.  

Zachowaniu środowiska sprzyja takŜe wypracowanie systemu właściwego planowania 
przestrzennego oraz racjonalnej gospodarki gruntami na terenie OW województwa. Z wielu 
względów korzystna jest zabudowa zwarta i podjęcie wszelkich przedsięwzięć w celu 
ochrony gruntów rolnych. Aby zmniejszyć uciąŜliwości dla mieszkańców naleŜy uwzględnić 
lokalizację obiektów uciąŜliwych, w tym ferm zwierząt, poza obszarami zwartej zabudowy. 



 105 

W ostatnich latach powaŜnym problemem są zachodzące zmiany klimatyczne, które 
juŜ są dostrzegane i wymagają dostosowania produkcji rolnej do nowych warunków, w tym 
zmiennych temperatur, suszy, duŜych wahań wilgotności gleb, nadmiernych opadów, itp.. 
Wymuszą one zmiany w systemie produkcji w asortymencie uprawianych roślin. Przykładem 
roślin, które w nowych warunkach mają szanse być uprawiane na duŜych areałach są: 
kukurydza, sorgo, słonecznik i winorośl, niektóre rośliny energetyczne, ciepłolubne rośliny 
sadownicze i warzywne. Z kolei dla niektórych roślin uprawianych obecnie jak np. ziemniak i 
zboŜa jare spodziewane warunki klimatyczne będą mniej korzystne. Zgodnie z dyrektywami 
unijnymi rolnictwo łódzkie musi zwrócić większą uwagę na problemem zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, co jest procesem bardzo złoŜonym. Efektywna produkcja w nowych 
warunkach wymaga nowych rozwiązań opartych na wiedzy i dlatego konieczna jest ścisła 
więź praktyki z nauką w zakresie opracowania nowych technologii oraz dostosowania 
materiału roślinnego i zwierzęcego do zachodzących zmian klimatycznych W tym celu 
konieczne jest wypracowanie systemu finansowania nauki pracującej na lokalne potrzeby (tak 
jak to jest w innych krajach zachodnich), na które budŜet centralny nie przeznacza środków. 
W województwie łódzkim zlokalizowane są pręŜne uczelnie: Uniwersytet Łódzki, 
Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Ogrodnictwa, które pracują na 
rzecz rolnictwa i są w stanie rozwiązać zaistniałe problemy. Wymagają one jedynie 
odpowiedniego dofinansowania. 

Dbałość o środowisko wymaga rozwijania systemu upowszechniania wiedzy 
dotyczącej przyczyn i skutków zmieniającego się klimatu oraz moŜliwości łagodzenia 
niekorzystnych następstw i zastosowania nowych technologii w produkcji rolniczej. 
Konieczne jest zwiększenie świadomości i poczucia dbałości o środowisko wśród ludności 
OW województwa. Świadomość ta jest wciąŜ niska i niedoceniana przez stosunkowo duŜą 
część społeczeństwa, mimo nagłaśniania tego problemu przez media. 

W związku z zanieczyszczeniem środowiska i wyczerpywaniem się naturalnych 
surowców energetycznych w ostatnich latach pilnym tematem staje się rozbudowa produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych na OW. W 2020 roku energia odnawialna powinna stanowić 
20% zuŜywanej energii. Województwo łódzkie moŜe być jednym z większych producentów 
biomasy roślinnej na cele energetyczne w kraju. W województwie są względne warunki do 
rozwoju wszystkich form energii odnawialnej, ale produkcja biomasy roślinnej jest 
najbardziej wskazana i racjonalna. Aby sprostać prognozowanemu zapotrzebowaniu, w 
Łódzkiem, produkcja roślin na cele energetyczne musi się kilkukrotnie zwiększyć. W 
sytuacji, gdy większość obecnych plonów jest wykorzystana na bieŜące potrzeby, planuje się 
budowę np. biogazowi oraz ciepłowni, z których kaŜda zagospodaruje produkowaną 
kukurydzę w promieniu 60 km.. W województwie musi powstać więcej obiektów tego typu, 
które będą potrzebowały dodatkowego surowca roślinnego. Produkowana biomasa na cele 
energetyczne nie moŜe kolidować z wytwarzaniem Ŝywności i w tym celu naleŜy 
wykorzystać nieuprawiane obecnie grunty orne oraz gleby słabej jakości. Uprawa roślin 
energetycznych na słabych glebach jest moŜliwa pod warunkiem zastosowania nowych 
technologii agrotechnicznych i dostosowania właściwego asortymentu roślin do panujących 
warunków środowiskowych. Ponadto naleŜy stworzyć warunki do racjonalnego 
wykorzystania odpadów z produkcji rolniczej, osadów i wysypisk komunalnych do 
wytwarzania energii odnawialnej oraz wprowadzania nowych technologii uprawy roślin 
energetycznych i pozyskiwania z nich energii. 

W zaleŜności od warunków glebowych na terenie województwa moŜna uprawiać 
róŜne rośliny energetyczne. Na terenach o glebach podmokłych powinno uprawiać się 
wierzbę wiciową, topolę i trzcinę pospolitą. Z kolei na glebach średnio wilgotnych: 
kukurydz ę, słonecznik bulwiasty, trawy wieloletnie, zboŜa oraz ślazowiec pensylwański. 
Tereny suche i hałdy pokopalniane moŜna zagospodarować poprzez: sylfię, proso rózgowate, 
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sorgo, ślazowiec pensylwański, ślazówkę, trawy wieloletnie. NawoŜenie tych roślin 
nawozami organicznymi posiadającymi certyfikat przyrodniczego wykorzystania w rolnictwie 
oraz traktowanie biostymulatorami, umoŜliwia ich uprawę na glebach o niskiej jakości 
bonitacyjnej.  
 Produkcja energii odnawialnej musi być opłacalna, aby mogła się rozwijać. Dlatego 
konieczne jest stworzenie warunków i zachęt do jej produkcji na bazie energii słońca, 
geotermalnej, spadku wód (elektrownie wodne), wiatru, a szczególnie wytwarzania biomasy, 
która będzie głównym źródłem jej wytwarzania. 
 Podobnie jak w przypadkach ochrony środowiska i produkcji rolnej równieŜ w 
nawiązaniu do bioenergii, konieczne jest udoskonalenie transferu wiedzy w zakresie 
technologii jej produkcji, efektywności ekonomicznej oraz korzystnego wpływu na 
zwiększenie lokalnego rynku pracy, pozostawienie środków przeznaczonych na energię w 
regionie, a takŜe korzystny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.  
  
Wykaz waŜniejszych proponowanych priorytetów i kierunków działania w ochrony 
środowiska i produkcji w nowych warunkach klimatycznych przedstawiono w Diagramie, w 
ramach Celu szczegółowego 5. „Ochrona środowiska i dostosowanie produkcji rolniczej do 
zachodzących zmian klimatycznych”  
 
 
3.3.3. Diagram celów, priorytetów i kierunków działania na obszarach wiejskich i w 
rolnictwie.  
 
Cel podstawowy strategii województwa łódzkiego w zakresie rolnictwa i obszarów 
wiejskich: 
Poprawa konkurencyjności produkcji rolno spoŜywczej i jakości Ŝycia na obszarach 
wiejskich oraz efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów w zrównowaŜonym 
rozwoju województwa łódzkiego. 
Tab. 22. Diagram 1: celów, priorytetów i kierunków działania na obszarach wiejskich i w 
rolnictwie 
 
Cel szczegółowy Priorytety Kierunki działania 

 
Cel szczegółowy 1.  
Wzrost jakości 
kapitału ludzkiego, 
zatrudnienia i 
przedsiębiorczości 
na obszarach 
wiejskich  
 

Priorytet 1.1. 
Wzrost poziomu 
intelektualnego, 
wykształcenia, 
predyspozycji i 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańców 
obszarów 
wiejskich 
 

1.1.1. Zwiększenie dostępności i jakości usług 
edukacyjnych do wielokierunkowego nauczania na 
kaŜdym etapie kształcenia przy równoczesnym 
zwiększeniu dóbr kultury, szerokopasmowych usług 
sieciowych oraz technologii informatycznych i 
komunikacyjnych w produkcji rolniczej, 
wprowadzenie nowych sposobów i modeli 
zarządzania w biznesie i działalności gospodarczej na 
OW. Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu 
edukacji pomiędzy OW i miejskimi. 
  
1.1.2. Poprawa jakości i atrakcyjności oraz 
róŜnorodności programowej w ofercie edukacyjnej 
szkół wyŜszych i ich silniejszym powiązaniu z 
potrzebami agrotechnologii oraz rynku pracy opartej 
na wiedzy. Wprowadzenie pomocy finansowej 
absolwentom szkół wyŜszych wydziałów rolniczych i 
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wydziałów przydatnych na terenach wiejskich jako 
zachęt do rozwoju gospodarstw rolnych i 
specjalistycznych. 
 
1.1.3. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i 
podnoszenie kwalifikacji, a takŜe wprowadzenie 
nowych form doskonalenia nauczycieli w 
przedsiębiorstwach związanych z produkcją roślinną, 
owocowo-warzywną i zwierzęcą na OW.  

1.1.4. UmoŜliwienie systematycznego podnoszenia 
poziomu wykształcenia, doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych, przedsiębiorczości, a takŜe 
upowszechnianie programów edukacyjnych oraz 
promujących uczenie się przez całe Ŝycie, 
przygotowujące do reorientacji na kaŜdym etapie 
kariery zawodowej mieszkańców OW. WdroŜenie 
Krajowych Ram Kwalifikacji i Systemu Kwalifikacji. 
Programowe i planowe wzmacnianie potencjału i 
rozwoju działalności społecznej oraz sektora NGO na 
OW. 
 
1.1.5. Eliminowanie barier utrudniających uczniom i 
dorosłym mieszkańcom OW przechodzenie na 
wyŜsze poziomy edukacji i wchodzenie na rynek 
pracy poprzez przygotowanie ich do poszukiwania 
zatrudnienia, wspieranie rozwoju poradnictwa 
zawodowego i róŜnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, informowanie o 
moŜliwości skorzystania z usług rynku pracy, 
organizowanie szkoleń w zakresie przygotowania do 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w 
tym samo zatrudnienia w zawodzie oraz aktywizację 
społeczno-zawodową młodzieŜy prowadzoną przez 
OHP. 
  

Priorytet 1.2.  
Zwiększanie 
zatrudnienia 
mieszkańców 
obszarów 
wiejskich bez 
konieczności 
zmiany miejsca 
zamieszkania 
 

1.2.1. Udoskonalanie struktury logistycznej 
umoŜliwiającej mobilność ludności na poziomie 
lokalnym i w regionie.  
 
1.2.2. Stworzenie i doskonalenie rozwiązań 
prawnych i systemowych na rynku pracy w celu 
promocji, ułatwiania, tworzenia nowych moŜliwości 
zatrudnienia i upowszechniania zróŜnicowanych 
form pracy oraz zatrudniania w sferze rolniczej i 
pozarolniczej na wsi i regionie zwłaszcza dla kobiet i 
ludzi młodych. Zwiększenie zasięgu oddziaływania 
Aktywnych Polityk Rynku Pracy. 
 
1.2.3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób 
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znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, 
osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych) 
zamieszkujących na obszarach wiejskich. 
 
1.2.4. Poprawa zdolności adaptacyjnych 
pracowników i przedsiębiorstw do zmian 
zachodzących w gospodarce. 
 
1.2.5. Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług 
opieki nad dzieckiem na obszarach wiejskich.  
 
1.2.6. Wykorzystanie wyznaczonych terenów 
inwestycyjnych oraz tworzenie nowych SSE. 
 

Priorytet 1.3.  
Rozwój 
pozarolniczej 
działalności, 
przedsiębiorczości 
i rynku pracy na 
obszarach 
wiejskich 

1.3.1. Tworzenie wielofunkcyjnych przedsiębiorstw i 
miejsc pracy poza rolniczych oraz usług działalności 
około rolniczej, rzemiosła, infrastruktury turystycznej 
i agroturystyki na OW. 
 
1.3.2. Zwiększenie dostępu do kapitału zewnętrznego 
(np. fundusze mikro – poŜyczkowe, fundusze 
poręczeniowo – gwarancyjne, preferencyjne kredyty 
banków, dotacje celowe) 
 

Priorytet 1.4.  
 
Udoskonalanie 
sfery socjalnej, 
zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
przeciwdziałanie 
ubóstwu na OW 

1.4.1. Rozwój i promocja przedsiębiorczości 
społecznej, doskonalenie prawnego systemu 
bezpieczeństwa socjalnego oraz promowanie 
wspólnej własności gruntów jako formy prawnej w 
celu pełnego uznania praw kobiet w sektorze 
rolnictwa i zapewnienia odpowiedniej ochrony 
socjalnej oraz uznania ich pracy na OW. 
 
1.4..2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia 
społecznego poprzez tworzenie i realizację specjalnie 
przygotowanych dla OW programów ze szczególnym 
uwzględnieniem bazy sportowej, kulturowej, 
profilaktyki uzaleŜnień i promocji ochrony zdrowia.  

 
 

Cel szczegółowy 2. 
Poprawa 
warunków 
bytowych na 
obszarach 
wiejskich i 
integracji z innymi 
regionami  
 

Priorytet 2.1. 
Rozwój 
regionalnej i 
interregionalnej 
infrastruktury w 
celu 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
energetycznego i 

2.1.1. Rozbudowa oraz  modernizacja sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej i 
gazu ziemnego w celu zapewnienia stałych dostaw. 
 
2.1.2. Stworzenie warunków do powstawania 
połączonych sieci alternatywnych źródeł wytwarzania 
energii cieplnej (z biomasy roślin, geotermalnej, 
solarnej), elektrycznej (wiatrowej, spadku wód), 
biopaliw i gazu ziemnego oraz biogazu z biomasy 
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sanitarnego na 
OW 
 

roślinnej, wysypisk komunalnych i produkcji 
rolniczej. 
  
2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody, sieci 
wodno-kanalizacyjnych, indywidualnych – 
przyzagrodowych oczyszczalni  oraz oczyszczalni 
ścieków.  Utworzenie programu małych, 
biologicznych oczyszczalni ścieków. 
 
2.1.4. Udoskonalenie systemów recyklingu, 
gromadzenia, odzyskiwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, produkcji rolniczej oraz 
przerobu ich na nawozy, materiały uŜytkowe lub 
energię.  
 
2.1.5. Ujednolicenie zasad wsparcia finansowego 
usuwania azbestu z terenów wiejskich. 
 
2.2.1. Stworzenie warunków do realizacji rozbudowy i 
modernizacji lokalnej, gminnej, powiatowej i 
regionalnej sieci drogowej zintegrowanej z siecią 
krajowych i międzynarodowych dróg ekspresowych i 
autostrad  
 
2.2.2. Doskonalenie transportu kolejowego (w tym 
relacji  Śląsk – Częstochowa –  Chorzew Siemkowice 
– Łódź i Katowice - Gdynia) oraz tworzenie 
infrastruktury węzłów transportowych, transportu 
kołowego i kolejowego w celu poprawy 
przemieszczania się ludzi i spedycji towarów.   
 
2.2.3. Udoskonalanie transportu lotniczego 
pasaŜerskiego i spedycji towarów (m. in. Łódź, Łask, 
Leźnica Wielka) 
 

Priorytet 2.2.  
Rozwój  
infrastruktury 
transportowej 
umoŜliwiającej 
racjonalne 
przewoŜenie 
ludzi oraz 
towarów w 
regionie i kraju  
 
 
 
 
 
 
Priorytet 2.3. 
Rozwój 
infrastruktury i 
technologii 
umoŜliwiających 
korzystanie i 
dostęp do ICT- 
technologii 
informatyczno 
komunikacyjnych  

2.3.1. Budowa i rozwój ekonomicznych w 
uŜytkowaniu sieci ICT, szerokopasmowych i centrów 
aparaturowo-serwisowych oraz kompleksowej 
infrastruktury technologii informatyczno 
komunikacyjnych zaadresowanych dla mieszkańców 
OW w celu umoŜliwienia samokształcenia i 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
zmniejszenia ich izolacji od centrów Ŝycia 
światowego.  

Priorytet 2.4. 
Rozbudowa 
infrastruktury 
społecznej 
 

2.4.1. Rozbudowa i rozwój infrastruktury kultury (w 
tym kultury i sztuki ludowej), turystyki i sportu w celu 
umoŜliwienia mieszkańcom OW dostępu do dóbr i 
usług publicznych oraz integracji środowiskowej.  
 
2.4.2. Wspieranie budowy nowych i modernizacji 
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istniejących ośrodków rekreacji, turystyki i 
uzdrowisk, w tym na bazie zbiorników wodnych, 
lokalnych warunków przyrodniczych i kulturowych 
(np. Spała, odcinek przepływu rzeki Warty)  oraz 
poprzez wykorzystanie geotermalnych wód i złóŜ 
solanek (m. in. Skierniewice, Uniejów, Łowicz, 
Poddębice) i wód Ŝelazistych w Inowłodzu. 
Uwzględnienie moŜliwości rozwoju istniejących 
obiektów infrastruktury społecznej na terenach 
Parków Krajobrazowych i obszarów Natura 2000.  
 
2.4.3. Wykorzystanie walorów dziedzictwa 
narodowego, w tym istniejących zabytków na 
obszarach wiejskich.  
 
2.4.4. Rozbudowa i udoskonalenie infrastruktury 
usług medycznych, opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi oraz wzrost jakości 
usług opieki zdrowotnej na OW. 
 
2.4.5. Wytyczenie niezbędnych reform ubezpieczenia 
rolniczego, zdrowotnego oraz oddzielenie polityki 
socjalnej od instrumentów wspierania 
konkurencyjności towarowej produkcji. 
 
2.4.6. Wsparcie działalności organizacji 
pozarządowych w tym OSP. 
 

Priorytet 2.5. 
Modernizacja i 
rozwój 
infrastruktury 
bezpieczeństwa 
na 
obszarach 
wiejskich 
 
 

2.5.1. Rozbudowa infrastruktury melioracyjnej i 
usprawnienie systemów retencji wody 
zabezpieczających przed katastrofami ekologicznymi 
(susze, powodzie) na OW. 
 
2.5.2. Rozbudowa systemu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.  
 
2.5.3. Zorganizowanie i wdroŜenie jednolitego 
systemu informatycznego oraz efektywnego systemu 
zarządzania kryzysowego, w tym na wypadek klęsk 
Ŝywiołowych . 

 
 

Cel szczegółowy 3  
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego w 
regionie  

Priorytet 3.1. 
Utrzymanie 
podstawowej 
bazy w produkcji 
rolniczej 
 

3.1.1. Utrzymanie produktywnych i 
wielkoobszarowych gospodarstw oraz zachowanie 
uŜytków rolnych w stanie gotowości produkcyjnej z 
wyłączeniem gruntów niskiej klasy bonitacyjnej 
przeznaczonych pod zalesienie, zadrzewienie, małą 
retencję oraz produkcję biomasy 
 
3.1.2.Wspieranie działań mających na celu 
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ograniczenie zjawiska stepowienia. 
 
3.1.3. Zachowanie dotychczasowej bazy genetycznej i 
genetycznych materiałów wyjściowych dla hodowli 
oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
 
3.1.4. Usprawnianie systemów retencjonowania wody 
na potrzeby produkcji rolnej. 
 
3.2.1. Wspieranie produkcji wysokiej klasy Ŝywności, 
wytwarzanej metodami integrowanymi, ekologicznymi 
i tradycyjnymi, z wykorzystaniem lokalnych procedur i 
surowców mięsnych, owocowo-warzywnych, 
zboŜowych, mlecznych i ziół. Stymulacja przetwórstwa 
rolno-spoŜywczego (MŚP) .  
3.2.2. Inicjowanie i rozwój badań w zakresie 
bezpieczeństwa Ŝywności, jej jakości i potrzeb 
konsumentów.  
3.2.3. Rozwój usług cyfryzacyjnych w rolnictwie w 
zakresie ekonomiki, monitorowania produkcji  rynków, 
warunków pogodowych i zaleceń agrotechnicznych. 

 
 
 
 

Priorytet 3.2. 
Wytwarzanie 
wysokiej jakości, 
bezpiecznych 
dla 
konsumentów 
produktów 
rolno- 
spoŜywczych 
 
 
 
 
Priorytet 3.3. 
Stosowanie 
zasad  
uczciwej 
konkurencji na 
globalnym rynku 
rolno 
spoŜywczym 
 

3.3.1 Dostosowanie rynku regionalnych artykułów 
rolno spoŜywczych do  rynku UE i pozostałych krajów 
na świecie. 

3.3.2. Stworzenie zasad i warunków do 
konkurencyjności na jednakowych zasadach w 
światowej produkcji rolniczej. 

  
Priorytet 3.4. 
Doskonalenie 
wiedzy 
producentów i 
konsumentów w 
zakresie 
produkcji 
Ŝywności i zasad 
Ŝywienia 

3.4.1. Promowanie i wspieranie innowacyjnych 
systemów produkcji i konsumpcji oraz produktów 
rolno-spoŜywczych bezpiecznych dla konsumenta.  
 
3.4.2. Wprowadzenie znakowania Ŝywności 
ekologicznej, genetycznie modyfikowanej i innej.  
 

 
 

Cel szczegółowy 4  
Stworzenie 
warunków 
zwiększenia 
mobilności i 

Priorytet 4.1. 
Modernizacja i 
wzrost 
innowacyjności w 
technologiach i 

4.1.1. Stworzenie warunków do modernizacji bazy 
technicznej w rolnictwie oraz promowania i 
wdraŜania nowych systemów i technologii produkcji, 
dostępu do szeroko rozumianego postępu 
biologicznego (wartościowego materiału 
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systemach 
produkcji 
rolniczej  

genetycznego roślinnego i zwierzęcego).  
 
4.1.2. Utworzenie nowego kierunku studiów na 
Uniwersytecie Łódzkim  i jego filiach o profilu agro-
produkcyjnym. 
 
4.1.3. Stymulowanie poprawy warunków produkcji, 
bezpieczeństwa i zarządzania w sektorze rolno – 
spoŜywczym. 
 
4.1.4. Opracowanie systemu umoŜliwiającego 
zwiększenie udziału producentów rolno–spoŜywczych 
w kreowaniu i finansowaniu działalności badawczo – 
rozwojowej w zakresie rolnictwa (np. podatek od 
obrotu produktami rolnymi na finansowanie badań). 
 

Priorytet 4.2. 
Kreowanie badań 
oraz transfer 
wiedzy i nowych 
technologii z 
sektora 
naukowego do 
produkcji  
rolno-spoŜywczej 
 

4.2.1. Stworzenie ekonomicznej bazy i korzystnych 
warunków finansowania badań aplikacyjnych na rzecz 
zrównowaŜonego rozwoju sektora rolno – 
spoŜywczego i wdroŜenia ich wyników do praktyki 
przez rozproszonego odbiorcę.  
 
4.2.2. Rozwój i doskonalenie doradztwa w sektorze 
rolno – spoŜywczym, w tym zwiększenie mobilności 
ODR, powołanie Platformy Innowacji i WdroŜeń 
transformującej wiedzę ze sfery naukowej do 
produkcji, stworzenie informacji internetowej 
dotyczącej całościowej technologii produkcji rolnej, 
ekonomiki, aktualnych zabiegów, warunków 
pogodowych, obrotu produktami,  itp. oraz wsparcie 
działalności upowszechnieniowej Instytutu 
Ogrodnictwa i wszystkich Uczelni istniejących w 
Regionie Łódzkim.  
 
4.2.3. Wypracowanie warunków zwiększenia udziału 
ośrodków naukowo badawczych w 
międzynarodowych projektach badawczych i 
wykorzystania ich wyników w regionie.  
 
4.2.4. Stymulowanie rozwoju i poprawy infrastruktury 
naukowo badawczej oraz stworzenie warunków do 
opracowywania  efektywnych rozwiązań 
innowacyjnych i postępu w rolnictwie oraz w 
monitorowania rozwoju obszarów wiejskich i sektora 
rolno – spoŜywczego. 
 

konkurencyjności 
w sferze produkcji 
rolno-spoŜywczej 

Priorytet 4.3. 
Dostosowanie 
struktur 
sektora rolno- 

4.3.1. Opracowanie warunków wsparcia przekształceń 
strukturalnych w rolnictwie oraz przetwórstwie i 
dostosowania ich do struktury Unijnej.  
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spoŜywczego 
do rolniczej 
produkcji w  skali 
globalnej  
 

4.3.2. Stworzenie warunków do doskonalenia, 
modernizacji i powstawania nowych struktur 
zwiększających mobilność rolniczej sfery 
produkcyjno przetwórczej.  
 
4.3.3. Subwencjonowanie pozycji łódzkiego rolnictwa 
i przetwórstwa aby skutecznie konkurowało na rynku 
światowym. Wsparcie w powstawaniu małych i 
średnich przetwórni wykorzystujących surowiec 
lokalny i skutecznie konkurujących z monopolem 
zagranicznym (m. in. w powiatach rawskim, 
pajęczańskim, skierniewickim, kutnowskim, 
łowickim, łęczyckim, opoczyńskim, wieruszowskim).  
 
4.3.4. Stymulowanie powstawania i opracowanie 
sposobów wsparcia działalności spółdzielczości, grup 
producenckich,  Klastra Owocowo Warzywnego w 
Skierniewicach, Klastra „Bioenergia dla regionu” oraz 
innych. 
 
4.3.5. Zwiększenie produkcji ryb słodkowodnych. 
 
4.3.6. Zwiększenie areału gospodarstw rolnych.  
 

Priorytet 4.4.  
Promocja 
łódzkiego 
rolnictwa i 
rozszerzanie  
rynków zbytu 
produktów rolno- 
spoŜywczych 
 

4.4.1. Wypracowanie i wdroŜenie efektywnego 
systemu wsparcia dla inicjowania, kreowania i 
produkcji regionalnych produktów rolno – 
spoŜywczych oraz promocji ich na rynku krajowym i 
światowym. Nawiązanie współpracy z krajami 
europejskimi i organizacja międzynarodowych wizyt 
studyjnych oraz zjazdów gospodarczych z 
uczestnictwem liczących się zagranicznych 
organizacji producenckich, samorządowych i 
rządowych na których będą promowane wyroby 
Regionu Łódzkiego.  
 
4.4.2. Wypracowanie efektywnego systemu wsparcia 
eksportu produktów rolno spoŜywczych poprzez 
współpracę w regionie i interregionalną w tym z woj. 
Mazowieckim. 

 
 

Cel szczegółowy 5  
Ochrona 
środowiska i 
dostosowanie 
produkcji rolniczej 
do zachodzących 
zmian 
klimatycznych  

Priorytet 5.1. 
Ochrona 
środowiska 
rolniczego i 
bioróŜnorodności 
na obszarach 
wiejskich 

5.1.1. Doskonalenie warunków ochrony 
bioróŜnorodności, w tym unikalnych ekosystemów 
oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną. 
Ochrona obszarów Natura 2000, (m. in. region 
łęczycki, kutnowski, skierniewicki, tomaszowski, 
opoczyński), Parku Narodowego w Smardzewicach 
oraz obszarów chronionego krajobrazu  
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5.1.2. Egzekwowanie ochrony jakości wód, w tym 
racjonalnej gospodarki nawozami i środkami ochrony 
roślin poprzez wprowadzenie integrowanej produkcji 
roślin w regionie łódzkim.  
 
5.1.3.  Doskonalenie systemu zapobiegania 
zanieczyszczania i eutrofizacji wód 
powierzchniowych ściekami komunalnymi z produkcji 
rolniczej i przetwórczej. Tworzenie roślinnych stref 
buforowych wzdłuŜ zbiorników śródlądowych 
zapobiegających spływowi zanieczyszczeń 
obszarowych i punktowych. 
 
5.1.4. Stworzenie podstaw do racjonalnego 
wykorzystania zasobów wodnych na potrzeby 
rolnictwa.  
 
5.1.5. Usprawnienia systemu retencjonowania wody w 
celu zmniejszenia jej niedoboru na terenie 
województwa, szczególnie w regionie bełchatowskim, 
wieluńskim i sąsiednich powiatach. 
 
5.1.6. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, 
spadkiem zawartości materii organicznej i 
zanieczyszczeniem metalami cięŜkimi (fitoremediacja 
i mitygacja). 
 
5.1.7. Rekultywacja i zagospodarowanie hałd i 
wyrobisk pokopalnianych oraz wysypisk (na terenie 
województwa) pod uprawę roślin niespoŜywczych, 
produkcję energii odnawialnej, cele rekreacyjne itp. 
 
5.1.8. Upowszechnianie wiedzy o konieczności 
ochrony środowiska rolniczego poprzez racjonalne 
stosowanie środków ochrony i nawozów oraz 
utrzymania bioróŜnorodności.  
 

Priorytet 5.2. 
Zachowanie 
krajobrazu i 
ładu 
przestrzennego 
na obszarach 
wiejskich 

5.2.1. Zachowanie unikalnych form istniejącego 
krajobrazu rolniczego.  
 
5.2.2. Wypracowanie systemu właściwego planowania 
przestrzennego oraz racjonalnej gospodarki gruntami 
na terenie OW województwa. Promowanie zabudowy 
zwartej i ochrony gruntów rolnych. Uwzględnienie 
lokalizacji obiektów uciąŜliwych, w tym ferm 
zwierząt poza obszarami zwartej zabudowy. 
 

Priorytet 5.3. 
Przystosowanie 

5.3.1. Stworzenie warunków do wprowadzania 
nowych technologii produkcji rolnej i budowy 
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produkcji 
rolniczej do 
zachodzących 
zmian 
klimatycznych i 
zmniejszanie ich 
niekorzystnego 
wpływu na 
gospodarkę  
 

zaplecza gospodarskiego przystosowanych do zmian 
klimatu, w tym duŜych wahań temperatury, suszy, 
nadmiernych opadów, wichur, trąb powietrznych itp. 
 
 5.3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w 
produkcji rolniczej i przetwórczej.  
 
5.3.3. Zwiększenie sekwestracji CO2 wytwarzanego w 
rolnictwie, w tym poprzez stymulację Ŝycia 
biologicznego w środowisku glebowym, nawoŜenie 
organiczne oraz wprowadzanie korzystnej mikroflory 
na OW województwa.  
 
5.3.4. Inicjowanie badań w zakresie wzajemnego 
oddziaływania rozwoju OW, rolnictwa na zmiany 
klimatu i przeciwdziałania ich niekorzystnym 
skutkom.  
 
5.3.5. Kreowanie badań w zakresie opracowania 
nowych technologii oraz dostosowania materiału 
roślinnego i zwierzęcego do zachodzących zmian 
klimatycznych. 
 
5.3.6. Rozwijanie systemu upowszechniania wiedzy 
dotyczącej przyczyn i skutków zmieniającego się 
klimatu oraz łagodzenia niekorzystnych ich skutków i 
nowych technologii w produkcji rolniczej. 
Zwiększenie świadomości i poczucia dbałości o 
środowisko  wśród ludności OW województwa. 
 

Priorytet 5.4. 
Racjonalna 
gospodarka leśna 
i łowiecka na 
obszarach 
wiejskich 

5.4.1. Podjęcie działań w celu zwiększenia zasobów 
leśnych i rozwoju  szkółek nowych gat. roślin 
przydatnych gospodarczo. Produkcja materiałów dla 
budownictwa pasywnego, przemysłu drzewnego i 
meblarskiego  na OW województwa. 
 
5.4.2. Stymulowanie racjonalnej gospodarki 
łowieckiej na OW województwa, słuŜącej ochronie 
środowiska i umoŜliwiającej rozwój rolnictwa oraz 
rybactwa śródlądowego.  
 
5.4.3. Wspieranie rozwoju agroturystyki na bazie 
indywidualnych gospodarstw rolnych   
 

Priorytet 5.5. 
Stymulowanie 
produkcji energii 
ze źródeł 
odnawialnych  
na OW 

5.5.1. Racjonalne wykorzystanie odpadów z produkcji 
rolniczej, osadów i wysypisk komunalnych do 
wytwarzania energii odnawialnej. Wprowadzanie 
nowych technologii uprawy roślin energetycznych i 
pozyskiwania z nich energii na glebach słabych w celu 
nie konkurowania z produkcją Ŝywności. 
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5.5.2. Stworzenie warunków i zachęt do produkcji 
energii odnawialnej zwłaszcza na bazie przerobu 
biomasy roślinnej poprzez spalanie, zgazowywanie i 
produkcję biopaliw, a takŜe geotermalnej i spadku 
wód (elektrownie wodne), oraz w mniejszym zakresie 
energii słońca i wiatru.  
 
5.5.3. Stymulowanie budowania lokalnych sieci 
biogazowi, wytwórni biopaliw oraz spalania biomasy. 
 
5.5.4. Wprowadzanie nowych, efektywnych 
technologii produkcji energii odnawialnej 
konkurujących ekonomicznie z energią pozyskiwaną z 
kopalin.  
 
5.5.5. Kreowanie badań w zakresie ekonomicznej 
produkcji energii odnawialnej w stosunku do 
pozyskiwanej z kopalin. Udoskonalenie transferu 
wiedzy w tym zakresie, jej efektywności 
ekonomicznej oraz korzystnego wpływu na 
zwiększenie lokalnego rynku pracy, pozostawienie 
środków przeznaczonych na energię w regionie i 
korzystny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. 
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3.3.4. Graficzne przedstawienie głównych załoŜeń, celów strategii oraz wizji OW 
 i rolnictwa  
 
Dla zobrazowania podstawowych celów strategii w zakresie rolnictwa i OW przedstawiono  
stan obecny i wizję ich rozwoju w postaci map (48 i 49). Opracowania te uwzględniają strefy 
obszarów chronionych prawnie, bezpieczeństwo Ŝywnościowe i energetyczne oraz rozwój 
rolnictwa w zmieniających się warunkach klimatycznych. 
 
 
Mapa 48. Wytyczone nowe kierunki specjalizacji produkcji rolniczej na terenie województwa 
                łódzkiego  
 

 

 
Źródło: BPPWŁ 2011-  zmodyfikowane.  
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 Mapa 49. Zaplanowane obszary funkcjonalne dla województwa łódzkiego  
 

 
Źródło: BPPWŁ 2011 - zmodyfikowane 
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4. PROGNOZOWANE ZMIANY ANALIZOWANYCH ZJAWISK I SCEN ARIUSZE 
ROZWOJU 
 

Województwo łódzkie jest obszarem o znaczącym w kraju potencjale i ma duŜe szanse 
rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa opartego na wiedzy oraz moŜliwości zbliŜania 
warunków bytowych ludności obszarów wiejskich (OW) do standardów europejskich. 
Rolnictwo województwa łódzkiego podlega analogicznym trendom rozwojowym jakie są 
obecne w kraju, a zachodzące przemiany są zorientowane w kierunku nowoczesnego i 
konkurencyjnego rolnictwa wielofunkcyjnego o wysokim poziomie produkcji oraz 
zapewniającego wyŜywienie i godziwe Ŝycie mieszkańcom OW. Trendy te wykazała analiza 
dotycząca waloryzacji sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich (Rozdział 1 niniejszego 
opracowania, Tabela 17) oraz wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 
1996, 2002 i 2010 roku (GUS 2003, 2011), Rolnictwo w województwie łódzkim w 2009 r. 
jak równieŜ inne opracowania w tym zakresie.  
 
4.1. NajwaŜniejsze zmiany i trendy w rozwoju rolnictwa w województwie łódzkim 

 
NajwaŜniejsze zmiany i trendy w łódzkim rolnictwie nawiązują w większości do 

ogólnych trendów krajowych i wskazują na:  
 

• Korzystną tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, szczególnie o 
powierzchni 2-20 ha, utrzymanie się na tym samym poziomie liczby gospodarstw o 
obszarze 20-30 ha oraz znaczny wzrost liczebności największych gospodarstw o 
powierzchni 30 ha i większej, które wprowadzają konkurencyjny, nowoczesny i 
wielofunkcyjny model produkcji. Transformacja gospodarstw często następuje 
poprzez dołączanie jednostek małych i bardzo małych, co jest związane z korzystnym 
scalaniem gruntów. Taka struktura agrarna pozytywnie wpływa na intensywność 
produkcji rolniczej.  
Zmiany te zachodzą ewolucyjnie w miarę naturalnego zmniejszania się populacji 
zatrudnionych w rolnictwie. Jest to korzystne pod względem socjalnym i jednocześnie 
niekorzystne gdyŜ skutkuje zbyt wolną modernizacją sektora. Niekorzystny jest nadal 
utrzymujący się odsetek gospodarstw o powierzchni uŜytków rolnych ponad 15 ha na 
poziomie tylko 7,9%, podczas gdy odsetek gospodarstw najmniejszych, o powierzchni 
1-5 ha uŜytków rolnych, wynosi prawie 60%.  
Najkorzystniejszą struktur ą obszarową gospodarstw charakteryzują się powiaty: 
kutnowski (powyŜej 50% gospodarstw powyŜej 15 ha UR) poddębicki, łęczycki i 
łowicki (liczba gospodarstw powyŜej 15 ha UR zajmują 35% powierzchni) 

 
• Ogólna liczba gospodarstw rolnych (sprawujących nie tylko działalność rolniczą) 

zmniejsza się, natomiast liczba jednostek pełniących wyłącznie działalność rolniczą 
utrzymuje się na zbliŜonym poziomie na tle ogólnej liczby gospodarstw, a więc 
wskazuje na zwiększenie się specjalizacji rolniczej,  

 
• Powierzchnia gruntów, uŜytków rolnych, pastwisk i łąk zmniejszyła się w niewielkim 

stopniu w ciągu ostatnich ośmiu lat, natomiast nieznacznie zwiększył się areał UR w 
dobrej kulturze, co stwarza perspektywy korzystniejszych warunków produkcji. W 
strukturze uŜytkowania przodują grunty orne i stanowią 78,8%, mniejszy areał 
stanowią uŜytki zielone 15,5% i sady 3,4%. Najkorzystniejszymi warunkami 
przyrodniczymi i posiadaniem najlepszych gleb oraz rozwiniętą specjalizacją 
produkcji charakteryzują się północne i zachodnio-północne części regionu 
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stanowiąc strefę intensywnego rolnictwa. Gospodarstwa rolne zlokalizowane na 
tych terenach realizują model rolnictwa intensywnego, wysokotowarowego i wysoką 
specjalizacją produkcji rolnej. Powiaty łowicki, kutnowski, łęczycki, zgierski, 
pajęczański specjalizują się w zakresie warzywnictwa, a powiat sieradzki w uprawie 
ziemniaków. DuŜą moŜliwość rozwoju regionu daje specjalistyczna produkcja 
sadownicza w gminach: powiatu skierniewickiego i rawskiego. Relatywnie 
korzystne obszary dla produkcji zwierzęcej i rolniczej znajdują się w powiatach: 
wieluńskim, poddębickim. Województwo łódzkie zajmuje znaczącą pozycję na tle 
kraju (3 miejsce) w zakresie produkcji warzyw gruntowych, produkowanych pod 
osłonami oraz owoców.  
 

• Zachodzą zmiany w strukturze zasiewów. Nieznacznie zmniejszyła się powierzchnia 
upraw zbóŜ i w duŜym stopniu ziemniaków. Zwiększyła się natomiast powierzchnia 
sadów oraz roślin przemysłowych, strączkowych i pastewnych. Było to związane 
przypuszczalnie ze zmianami polityki rządu oraz rozwojem produkcji energii 
odnawialnej (biopaliw) i bydła rzeźnego, która powinna się rozwijać w przyszłości. 
Dane wskazują, Ŝe ponad połowa gmin w regionie specjalizuje się w produkcji 
ogrodniczej, ziemniaków, trzody chlewnej i bydła. Pozostała część prowadzi 
produkcję zbóŜ i mieszaną. W najbliŜszej przyszłości powinna nastąpić reorientacja 
odnośnie  gleb słabych w kierunku produkcji roślin energetycznych, zwłaszcza w 
gminach powiatów południowych i wschodnich. RównieŜ rozwój działań 
ukierunkowanych na produkcję materiałów energetycznych z biomasy, szczególnie w 
powiecie radomszczańskim, sieradzkim, tomaszowskim, opoczyńskim, 
piotrkowskim i wielu ńskim, a takŜe rozwój biogazowi, wytwarzających biogaz z 
surowców rolniczych (rolnictwo energetyczne) (gmina Daszyna).     

 
• Następuje wzrost pogłowia bydła rzeźnego oraz wyraźny spadek liczebności trzody 

chlewnej, koni, owiec i drobiu. Zwiększenie liczebności bydła występowało przy 
mniejszej liczbie gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, oraz na 
skutek rozbudowania się specjalistycznych jednostek. Wzrosła obsada świń i owiec 
przypadająca na 1 gospodarstwo, ale jednocześnie zmniejszyło się pogłowie tych 
zwierząt oraz liczba  gospodarstw hodowlanych.  
 

• Gospodarstwa rolne w regionie są dość dobrze wyposaŜone w sprzęt rolniczy w 
zestawieniu z innymi województwami. Jednak duŜa cześć maszyn jest zamortyzowana 
i przestarzała oraz nieekonomiczna w eksploatacji. Wzrasta jednak poziom 
wyposaŜenia gospodarstw w ciągniki, kombajny zboŜowe, opryskiwacze polowe i 
sadownicze, które są wykorzystywane w większości upraw. Liczba kombajnów 
ziemniaczanych, buraczanych i silosokombajnów nie zmieniła się w związku ze 
zmniejszającą się produkcją tych roślin. Nadal mało jest wysokospecjalistycznego i 
kosztownego sprzętu, jak np. kombajnów do zbioru wiśni i porzeczek. Nie ma takŜe 
oznak oŜywienia aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolnych w zakresie maszyn, 
narzędzi czy budowli. 
 

• Następuje stopniowa poprawa warunków bytowych ludności mieszkającej na terenach 
wiejskich oraz wzrost jej wykształcenia, przedsiębiorczości, mobilności. Nadal duŜym 
problemem jest zbyt wolny rozwój kapitału ludzkiego na terenach oddalonych od 
duŜych miast oraz wymagająca usprawnienia infrastruktura energetyczna, 
transportowa, drogowa, kolejowa i węzłów transportowych, melioracyjna, sieciowa 
szerokopasmowa i wodno kanalizacyjna.  
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• zachodzi stopniowa reorientacja gmin wokół miasta Łodzi z produkcji rolnej na 

zaplecze funkcjonalne miasta, tworząc obszar metropolitalny z siecią usług, 
produkcyjną, mieszkaniową i agroturystyką  
 

• Zwiększa się sektor działalności pracujący na potrzeby rolnictwa i innych dziedzin na 
terenie obszarów wiejskich, jak np. przetwórstwo na terenie bazy surowcowej, 
transport, produkcja opakowań, maszyn, itp.. Rozwój ten jest widoczny szczególnie 
wokół aglomeracji miejskich.  
 

• Zwiększa się świadomość oraz dbałość o środowisko i następuje poprawa jego stanu, 
jakkolwiek gospodarka odpadami, ich składowania i wykorzystania jest niedoskonała. 
Istnieje niebezpieczeństwo zmniejszenia bioróŜnorodności i mozaikowości krajobrazu 
wskutek zwiększania się gospodarstw i zmniejszania areału pastwisk. Szansą w tym 
zakresie jest rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcja integrowana w regionie.  
 

• Uwidacznia się zainteresowanie budową zaplecza agroturystycznego, co wpłynie na 
zwiększenie dochodów ludności wiejskiej, rozwój handlu, rzemiosła i rękodzielnictwa 
oraz  podniesie atrakcyjność regionu.  

 
• Rozwija się wytwórczość Ŝywności o wysokiej jakości tzw. produktów tradycyjnych 

opartych na unikalnych recepturach.  
 
 

Ze względu na odmienne metody statystyczne zastosowane w 2002 roku, trudno jest 
wykazać trendy w zatrudnieniu w rolnictwie. W kraju w 2010 r. liczba pracujących w 
rolnictwie, zdefiniowanych jako pracujący wyłącznie lub głównie w gospodarstwie rolnym, 
wyniosła 2296 tys. osób, w tym zdecydowana większość – 2216 tys. (96,5%) - to pracujący w 
swoich/rodzinnych gospodarstwach rolnych. W województwie łódzkim w 2010 roku 
pracowało (głównie lub wyłącznie) 176 tys. osób w gospodarstwach rolnych, w tym 171 tys. 
w swoim gospodarstwie (wyłącznie lub głównie) i 150 tys. wyłącznie w swoim domostwie. 
Niektóre opracowania wskazują, Ŝe liczba zatrudnionych w rolnictwie zmniejsza się, a średnia 
ich wieku wynosi powyŜej 40 lat. Obserwuje się migrację ujemną młodzieŜy z rolnictwa. 
Obecne agraryzm małoobszarowy zatrudnia duŜą liczbę osób stwarzając sytuację tzw. 
bezrobocia ukrytego.  

 
4.2. Scenariusze rozwoju 
 
Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie łódzkim oparte są o 
analizę sytuacji sektora rolniczego wykazaną w opracowaniach własnych, ankiecie oraz 
danych GUS (2003, 2010, 2011), Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego i 
innych opracowaniach, odnoszą się takŜe do sytuacji rolnictwa w kraju, Unii Europejskiej i 
polityki Ministerstwa Rolnictwa oraz rozwoju wsi. Przewidywane scenariusze mogą być 
zmodyfikowane sytuacją polityczną i gospodarczą kraju oraz w UE, napływem produktów 
rolnych z zagranicy, a takŜe naturalnymi warunkami produkcji.  
Przedstawione scenariusze rozwojowe wskazują na kolejność przewidywanych zdarzeń, które 
powinny mieć miejsce w województwie, jeśli zostaną zachowane dotychczasowe trendy. 
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Zjawiska demograficzne na obszarach wiejskich i w rolnictwie 
Na skutek rozwoju działalności pozarolniczej liczba mieszkańców na obszarach wiejskich 

moŜe w przyszłości nieznacznie zwiększyć się ze względu na atrakcyjność zamieszkiwania na 
OW i zatrudnienia w mieście lub wykonywania działalności poza rolniczej. Zjawisko to jest 
najbardziej prawdopodobne w gminach zlokalizowanych w pobliŜu aglomeracji miejskich 
oraz przy szlakach kolejowych i drogowych zapewniających dogodne warunki dla mobilności 
mieszkańców i spedycji towarów.  

Na terenach znacznie oddalonych od duŜych miast liczba ludności, jeŜeli nie będzie 
innych rozwiniętych sektorów niŜ rolnictwo, zmniejszy się wskutek odpływu młodzieŜy.  
Wyjątek stanowić będą tereny atrakcyjne agroturystycznie i o znaczeniu uzdrowiskowym. 
W najbliŜszej przyszłości około 30% populacji ludzkiej naszego kraju będzie zamieszkiwało 
obszary wiejskie, które jeszcze długo będą zasobne w tanią siłę roboczą i bazę dla 
rozbudowującego się przemysłu i usług.  
 Konieczne jest zapewnienie właściwych warunków Ŝycia oraz miejsc pracy dla mieszkańców 
OW oraz zachęcających warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Rozbudowana 
infrastruktura techniczna, edukacyjna i społeczna zadecyduje w głównej mierze o przyszłości 
i konkurencyjności gminy w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej i lokalizacji działalności 
biznesowej, a takŜe jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku. UzaleŜnione jest to od 
stworzenia warunków bytowych, dostępu do infrastruktury społecznej oraz wszelkich dóbr 
egzystencjonalnych, a takŜe stopnia realizacji działań wykazanych w „Diagramie celów 
priorytetów i kierunków działań”.  
Przedstawiony scenariusz odnośnie demografii jest bardzo prawdopodobny oraz nawiązuje do 
wieloletnich trendów w krajach rozwijających się i rozwiniętych. Podobne zjawiska zachodzą 
juŜ w Polsce w pobliŜu wielkich metropolii, między innymi w okolicach Warszawy. 
Potencjalne kierunki działań w przypadku zwiększania się liczby mieszkańców OW wskazuje 
Tab. 23/Diagram 2. 
 
Tab. 23. Diagram 2.  Potencjalne kierunki działań w obliczu zwiększania się liczby 
mieszkańców 
 
Diagram 2. Potencjalne kierunki działań w obliczu zwiększania się liczby mieszkańców  
 
Scenariusz 
wyprzedzający:  
Budowa infrastruktury 
energetycznej, drogowej i 
wodociągowo 
kanalizacyjnej na 
nieuzbrojonych terenach 
w ramach zwartej 
zabudowy oraz 
przygotowanie nowych 
terenów pod 
budownictwo. 
Stymulowanie przyrostu 
liczby mieszkańców.  
Finansowanie inwestycji 
kredytem lub/i emisją 
obligacji (gminy) oraz z 
funduszy pomocowych. 

Scenariusz aktywny:  
Wprowadzenie 
intensywnych inwestycji 
mających na celu 
rozbudowanie lub 
dostosowanie 
infrastruktury do potrzeb 
większej liczby 
mieszkańców. 
Finansowanie. inwestycji 
kredytem lub/i emisją 
obligacji (gminy) oraz z 
funduszy pomocowych. 
 

Scenariusz 
umiarkowanie aktywny:  
Utrzymanie obecnej 
infrastruktury i 
prowadzenie tylko 
koniecznych inwestycji 
rozwojowych w oparciu o 
posiadane środki. BieŜąca 
poprawa jakości 
infrastruktury bez 
nadmiernej rozbudowy 
jej zakresu.  

Scenariusz pasywny:  
Poszukiwanie rezerw 
prostych. Bazowanie 
tylko na istniejącej 
infrastrukturze i 
maksymalne jej 
wykorzystanie.  
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Zjawiska gospodarcze 
 
 Produkcja rolnicza 

Przewiduje się wzrost liczby wysoko wyspecjalizowanych i innowacyjnych 
gospodarstw rolnych, prowadzących towarową produkcję roślinną i zwierzęcą zgodnie z 
wymogami środowiska. Produkować one będą za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat 
podstawową masę produktów rolnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w kraju, na eksport i 
dla przetwórstwa. Większość tych gospodarstw będzie zlokalizowana w dalszej odległości od 
wielkomiejskich aglomeracji. W optymistycznych załoŜeniach w ciągu najbliŜszych 10 lat 
będą one w stanie zagospodarować 15-30% gruntów ornych. 

W okresie najbliŜszych 10 lat małe i średnie gospodarstwa, o areale do 20 ha, wciąŜ 
będą jeszcze dominować i będą funkcjonować na ponad połowie areału uŜytków rolnych. 
Będzie zmniejszała się liczba małych gospodarstw produkujących głównie na swoje potrzeby 
i niewielkie nadwyŜki na lokalny rynek. Znaczna liczba ich będzie znajdować się w pobliŜu 
miast i oprócz funkcji rolniczej będą świadczyć usługi w innym zakresie. DuŜa liczba tych 
gospodarstw będzie specjalizowała się w produkcji roślin ogrodniczych. 

Gospodarstwa średnie i wielkotowarowe o areale powyŜej 10 ha, oprócz uprawy zbóŜ 
i okopowych, będą produkować rośliny przemysłowe, paszowe i energetyczne: biomasę  
wykorzystywaną jako OŹE (biogaz, biopaliwa, spalanie). Uprawa tych roślin musi być w 
pełni zmechanizowana i na duŜych obszarach, aby być opłacalną. Produkcja biomasy, jej 
uszlachetnianie oraz generowanie na energię oŜywi lokalny rynek pracy i wstrzyma 
częściowo odpływ funduszy z rejonu przeznaczonych na zakup energetycznych kopalin.  

Areały o bardzo niskiej jakości gleby będą przeznaczane pod zalesianie. UmoŜliwi to 
produkcję materiałów dla budownictwa pasywnego, przemysłu drzewnego i meblarskiego. 
Będzie moŜliwe równieŜ utworzenie produkcji szkółkarskiej nowych gatunków roślin 
przydatnych gospodarczo oraz plantacji ziół . 

Przesuwanie się cięŜaru produkcji rolnej z małych do wielkoobszarowych 
gospodarstw zmniejszy bioróŜnorodność i mozaikowość krajobrazu. To wymusi większą 
dbałość o zachowanie terenów przyrody prawnie chronionej i wsparcie ludności 
zamieszkującej te obszary, której moŜliwości produkcyjne będą ograniczone z tytułu nakazu 
ochrony środowiska tych rejonów. 
 
Przetwórstwo oraz działalność około rolnicza i poza rolnicza 
 Obok juŜ istniejących duŜych zakładów przetwórczych, w ciągu najbliŜszych 10 lat 
prognozuje się rozwój MŚP w tej branŜy i będą one zlokalizowane w powiatach, 
kutnowskim, łowickim, łęczyckim, rawskim, pajęczańskim, skierniewickim oraz innych 
terenach produkujących płody ogrodnicze. Rozkwit przetwórstwa przez małe firmy jest 
korzystny poniewaŜ moŜe on wytworzyć produkty konkurencyjne, o niŜszej cenie i wysokiej 
jakości, którymi nie są zainteresowane duŜe przetwórnie. Lokalizacja MŚP na terenie bazy 
surowcowej zmniejszy koszty transportu i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

PodwyŜszony areał gospodarstw i produkcji zwiększy zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowany sprzęt oraz zorganizowanie systemu serwisowego. Niezbyt 
skomplikowane maszyny będą mogły być produkowane przez lokalne firmy. Sytuacja ta 
wymusi rozwój firm obsługujących rolnictwo i wytwarzających m. in. opakowania, drobny 
sprzęt maszynowy oraz świadczących usługi transportowe i serwisowe, zaopatrzeniowe i 
inne.  
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Rozwój agroturystyki 
 Województwo łódzkie ze względu na posiadanie naturalnych uwarunkowań i znaczne 
zasoby dziedzictwa narodowego ma bardzo dobre warunki do rozwoju agroturystyki. Dlatego 
ta działalność będzie się rozwijać stanowiąc dodatkowe źródło dochodów mieszkającej tam 
ludności, zatrudnionej w większości w rolnictwie. Agroturystyka będzie egzystować na 
większości terenów województwa, a w szczególności w gminach zlokalizowanych wzdłuŜ 
Warty, Pilicy, Rawki, Mro Ŝycy, Grabi i wydzielonych terenach chronionego krajobrazu. 
DuŜym atutem województwa jest zachowanie regionalnej sztuki i kultury ludowej, między 
innymi ziemi sieradzko-łęczyckiej, łowickiej, opoczyńskiej rawskiej i innych. 
Agroturystyka staje się popularna, podobnie jak w krajach rozwiniętych i rozwój jej jest jak 
najbardziej prawdopodobny i nie zakłócony uwarunkowaniami politycznymi. Niektóre 
gminy, jak np. Uniejów, Skierniewice, Łowicz, Inowłódz mają dodatkowo moŜliwości 
rozbudowania funkcji balneologicznych na bazie źródeł wód geotermalnych, solanek i wód 
Ŝelazistych, co spowoduje ich prosperitę w skali krajowej i międzynarodowej.  
 Rozwój agroturystyki pobudzi powstawanie sieci gastronomicznej, hotelowej, lokalnej 
infrastruktury oraz utworzenia specjalistycznych słuŜb do ich obsługi. 
 
4.3. Uwarunkowania moŜliwości realizacji scenariusza rozwoju 
 
 Realizacja rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest zaleŜna od rozwoju kraju i 
uwarunkowań politycznych, gospodarczych i klimatycznych. Jednym z waŜnych warunków 
rozwoju produkcji rolnej jest jej opłacalność i rozwój koniunktury. Obecnie przy średnich 
plonach zbóŜ koszty produkcji tradycyjną technologią przekraczają często ich wartość 
rynkową. Ostatnio wzrastają koszty środków, co bardzo utrudnia racjonalną produkcję. DuŜy 
wpływ na rolnictwo mają dopłaty UE. Niektóre z nich stymulują nieracjonalne uprawy (np. 
orzecha włoskiego), ale z kolei zaprzestanie realizacji tych dopłat ogranicza produkcję np. 
roślin energetycznych lub reguluje wielkość areału odłogów i ugorów.  Niskie zasoby 
finansowe ludności pracującej w małoobszarowym rolnictwie uniemoŜliwiają poczynienie 
duŜych inwestycji w rozwój gospodarstw oraz rozwinięcie systemu ubezpieczeń. W związku 
z tym klęski Ŝywiołowe mogą bardzo ograniczyć, a nawet uniemoŜliwi ć przez wiele  lat 
działalność rolniczą. W ostatnich latach duŜy wpływ na rolnictwo wywierają warunki 
zmieniającego się klimatu, w tym długotrwałe susze, podtopienia, powodzie, huragany. 
Wymaga to usprawnienia systemów malej retencji i melioracji. Dodatkowymi warunkami 
rozwoju rolnictwa są moŜliwości kredytowe i sytuacja gospodarcza kraju oraz napływ 
produktów z zagranicy po konkurencyjnych cenach. Wprowadzenie nowych technologii 
umoŜliwia bardziej racjonalne gospodarowanie, mniej uzaleŜnione od warunków naturalnych 
i lokalnego rynku.  
 
 Oprócz szeregu wymienionych czynników rozwój rolnictwa moŜe być uzaleŜniony 
równieŜ od aktywności zarządzania, ingerencji i finansowania bieŜących potrzeb, co 
przedstawiono w poniŜszych Tabelach. 24/Diagram 3 i Tab. 25/Diagram 4.  
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Tab. 24. Diagram 3. Potencjalne kierunki działań w zaleŜności  od aktywności ingerencji w 
rolnictwo 

Scenariusze działań  

Scenariusz agresywny 
ZadłuŜanie się lokalnych 
samorządów oraz właścicieli 
gospodarstw celem realizacji 
istotnych zadań 
inwestycyjnych i 
modernizacyjnych w sferze 
rolnictwa w obliczu 
potencjalnej moŜliwości 
korzystania ze środków 
pomocowych UE.  

Scenariusz aktywny 
 
Zmniejszanie nakładów i 
kosztów w innych 
dziedzinach gospodarki 
na rzecz realizacji 
zamierzonych celów w 
sferze rolnictwa. 
 
 
 
 

Scenariusz umiarkowany 
 
Kontynuacja obecnej formy i 
struktury finansowania 
realizowanych zadań w sferze 
rolnictwa i korygowanie ich 
poziomu w miarę pojawiania 
się dodatkowych środków i 
moŜliwości realizacji 
poszczególnych zadań.  
 
 
 

Scenariusz pasywny 
 
Podejmowanie tylko 
koniecznych działań 
doraźnych i naprawczych 
w chwili pojawiania się 
określonych zagroŜeń. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tab. 25/Diagram 4. Potencjalne kierunki działań stymulujących rozwój gospodarczy 
 

Potencjalne kierunki działań 
 

Działanie 1: 
Tworzenie lokalnej 
infrastruktury wspierania 
przedsiębiorczości, ze 
szczególnym 
uwzględnienie wspierania 
lokalnych firm i 
gospodarstw rolnych w 
pozyskiwaniu środków 
pomocowych. 

Działanie 2: 
Tworzenie warunków 
infrastrukturalnych do 
powstawania znaczących 
obiektów gospodarczych 
wykorzystujących 
korzystne połoŜenie 
gmin. 
 

Działanie 3: 
 Aktywne Działania 
władz lokalnych w 
kierunku wypromowania 
gminy, jako miejsca 
przyjaznego do 
inwestycji gospodarczych 
w wybranej dziedzinie.  
 

Działanie 4: 
Wykorzystanie 
potencjału gospodarczego 
duŜych firm juŜ 
działających w gminie w 
celu budowy silniejszych 
powiązań 
kooperacyjnych.  

 
Głównymi źródłami finansowania inwestycji infrastruktury technicznej powinny być środki 
budŜetu gminy, powiatu, województwa i pochodzące z budŜetu państwa oraz finanse 
pomocowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych 
programów sektorowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  
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5. SPOSOBY MONITOROWANIA  
 
5.1. Sposoby monitorowania produkcji rolnej 
 

Monitorowanie produkcji agrarnej będzie prowadzone co roku poprzez określanie 
modułu parametrów, które są powszechnie stosowane w ocenie statystycznej rolnictwa i 
publikowane corocznie pod nazwą „Rocznik statystyczny rolnictwa”. Podane parametry 
umoŜliwiają ocenę zjawisk zachodzących w rolnictwie. Wśród nich są równieŜ parametry 
badane podczas spisów rolnych jak np.:    
 
Liczba gospodarstw rolnych 
Liczba gospodarstw rolnych ogółem (tys.) 
Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą razem (tys.) 
      w tym:  
    Prowadzących wyłącznie produkcję roślinną (tys.) 
    Prowadzących wyłącznie produkcję zwierzęcą (tys.) 
    Prowadzących produkcje roślinną i zwierzęcą (tys.) 
Liczba gospodarstw nie prowadzących działalności rolniczej (tys.)  
Średnia powierzchnia UR w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność rolniczą 
(ha) 
 
Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych (tys.): 
Ogółem 
W przedziałach obszarowych: 0-1; 1-2; 2-3; 3-5; 5-7; 7-10; 10-15; 15-20;  20-30; 30-50; 50-
100; 100 i więcej ha 

 
UŜytki rolne w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą (tys. ha) 
Pow. gruntów rolnych ogółem 
UŜytki rolne: w tym: uŜytki rolne w dobrej kulturze, zasiewy, grunty ugorowane, sady,        
warzywa, łąki, pastwiska, pozostałe uŜytki rolne 
 
Lasy i grunty leśne 
Pozostałe grunty 
 
Zasiewy (tys. ha.) 
Zasiewy ogółem w tym: zboŜa, strączkowe, przemysłowe, ziemniaki, pastewne 
 
Zwierzęta gospodarskie (tys. szt.): bydło, trzoda chlewna, owce, konie, drób 
 
Maszyny (tys. szt.): ciągniki, kombajny zboŜowe, kombajny buraczane, kombajny 
ziemniaczane, silosokombajny, opryskiwacze polowe, opryskiwacze sadownicze 
 
Zatrudnienie (tys. osób) 
Pracujący wyłącznie lub głównie w gospodarstwach rolnych ogółem 
Pracujący w swoim gosp. rolnym (wyłącznie +głównie) razem 
Pracujący w swoim gospodarstwie wyłącznie 
Pracujący w swoim gospodarstwie głównie 
 
Nakłady pracy w gospodarstwach rolnych w ciągu roku (tys. osób) 
Pracujący ogółem 
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Pracujący w gospodarstwach indywidualnych (rodzina razem) 
Pracujący wyłącznie w swoim gospodarstwie (%) 
 
5.2. Sposoby monitorowania produkcji około rolnej  
 
Liczba firm i przedsiębiorstw: 
Ogółem 
Zatrudniających 0 - 9 osób 
Zatrudniających 10- 49 osób 
Zatrudniających powyŜej 50 -245 osób 
Zatrudniających powyŜej 250 osób 
Liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na 100 ha uŜytków rolnych 
Liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
 
5.3. Sposoby monitorowania rozwoju agroturystyki 
Liczba gospodarstw agroturystycznych w podziale na gminy 
Liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych 
Liczba pól campingowych i namiotowych 
 
5.4. Sposoby monitorowania rozwoju kapitału ludzkiego, wykształcenia, infrastruktury 
technicznej i społecznej na obszarach wiejskich 

Wskaźniki rozwoju kapitału ludzkiego, wykształcenia, infrastruktury technicznej i 
społecznej na obszarach wiejskich są podane w rozdziale 6.2. Metody kwantyfikacji 
rekomendowanych celów szczegółowych, priorytetów i typów działań 
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6. REKOMENDACJE 
 
6.1. Rekomendowane cele szczegółowe, priorytety wsparcia i typy działań na obszarach 
wiejskich i w rolnictwie do pierwszoplanowej realizacji  
 
 Analiza sytuacji obszarów wiejskich i rolnictwa na podstawie danych źródłowych, sytuacji 
polityczno gospodarczej w kraju i na świecie oraz ankietyzacji powiatów i gmin przeprowadzonej 
przez autorów niniejszego opracowania wskazuje, Ŝe wszystkie cele, priorytety i kierunki działania 
wyszczególnione w Diagramie (rozdział 3.3.3. ekspertyzy) powinny być uwzględnione w strategii 
rozwoju rolnictwa i wdraŜane do praktyki w województwie łódzkim, w stopniu uzaleŜnionym od 
lokalnych potrzeb oraz moŜliwości finansowych.  
 Wśród wymienionych priorytetów pierwszoplanowych naleŜy realizować te, które są 
synchroniczne ze strategiami obszarów gospodarki krajowej i Unii Europejskiej: NaleŜy stworzyć 
warunki do rozwoju takich działań jak:   
 

1. Zwiększenie progresywności kapitału ludzkiego, jego jakości, zatrudnienia i 
przedsiębiorczości oraz zapobieganie wykluczeniom społecznym w województwie. 
Promowanie przedsiębiorczości i liderów 

2. Udoskonalanie infrastruktury interegionalnej, transportowej, społecznej i 
bezpieczeństwa w regionie. 

3. Rozszerzenie asortymentu produkcji zdrowej Ŝywności i jej jako ści na bazie roślin 
rolniczych, sadowniczych,  warzywnych i ziół oraz bazie zwierząt hodowlanych; rozwój 
przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego w tym drobiarskiego, mleczarskiego, 
zboŜowego; produkcja tradycyjnych wyrobów regionalnych.   

4. Zwiększenie areału i specjalizacji gospodarstw rolnych, introdukcja innowacyjnych 
technologii i systemów produkcji rolniczej, transfer wiedzy z sektora naukowego do 
produkcji rolno-spoŜywczej oraz integracja producentów agrarnych; tworzenie rynków 
hurtowych (Sieradz, Łowicz, Kutno, Łeczyca) 

5. Rozwój usług cyfryzacyjnych w rolnictwie w zakresie ekonomiki, monitorowania 
produkcji  rynków, warunków pogodowych i zaleceń agrotechnicznych.  

6. Wsparcie współpracy i wymiany interregionalnej i międzynarodowej w zakresie 
rolnictwa  

7. Ochrona środowiska i bioróŜnorodności oraz dostosowanie produkcji rolniczej do 
zachodzących zmian klimatycznych, na terenie całego województwa. Zachowanie 
unikalnych form istniej ącego krajobrazu rolniczego. 

8. Eskalacja produkcji biomasy roślinnej na cele energetyczne, na glebach niskiej jakości i 
nie wykorzystywanych do produkcji Ŝywności w gminach regionu łódzkiego; 
eksploatacja wód geotermalnych.  

9. Stworzenie koniunktury do rozwoju agroturystyki na obszarach chronionego 
krajobrazu, w dorzeczach Warty, Pilicy, Rawki, Grabi, Mro Ŝycy oraz gminach 
mających moŜliwości rozbudowania funkcji balneologicznych (Uniejów, Poddębice, 
Skierniewice, Łowicz, Inowłódz,). 

10. Wyłączenie terenów (niskiej klasy bonitacyjnej) pod zalesianie i zadrzewianie; 
produkcja materiałów budowlanych dla budownictwa pasywnego, przemysłu 
drzewnego,  meblarskiego oraz rozwój szkółek nowych gatunków roślin przydatnych 
gospodarczo.  

11. Przyrodnicze wykorzystanie w produkcji rolniczej odpadów komunalnych i 
poprodukcyjnych jako nawozów organicznych. 

12. Usprawnienie systemów melioracyjnych i retencjonowania wody    
 
 

(SCHEMATY 1-5 na podstawie rozdziału 3.3.3.Diagram)   
 



 

Cel szczegółowy 1 
Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich 

1.1. Wzrost poziomu intelektualnego, 
wykształcenia, predyspozycji i aktywności  
zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich 
 

1.2. Zwiększanie zatrudnienia 
mieszkańców obszarów 
wiejskich bez konieczności 
zmiany miejsca zamieszkania 

1.3. Rozwój pozarolniczej 
działalności, przedsiębiorczości 
i rynku pracy na obszarach 
wiejskich 

1.3.1. Tworzenie 
wielofunkcyjnych 
przedsiębiorstw i miejsc pracy 
poza rolniczych oraz usług 
działalności około rolniczej, 
przetwórczej, rzemieślnictwa, 
infrastruktury turystycznej i 
agroturystyki 

1.4. Udoskonalanie sfery 
socjalnej, zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu 

1.1.4. UmoŜliwienie 
systematycznego podnoszenia 
poziomu wykształcenia, 
doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych, przedsiębiorczości 
oraz upowszechnianie programów 
edukacyjnych i promujących 
uczenie się przez całe Ŝycie, 
przygotowujące do reorientacji na 
kaŜdym etapie kariery zawodowej 
mieszkańców OW. Promowanie 
liderów 

1.1.5. Eliminowanie barier 
utrudniających uczniom i 
dorosłym mieszkańcom OW 
przechodzenie na wyŜsze 
poziomy edukacji i wchodzenie 
na rynek pracy poprzez 
przygotowanie ich 
do poszukiwania zatrudnienia, 
wspieranie rozwoju poradnictwa 
zawodowego i róŜnych form 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, informowanie o 
moŜliwości skorzystania z usług 
rynku pracy, organizowanie 
szkoleń w zakresie 
przygotowania do prowadzenia 
własnej działalności 
gospodarczej, w tym samo 
zatrudnienia w zawodzie 

1.2.1. Udoskonalanie struktury 
logistycznej umoŜliwiającej 
mobilność ludności na 
poziomie lokalnym i w regionie 

1.2.2. Stworzenie i doskonalenie 
rozwiązań prawnych i 
systemowych na rynku pracy w 
celu promocji, ułatwiania, 
tworzenia nowych moŜliwości 
zatrudnienia i upowszechniania 
zróŜnicowanych form pracy oraz 
zatrudniania w sferze rolniczej i 
pozarolniczej na wsi i regionie 
zwłaszcza dla kobiet i ludzi 
młodych. Zwiększenie zasięgu 
oddziaływania Aktywnych 
Polityk Rynku Pracy 

1.2.3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy, osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, 
osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych) 
zamieszkujących na obszarach wiejskich 
 

1.2.5. Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług 
opieki nad dzieckiem na obszarach wiejskich 

1.4.1. Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości społecznej, 
doskonalenie prawnego 
systemu bezpieczeństwa 
socjalnego oraz promowanie 
wspólnej własności gruntów 
jako formy prawnej w celu 
pełnego uznania praw kobiet 
w sektorze rolnictwa i 
zapewnienia odpowiedniej 
ochrony socjalnej oraz 
uznania ich pracy na OW 
 

1.4.2. Zmniejszenie obszarów 
wykluczenia społecznego 
poprzez tworzenie i realizację 
specjalnie przygotowanych 
dla OW programów ze 
szczególnym uwzględnieniem 
bazy sportowej, kulturowej, 
profilaktyki uzaleŜnień i 
promocji ochrony zdrowia 
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Cel szczegółowy 2 
Poprawa warunków bytowych na obszarach wiejskich i integracji  

z innymi regionami 

2.1. Rozwój regionalnej i 
interregionalnej infrastruktury w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego i sanitarnego na 
OW 

2.2. Rozwój  infrastruktury 
transportowej umoŜliwiającej 
racjonalne przewoŜenie ludzi oraz 
towarów w regionie i kraju  

2.4. Rozbudowa infrastruktury 
społecznej 

 

2.2.1. Stworzenie warunków do 
realizacji rozbudowy i 
modernizacji lokalnej, gminnej, 
powiatowej i regionalnej sieci 
drogowej zintegrowanej z siecią 
krajowych i międzynarodowych 
dróg ekspresowych i autostrad  
 

2.4.1. Rozbudowa i rozwój 
infrastruktury kultury (w tym 
kultury i sztuki ludowej), turystyki 
i sportu w celu umoŜliwienia 
mieszkańcom OW dostępu do dóbr 
i usług publicznych oraz integracji 
środowiskowej 
 

2.5. Modernizacja i rozwój 
infrastruktury bezpieczeństwa na 
obszarach wiejskich 
 

2.1.1. Rozbudowa oraz  
modernizacja sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych energii 
elektrycznej i gazu ziemnego w celu 
zapewnienia stałych dostaw 
 

2.1.3. Rozbudowa i modernizacja 
ujęć wody, sieci wodno  
kanalizacyjnych i  indywidualnych 
– przyzagrodowych oczyszczalni  
oraz oczyszczalni ścieków.  
Utworzenie programu małych, 
biologicznych oczyszczalni 
ścieków. 
 

2.1.4. Udoskonalenie systemów 
recyklingu, gromadzenia, 
odzyskiwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, produkcji 
rolniczej oraz przerobu ich na 
nawozy, materiały uŜytkowe lub 
energię 
 

2.2.3. Tworzenie infrastruktury 
węzłów transportowych, transportu 
kołowego i kolejowego w celu 
poprawy przemieszczania się ludzi i 
spedycji towarów 

 

2.4.2. Wspieranie budowy 
nowych i modernizacji 
istniejących ośrodków rekreacji, 
turystyki i uzdrowisk, w tym na 
bazie zbiorników wodnych, 
lokalnych warunków 
przyrodniczych i kulturowych 
(np. Spała,  odcinek przepływu 
rzeki Warty) oraz poprzez 
wykorzystanie geotermalnych 
wód i złóŜ solanek (m. in. 
Skierniewice, Uniejów, Łowicz, 
Poddębice) i wód Ŝelazistych w 
Inowłodzu. Uwzględnienie 
moŜliwości rozwoju istniejących 
obiektów infrastruktury 
społecznej na terenach przyrody 
prawnie chronionej 

2.4.4. Rozbudowa i udoskonalenie 
infrastruktury usług medycznych, 
opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi oraz 
wzrost jakości usług opieki 
zdrowotnej na OW 

2.5.1. Rozbudowa infrastruktury 
melioracyjnej i usprawnienie 
systemów retencjonowania wody 
zabezpieczających przed 
katastrofami ekologicznymi (susze, 
powodzie) na OW 

2.5.2. Rozbudowa systemu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

SCHEMAT 2 
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Cel szczegółowy 3 
Zapewnienie bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego w regionie 

 

3.1. Utrzymanie podstawowej bazy w 
produkcji rolniczej  

 

3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, 
bezpiecznych dla konsumentów 
produktów rolno- spoŜywczych 

3.3. Stosowanie zasad uczciwej 
konkurencji na globalnym rynku rolno 
spoŜywczym 

3.1.1. Utrzymanie produktywnych i 
wielkoobszarowych gospodarstw oraz 
zachowanie uŜytków rolnych w stanie 
gotowości produkcyjnej z wyłączeniem 
gruntów niskiej klasy bonitacyjnej 
przeznaczonych pod zalesienie, 
zadrzewienie, małą retencję oraz 
produkcję biomasy 

3.1.3. Zachowanie dotychczasowej bazy 
genetycznej i genetycznych materiałów 
wyjściowych dla hodowli oraz produkcji 
roślinnej i zwierzęcej 

3.1.5. Usprawnianie systemów 
retencjonowania wody do produkcji rolnej 

3.2.1. Wspieranie produkcji wysokiej 
klasy Ŝywności, wytwarzanej metodami 
integrowanymi, ekologicznymi i 
tradycyjnymi, z wykorzystaniem 
lokalnych procedur i surowców 
mięsnych, owocowo-warzywnych, 
zboŜowych, mlecznych i ziół. 
Stymulacja przetwórstwa rolno-
spoŜywczego (MŚP). 

 

3.3.1. Dostosowanie rynku regionalnych 
artykułów rolno spoŜywczych do  rynku 

UE i pozostałych krajów na świecie 

SCHEMAT 3 
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3.2.3. Rozwój usług cyfryzacyjnych w 
rolnictwie w zakresie ekonomiki, 
monitorowania produkcji  rynków, 
warunków pogodowych i zaleceń 
agrotechnicznych. 
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Cel szczegółowy 4 
Stworzenie warunków zwiększenia mobilności i 

konkurencyjności w sferze produkcji rolno - spoŜywczej 

4.1. Modernizacja i wzrost innowacyjności w 
technologiach i systemach produkcji rolniczej 

4.2. Kreowanie badań oraz transfer wiedzy i 
nowych technologii z sektora naukowego do 
produkcji rolno – spoŜywczej 

4.3. Dostosowanie struktur sektora rolno - 
spoŜywczego do rolniczej produkcji w skali 
globalnej 

4.1.1. Stworzenie warunków do modernizacji 
bazy technicznej w rolnictwie oraz 
promowania i wdraŜania nowych systemów i 
technologii produkcji, dostępu do szeroko 
rozumianego postępu biologicznego 
(wartościowego materiału genetycznego 
roślinnego i zwierzęcego). 

 

4.1.2. Utworzenie nowego kierunku studiów na 
Uniwersytecie Łódzkim  i jego filiach o profilu 
agro-produkcyjnym 

 

4.1.4. Opracowanie systemu umoŜliwiającego 
zwiększenie udziału producentów rolno–
spoŜywczych w kreowaniu i finansowaniu  
działalności badawczo – rozwojowej w 
zakresie rolnictwa (np. podatek od obrotu 
produktami rolnymi na finansowanie badań). 

 

4.2.1. Stworzenie ekonomicznej bazy i 
korzystnych warunków  finansowania badań 
aplikacyjnych na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju sektora rolno – spoŜywczego i 
wdroŜenia ich wyników do praktyki przez 
rozproszonego odbiorcę. 

 

4.2.4. Stymulowanie rozwoju i poprawy 
infrastruktury naukowo badawczej oraz 
stworzenie warunków do opracowywania  
efektywnych rozwiązań innowacyjnych i 
postępu w rolnictwie oraz w monitorowania 
rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno – 
spoŜywczego. 

4.3.2. Stworzenie warunków do doskonalenia, 
modernizacji i powstawania nowych struktur 
zwiększających mobilność rolniczej sfery 
produkcyjno przetwórczej. Stworzenie 
branŜowych stref ekonomicznych, m. in. w 
powiatach łódzkim (rolniczej), 

4.3.4. Stymulowanie powstawania i 
opracowanie sposobów wsparcia  działalności 
spółdzielczości, grup producenckich,  Łódzko-
Mazowieckiego Klastra Owocowo -
Warzywnego w Skierniewicach,  Klastra 
„Bioenergia dla regionu” oraz innych 

 

4.1.1. Stworzenie warunków do modernizacji 
bazy technicznej w rolnictwie oraz 
promowania i wdraŜania  nowych systemów i 
technologii produkcji, dostępu do szeroko 
rozumianego postępu biologicznego 
(wartościowego materiału genetycznego 
roślinnego i zwierzęcego) 

 

4.1.2. Utworzenie nowego kierunku studiów na 
Uniwersytecie Łódzkim  i jego filiach o profilu 
agro - produkcyjnym 

 

4.1.4. Opracowanie systemu umoŜliwiającego 
zwiększenie udziału producentów rolno–
spoŜywczych w kreowaniu i finansowaniu  
działalności badawczo – rozwojowej w 
zakresie rolnictwa (np. podatek od obrotu 
produktami rolnymi na finansowanie badań) 

 

4.2.1. Stworzenie ekonomicznej bazy i 
korzystnych warunków  finansowania badań 
aplikacyjnych na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju sektora rolno – spoŜywczego i 
wdroŜenia ich wyników do praktyki przez 
rozproszonego odbiorcę 

 

4.2.4. Stymulowanie rozwoju i poprawy 
infrastruktury naukowo badawczej, a takŜe 
stworzenie warunków do opracowywania  
efektywnych rozwiązań innowacyjnych i 
postępu w rolnictwie oraz  monitorowania 
rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno – 
spoŜywczego 

4.3.3. Subwencjonowanie pozycji łódzkiego 
rolnictwa i przetwórstwa aby skutecznie 
konkurowało na rynku światowym. Wsparcie 
w powstawaniu małych i średnich przetwórni 
wykorzystujących surowiec lokalny i 
skutecznie konkurujących z monopolem 
zagranicznym (m. in. w powiatach rawskim, 
pajęczańskim, skierniewickim, kutnowskim, 
łowickim, łęczyckim, opoczyńskim, 
wieruszowskim) 

4.3.2. Stworzenie warunków do doskonalenia, 
modernizacji i powstawania nowych struktur 
zwiększających mobilność rolniczej sfery 
produkcyjno przetwórczej.  
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Cel szczegółowy 5 
Ochrona środowiska i dostosowanie produkcji rolniczej do zachodzących zmian 

klimatycznych 
 

5.1. Ochrona środowiska 
rolniczego i bioróŜnorodności 
na obszarach wiejskich 

5.2. Zachowanie krajobrazu i 
ładu przestrzennego na 
obszarach wiejskich 

5.3. Przystosowanie 
produkcji rolniczej do 
zachodzących zmian 
klimatycznych i 
zmniejszanie ich 
niekorzystnego wpływu na 
gospodarkę  

 

5.1.1. Doskonalenie 
warunków ochrony 
bioróŜnorodności, w tym 
unikalnych ekosystemów oraz 
flory i fauny związanych z 
gospodarką rolną. Ochrona 
obszarów chronionego 
krajobrazu  

 

5.1.5. Usprawnienie systemów 
melioracyjnych i retencjonowania 
wody w celu zmniejszenia  jej 
niedoboru na terenie 
województwa, szczególnie w 
regionie bełchatowskim, 
wieluńskim i sąsiednich 
powiatach 

5.1.7. Rekultywacja i 
zagospodarowanie hałd i wyrobisk 
pokopalnianych oraz wysypisk i 
innych gleb zdegradowanych na 
terenie województwa pod uprawę 
roślin niespoŜywczych, 
energetycznych, cele rekreacyjne, 
itp. 

5.1.8. Upowszechnianie wiedzy o konieczności ochrony środowiska 
rolniczego poprzez racjonalne stosowanie środków ochrony i nawozów 
oraz utrzymania bioróŜnorodności (Region Łódzki) 

5.2.1. Zachowanie 
unikalnych form istniejącego 
krajobrazu rolniczego 

5.2.2. Wypracowanie 
systemu właściwego 
planowania przestrzennego 
oraz racjonalnej 
gospodarki gruntami na 
terenie OW województwa. 
Promowanie zabudowy 
zwartej i ochrony gruntów 
rolnych. Uwzględnienie 
lokalizacji obiektów 
uciąŜliwych, w tym ferm 
zwierząt poza obszarami 
zwartej zabudowy 

5.3.1. Stworzenie warunków 
do wprowadzania nowych 
technologii produkcji rolnej i 
budowy zaplecza 
gospodarskiego 
przystosowanych do zmian 
klimatu, w tym duŜych 
wahań temperatury, suszy, 
nadmiernych opadów, 
wichur, trąb powietrznych, 

5.3.5. Kreowanie badań w 
zakresie opracowania nowych 
technologii oraz  
dostosowania materiału 
roślinnego i zwierzęcego do 
zachodzących zmian 

5.3.6. Rozwijanie systemu 
upowszechniania wiedzy 
dotyczącej przyczyn i 
skutków zmieniającego się 
klimatu oraz łagodzenia 
niekorzystnych ich skutków i 
nowych technologii w 
produkcji rolniczej. 
Zwiększenie świadomości i 
poczucia dbałości o 
środowisko  wśród ludności 
OW województwa 

5.4. Racjonalna gospodarka 
leśna i łowiecka na 
obszarach wiejskich 

5.4.1. Podjęcie działań w 
celu zwiększenia 
zasobów leśnych i 
rozwoju  szkółek nowych 
gat. roślin przydatnych 
gospodarczo. Produkcja 
materiałów dla 
budownictwa pasywnego, 
przemysłu drzewnego i 
meblarskiego  na OW 
województwa. 

5.4.3. Wspieranie rozwoju 
agroturystyki na bazie 
indywidualnych 
gospodarstw rolnych   

5.5. Stymulowanie produkcji 
energii ze źródeł 
odnawialnych  na OW 

5.5.2. Stworzenie warunków i 
zachęt do produkcji energii 
odnawialnej zwłaszcza na bazie 
przerobu biomasy roślinnej 
poprzez spalanie, zgazowywanie i 
produkcję biopaliw, a takŜe 
geotermalnej i spadku wód  

5.5.5. Kreowanie badań w 
zakresie ekonomicznej produkcji 
energii odnawialnej w stosunku 
do pozyskiwanej z kopalin.  
Udoskonalenie transferu wiedzy 
w tym zakresie, jej efektywności 
ekonomicznej oraz korzystnego 
wpływu na zwiększenie 
lokalnego rynku pracy, 
pozostawienie środków 
przeznaczonych na energię w 
regionie i korzystny wpływ na 
środowisko i zdrowie człowieka 

5.5.1. Racjonalne wykorzystanie 
odpadów z produkcji rolniczej, 
osadów i wysypisk komunalnych 
do wytwarzania energii 
odnawialnej. Wprowadzanie 
nowych technologii uprawy 
roślin energetycznych i 
pozyskiwania z nich energii na 
glebach słabych w celu nie 
konkurowania z Ŝywnością 

5.5.4. Wprowadzanie nowych, 
efektywnych technologii produkcji 
energii odnawialnej konkurujących 
ekonomicznie z energią 
pozyskiwaną z kopalin 
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6.2. Metody kwantyfikacji rekomendowanych celów szczegółowych, 
priorytetów i typów działań 

 
Zestawienie 1. Rekomendowane cele szczegółowe, priorytety i typy działań do 
realizacji w pierwszej kolejności 
 
Cel szczegółowy 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich  
 
Priorytet 1.1. Wzrost poziomu intelektualnego, wykształcenia, predyspozycji i 
aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich 
  
1.1.4. UmoŜliwienie systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia, 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych, przedsiębiorczości oraz upowszechnianie 
programów edukacyjnych i promujących uczenie się przez całe Ŝycie, przygotowujące 
do reorientacji na kaŜdym etapie kariery zawodowej mieszkańców OW. Promowanie 
liderów.  
Metody kwantyfikacji:  procent osób na róŜnych poziomach wykształcenia, liczba osób 
korzystających ze szkoleń zawodowych i doradztwa zawodowego, odsetek osób 
dokształcających się w wieku 25-64 lat. 
 
1.1.5. Eliminowanie barier utrudniających uczniom i dorosłym mieszkańcom OW 
przechodzenie na wyŜsze poziomy edukacji i wchodzenie na rynek pracy poprzez 
przygotowanie ich do poszukiwania zatrudnienia, wspieranie rozwoju poradnictwa 
zawodowego i róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie o 
moŜliwości skorzystania z usług rynku pracy, organizowanie szkoleń w zakresie 
przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym samo 
zatrudnienia w zawodzie 
Metody kwantyfikacji: odsetek osób na róŜnych poziomach wykształcenia, odsetek 
pracujących na własny rachunek, liczba  uczniów placówkach szkolnictwa dla 
dorosłych (tys.), liczba osób korzystających ze szkoleń zawodowych i  doradztwa 
zawodowego. 
 
Priorytet 1.2. Zwiększanie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez 
konieczności zmiany miejsca zamieszkania 
 
1.2.1. Udoskonalanie struktury logistycznej umoŜliwiającej mobilność ludności na 
poziomie lokalnym i w regionie. 
Metody kwantyfikacji: procentowy stan realizacji docelowej sieci dróg lokalnych, 
powiatowych, krajowych, ekspresowych i autostrad, przewozy transportem drogowym i 
kolejowym (w tys. pasaŜerów), skrócenie czasu podróŜy/dojazdu, wskaźnik migracji 
wewnętrznej na 1000 osób, linie kolejowe modernizowane w km.  
 
1.2.2. Stworzenie i doskonalenie rozwiązań prawnych i systemowych na rynku pracy w 
celu promocji, ułatwiania, tworzenia nowych moŜliwości zatrudnienia i 
upowszechniania zróŜnicowanych form pracy oraz zatrudniania w sferze rolniczej i 
pozarolniczej na wsi i regionie zwłaszcza dla kobiet i ludzi młodych. Zwiększenie 
zasięgu oddziaływania Aktywnych Polityk Rynku Pracy. 
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Metody kwantyfikacji: procent pracujących (w tym kobiet, ludzi młodych) na własny 
rachunek, liczba nowych miejsc pracy (w tym dla kobiet, ludzi młodych), liczba osób 
korzystających z szkoleń zawodowych lub doradztwa zawodowego. 
 
1.2.3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym (kobiet, osób 
długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych 
zamieszkujących na obszarach wiejskich 
Metody kwantyfikacji: udział długotrwale bezrobotnych w populacji bezrobotnych 
ogółem w %, udział długotrwałe bezrobocie w populacji mieszkańców w %, wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia kobiet, stopa bezrobocia 
 
1.2.5. Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług opieki nad dzieckiem na obszarach 
wiejskich.  
Metody kwantyfikacji: liczba ośrodków opieki nad dziećmi na 1000 mieszkańców, 
odsetek dzieci objętych opieką w ośrodkach do 3 lat i do 6 lat. 
 
Priorytet 1.3. Rozwój pozarolniczej działalności, przedsiębiorczości i rynku pracy 
na obszarach wiejskich 
 
1.3.1. Tworzenie wielofunkcyjnych przedsiębiorstw i miejsc pracy poza rolniczych oraz 
usług działalności około rolniczej, przetwórczej, rzemieślnictwa, infrastruktury 
turystycznej i agroturystyki.  
Metody kwantyfikacji: dynamika nakładów inwestycyjnych, udział sektora MSP w 
tworzeniu dochodów gminy, liczba nowych miejsc pracy, procent pracujących na 
własny rachunek, liczba ośrodków agroturystycznych 
Priorytet 1.4. Udoskonalanie sfery socjalnej, zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu oraz przeciwdziałanie ubóstwu  
 
1.4.1. Rozwój i promocja przedsiębiorczości społecznej, doskonalenie prawnego 
systemu bezpieczeństwa socjalnego oraz promowanie wspólnej własności gruntów jako 
formy prawnej w celu pełnego uznania praw kobiet w sektorze rolnictwa i zapewnienia 
odpowiedniej ochrony socjalnej oraz uznania ich pracy na OW. 
Metody kwantyfikacji: odsetek wspólnej własności gruntów jako formy prawnej w 
ogólnym areale, odsetek  ubezpieczonych firm i gospodarstw.  
 
1.4.2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez tworzenie i realizację 
specjalnie przygotowanych dla OW programów ze szczególnym uwzględnieniem bazy 
sportowej, kulturowej, profilaktyki uzaleŜnień i promocji ochrony zdrowia 
Metody kwantyfikacji: odsetek bezrobotnych ogółem w %, odsetek długotrwale 
bezrobotnych  w %, liczba ośrodków sportowych w tym: boisk, lodowisk, sal 
gimnastycznych, siłowni, liczba domów kultury, liczba zajęć i osób w nich 
uczestniczących. 
 
Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków bytowych na obszarach wiejskich i 
integracji z  innymi regionami  
 
Priorytet 2.1. Rozwój regionalnej i interregionalnej infrastruktury w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i sanitarnego na OW 
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2.1.1. Rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii 
elektrycznej i gazu ziemnego w celu zapewnienia stałych dostaw. 
Metody kwantyfikacji: procentowy stan realizacji docelowej sieci przesyłowych, liczba 
gospodarstw zaopatrzonych w energie elektryczną, częstotliwość przerw w  dostawie  
energii 
 
2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
indywidualnych – przyzagrodowych oczyszczalni oraz oczyszczalni ścieków. 
Utworzenie programu małych, biologicznych oczyszczalni ścieków. 
Metody kwantyfikacji: długość sieci wodno kanalizacyjnej, procentowy stan realizacji 
docelowej sieci wodno kanalizacyjnej, odsetek ludności korzystającej z sieci wodno 
kanalizacyjnej lub wyposaŜonej w biologiczne oczyszczalnie. 
 
2.1.4. Udoskonalenie systemów recyklingu, gromadzenia, odzyskiwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, produkcji rolniczej oraz przerobu ich na 
nawozy, materiały uŜytkowe lub energię.  
Metody kwantyfikacji: odsetek gospodarstw objętych siecią zakładów oczyszczania, 
odsetek odpadów przerabianych, liczba zakładów zajmujących się recyklingiem 
odpadów. 
 
Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej umoŜliwiaj ącej racjonalne 
przewoŜenie ludzi oraz towarów w regionie i kraju  
 
2.2.1. Stworzenie warunków do realizacji rozbudowy i modernizacji lokalnej, gminnej, 
powiatowej i regionalnej sieci drogowej zintegrowanej z siecią krajowych i 
międzynarodowych dróg ekspresowych i autostrad  
Metody kwantyfikacji: procentowy stan realizacji docelowej sieci dróg lokalnych, 
powiatowych, krajowych, ekspresowych i autostrad, przewozy transportem drogowym i 
kolejowym  (w tys. pasaŜerów), gęstość i długość sieci dróg lokalnych, powiatowych, 
krajowych, ekspresowych i autostrad 
 
2.2.3. Tworzenie infrastruktury węzłów transportowych, transportu kołowego i 
kolejowego w celu poprawy przemieszczania się ludzi i spedycji towarów.   
Metody kwantyfikacji: liczba węzłów transportowych transportu kolejowego i kołowego, 
długość linii kolejowej lub autobusowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wskaźnik 
skrócenia dojazdu/przejazdu. 
 
Priorytet 2.4. Rozbudowa infrastruktury społecznej 
 
2.4.1. Rozbudowa i rozwój infrastruktury kultury (w tym kultury i sztuki ludowej), 
turystyki i sportu w celu umoŜliwienia mieszkańcom OW dostępu do dóbr i usług 
publicznych oraz integracji środowiskowej.  
Metody kwantyfikacji: liczba ośrodków kultury, turystyki lub ośrodków sportowych na 
1000 mieszkańców, liczba ośrodków sportowych w tym: boisk, lodowisk, sal 
gimnastycznych, siłowni. 
 
2.4.2. Wspieranie budowy nowych i modernizacji istniejących ośrodków rekreacji, 
turystyki i uzdrowisk, w tym na bazie zbiorników wodnych, lokalnych warunków 
przyrodniczych i kulturowych (np. Spała, odcinek przepływu rzeki Warty) oraz poprzez 
wykorzystanie geotermalnych wód i złóŜ solanek (m. in. Skierniewice, Uniejów, 
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Łowicz, Poddębice) i wód Ŝelazistych w Inowłodzu. Uwzględnienie moŜliwości 
rozwoju istniejących obiektów infrastruktury społecznej na terenach przyrody prawnie 
chronionej 
.  
Metody kwantyfikacji: liczba ośrodków rekreacji, turystyki lub uzdrowisk w gminie, 
liczba osób w tym : kobiety (18-60 lat; powyŜej 60 lat)-, męŜczyźni (18-65 lat, powyŜej 
65 lat) dzieci (1-3 lata; 4-7 lat; 8-12 lat; 14-17 lat)- korzystających z ośrodków 
rekreacji i leczniczych. 
 
2.4.4. Rozbudowa i udoskonalenie infrastruktury usług medycznych, opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz wzrost jakości usług opieki 
zdrowotnej na OW. 
Metody kwantyfikacji: odsetek dzieci objętych opieką w ośrodkach do 3 lat i do 6 lat, 
liczba ośrodków medycznych, opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub 
niepełnosprawnymi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
 
Priorytet 2.5. Modernizacja i rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach 
wiejskich 
 
2..5.1. Rozbudowa i usprawnienie infrastruktury melioracyjnej oraz zbiorników 
retencyjnych zabezpieczających przed katastrofami ekologicznymi (susze, powodzie) na 
OW. 
Metody kwantyfikacji: odsetek areałów zmeliorowanych, odsetek areałów objętych 
infrastrukturą irygacyjną. 
 
2.5.2. Rozbudowa systemu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Metody kwantyfikacji: liczba wypadków drogowych na 10 tys. pojazdów silnikowych.. 
 
Cel szczegółowy 3. Zapewnienie bezpieczeństwa Ŝywnościowego w regionie  
 
Priorytet 3.1. Utrzymanie podstawowej bazy w produkcji rolniczej  
 
3.1.1. Utrzymanie produktywnych gospodarstw rolnych oraz utrzymanie uŜytków 
rolnych w stanie gotowości produkcyjnej z wyłączeniem gruntów niskiej klasy 
bonitacyjnej przeznaczonych pod zalesienie, zadrzewienie, małą retencję oraz produkcję 
biomasy. 
Metody kwantyfikacji: odsetek produktywnych gospodarstw w ogólnej liczbie 
gospodarstw, odsetek gruntów ornych w stanie gotowości produkcyjnej, areał pod 
lasami i zadrzewieniami, areał pod roślinami energetycznymi oraz zbiornikami 
wodnymi. 
 
3.1.3. Zachowanie dotychczasowej bazy genetycznej i genetycznych materiałów 
wyjściowych dla hodowli oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej 
Metody kwantyfikacji: liczba kolekcji roślinnych i stad zwierząt będących pulą 
genotypów dla prac hodowlanych, liczba wyhodowanych odmian roślin i ras zwierząt.  
 
3.1.5.  Usprawnienie systemów retencjonowania wody na potrzeby produkcji rolnej. 
Metody kwantyfikacji: powierzchnia zbiorników wodnych, areał gruntów rolnych 
objętych systemem retencjonowania wody. 
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Priorytet 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów 
produktów rolno- spoŜywczych 
 
3.2.1. Wspieranie produkcji wysokiej klasy Ŝywności, wytwarzanej metodami 
integrowanymi, ekologicznymi i tradycyjnymi, z wykorzystaniem lokalnych procedur i 
surowców mięsnych, owocowo-warzywnych, zboŜowych, mlecznych i ziół. Stymulacja 
przetwórstwa rolno-spoŜywczego (MŚP). 
Metody kwantyfikacji: odsetek produkowanej Ŝywności objętej kontrolą jakości, odsetek 
(ilość) produktów w poszczególnych klasach jakości, listy rankingowe najlepiej 
sprzedających się produktów  
3.2.3. Rozwój usług cyfryzacyjnych w rolnictwie w zakresie ekonomiki, monitorowania 
produkcji  rynków, warunków pogodowych i zaleceń agrotechnicznych. 

 
Metody kwantyfikacji :liczba odwiedzin tematycznych stron internetowych 
 
Priorytet 3.3. Stosowanie zasad uczciwej konkurencji na globalnym rynku rolno 
spoŜywczym 
 
3.3.1 Dostosowanie rynku regionalnych artykułów rolno spoŜywczych do rynku UE i 
pozostałych krajów na świecie. 
Metody kwantyfikacji: wartość towarów eksportowanych na 1 mieszkańca, wartość 
towarowa eksportowanych regionalnych artykułów rolno spoŜywczych, wartość 
wymienionych artykułów eksportowanych w stosunku do ogólnej wartości 
wyprodukowanych produktów. 
 
Cel szczegółowy 4. Stworzenie warunków zwiększenia mobilności i 
konkurencyjności w sferze produkcji rolno- spoŜywczej 
 
Priorytet 4.1. Modernizacja i wzrost innowacyjności w technologiach i systemach 
produkcji rolniczej 
 
4.1.1. Stworzenie warunków do modernizacji bazy technicznej w rolnictwie oraz 
promowania i wdraŜania nowych systemów i technologii produkcji, dostępu do szeroko 
rozumianego postępu biologicznego (wartościowego materiału genetycznego roślinnego 
i zwierzęcego). 
 Metody kwantyfikacji: nakłady na działalność innowacyjną oraz bazę techniczną, 
odsetek areałów obsiewanych materiałem kwalifikowanym, wydajność plonów w 
przeliczeniu na h. 
 4.1.2. Utworzenie nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Łódzkim i jego filiach o 
profilu agro-produkcyjnym 
Metody kwantyfikacji: liczba studentów na nowym kierunku oraz liczba kadry 
samodzielnej naukowej, liczba pracowników naukowych niesamodzielnych ze stopniem 
mgr i dra, liczba techników.  
  
4.1.4. Opracowanie systemu umoŜliwiającego zwiększenie udziału producentów rolno – 
spoŜywczych w kreowaniu i finansowaniu działalności badawczo – rozwojowej w 
zakresie rolnictwa (np. podatek od obrotu na finansowanie badań). 
Metody kwantyfikacji:  odpisy od obrotu produktami rolnymi przeznaczane na 
finansowanie badań, nakłady na naukę z sektora produkcyjneg. 
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Priorytet 4.2. Kreowanie badań oraz transfer wiedzy i nowych technologii z 
sektora naukowego do produkcji rolno-spoŜywczej 
 
4.2.1. Stworzenie ekonomicznej bazy i korzystnych warunków finansowania badań 
aplikacyjnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju sektora rolno – spoŜywczego i 
wdroŜenia ich wyników do praktyki przez rozproszonego odbiorcę. 
 Metody kwantyfikacji: wartość nakładów przeznaczonych na finansowanie badań 
aplikacyjnych . 
 
4.2.4. Stymulowanie rozwoju i poprawy infrastruktury naukowo badawczej oraz 
stworzenie warunków do opracowywania efektywnych rozwiązań innowacyjnych i 
postępu w rolnictwie oraz w monitorowaniu rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno 
– spoŜywczego. 
Metody kwantyfikacji: wartość nakładów przeznaczonych na finansowanie badań 
aplikacyjnych, liczba wdroŜeń nowych technologii do produkcji rolnicze, liczba 
patentów. 
 
Priorytet 4.3. Dostosowanie struktur sektora rolno- spoŜywczego do rolniczej 
produkcji w skali globalnej  
 
4.3.2. Stworzenie warunków do doskonalenia, modernizacji i powstawania nowych 
struktur zwiększających mobilność rolniczej sfery produkcyjno przetwórczej.  
Metody kwantyfikacji: nakłady na działalność innowacyjną, liczba i rodzaj  
specjalistycznych branŜ  
 
4.3.3. Subwencjonowanie pozycji łódzkiego rolnictwa i przetwórstwa aby skutecznie 
konkurowało na rynku światowym. Wsparcie powstawania małych oraz średnich 
przetwórni wykorzystujących surowiec lokalny i skutecznie konkurujących z 
monopolem zagranicznym (m. in. w powiatach rawskim, pajęczańskim, skierniewickim, 
kutnowskim, łowickim, łęczyckim, opoczyńskim, wieruszowskim).  
Metody kwantyfikacji: dynamika nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, udział 
MSP w tworzeniu PKB, wartość i źródła subwencji.  
 
4.3.4. Stymulowanie powstawania i opracowanie sposobów wsparcia działalności 
spółdzielczości, grup producenckich oraz klastrów: m.in. istniejącego Łódzko-
Mazowieckiego Klastra Owocowo-Warzywnego w Skierniewicach, Klastra „Bioenergia 
dla regionu” oraz innych. 
Metody kwantyfikacji: odsetek zrzeszonych producentów, liczba Klastrów, spółdzielni i 
grup producenckich. 
 
Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i dostosowanie produkcji rolniczej do 
zachodzących zmian klimatycznych 
 
Priorytet 5.1. Ochrona środowiska rolniczego i bioróŜnorodności na obszarach 
wiejskich 
 
5.1.1. Doskonalenie warunków ochrony bioróŜnorodności, w tym unikalnych 
ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną. Ochrona obszarów 
chronionego krajobrazu.  
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Metody kwantyfikacji: udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chronionych w powierzchni ogólnej gminy w %, liczba nowych gatunków flory 
i fauny . 
 
5.1.5. Usprawnienie systemów melioracyjnych i retencjonowania wody w celu 
zmniejszenia jej niedoboru  na terenie województwa, szczególnie w regionie 
bełchatowskim, wieluńskim i sąsiednich powiatach. 
Metody kwantyfikacji: powierzchnia zbiorników i rzek w przeliczeniu na 1000 ha, 
odsetek zirygowanego areału gruntów ornych w %. 
 
5.1.7. Rekultywacja i zagospodarowanie hałd i wyrobisk pokopalnianych oraz wysypisk 
i innych gleb zdegradowanych na terenie województwa pod uprawę roślin 
niespoŜywczych, energetycznych, cele rekreacyjne, itp. 
Metody kwantyfikacji: powierzchnia i odsetek areału terenów zdegradowanych oraz 
hałd przeznaczonego pod uprawę roślin, w tym energetycznych w ha. 
 
5.1.8. Upowszechnianie wiedzy o konieczności ochrony środowiska rolniczego poprzez 
racjonalne stosowanie środków ochrony i nawozów oraz utrzymania bioróŜnorodności. 
  
Metody kwantyfikacji: odsetek czasu antenowego w mediach oraz publikacji w prasie 
zakresie konieczności ochrony środowiska, areał gleb i wód o niŜszym stopniu skaŜenia. 
  
 
Priorytet 5.2. Zachowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na obszarach 
wiejskich 
 
5.2.1. Zachowanie unikalnych form istniejącego krajobrazu rolniczego.  
Metody kwantyfikacji: Odsetek powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chronionych w ogólnej powierzchni areału gminy. 
  
5.2.2. Wypracowanie systemu właściwego planowania przestrzennego oraz racjonalnej 
gospodarki gruntami na terenie OW województwa. Promowanie zabudowy zwartej i 
ochrony gruntów rolnych. Uwzględnienie lokalizacji obiektów uciąŜliwych, w tym ferm 
zwierząt poza obszarami zwartej zabudowy. 
Metody kwantyfikacji: liczba obiektów gospodarstw poza obszarem zabudowy zwartej 
na obszarze 100 ha, liczba obiektów uciąŜliwych na terenach zabudowy zwartej. 
 
Priorytet 5.3. Przystosowanie produkcji rolniczej do zachodzących zmian 
klimatycznych i zmniejszanie ich niekorzystnego wpływu na gospodarkę  
 
5.3.1. Stworzenie warunków do wprowadzania nowych technologii produkcji rolnej i 
budowy zaplecza gospodarskiego przystosowanych do zmian klimatu, w tym duŜych 
wahań temperatury, suszy, nadmiernych opadów, wichur, trąb powietrznych, itp. 
Metody kwantyfikacji: nakłady na działalność innowacyjną.  
 
5.3.5. Kreowanie badań w zakresie opracowania nowych technologii oraz dostosowania 
materiału roślinnego i zwierzęcego do zachodzących zmian klimatycznych. 
Metody kwantyfikacji: wielkość nakładów na naukę, liczba wdroŜonych nowych 
technologii uprawy w nowych warunkach klimatycznych.  
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5.3.6. Rozwijanie systemu upowszechniania wiedzy dotyczącej przyczyn i skutków 
zmieniającego się klimatu oraz łagodzenia niekorzystnych ich skutków i nowych 
technologii w produkcji rolniczej. Zwiększenie świadomości i poczucia dbałości o 
środowisko wśród ludności OW województwa. 
Metody kwantyfikacji: liczba szkoleń z zakresu dbałości o środowisko i łagodzenia 
niekorzystnych ich skutków zmieniającego się klimatu.  
 
Priorytet 5.4. Racjonalna gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 
 
5.4.1. Podjęcie działań w celu zwiększenia zasobów leśnych i odbudowy drzewostanów 
po zniszczeniach spowodowanych katastrofami naturalnymi i działalnością człowieka 
na OW województwa.  
Metody kwantyfikacji: procentowy stan realizacji docelowej w zalesianiu gleb niskiej 
jakości,  odsetek zalesianego areału w ogólnym obszarze uŜytków rolnych, rodzaje 
zalesiania (gatunki drzew).  
 
5.4.3. Wspieranie rozwoju agroturystyki na bazie indywidualnych gospodarstw rolnych   

Metody kwantyfikacji: procent areału lasów, parków krajobrazowych, rezerwatów, 
terenów Natura 2000 i pozostałych areałów przyrody prawnie chronionej 
zagospodarowanych pod względem turystycznym, długość wytyczonych szlaków. 
 
Priorytet 5.5. Stymulowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych  na OW 
 
5.5.1. Racjonalne wykorzystanie odpadów z produkcji rolniczej, osadów i wysypisk 
komunalnych do wytwarzania energii odnawialnej. Wprowadzanie nowych technologii 
uprawy roślin energetycznych i pozyskiwania z nich energii na glebach słabych w celu 
nie konkurowania z produkcją Ŝywności. 
Metody kwantyfikacji: odsetek areału gruntów słabych przeznaczony pod uprawę roślin 
energetycznych, areał plantacji roślin energetycznych nawoŜonych odpadami 
komunalnymi mającymi certyfikat przyrodniczego wykorzystania w rolnictwie, odsetek 
(powierzchnia) areału wysypisk wykorzystywanych do produkcji biogaz, liczba 
biogazowi w powiatach, liczba ośrodków korzystających  z OZE w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców.  
 
5.5.2. Stworzenie warunków i zachęt do produkcji energii odnawialnej zwłaszcza na 
bazie przerobu biomasy roślinnej poprzez spalanie, zgazowywanie i produkcję 
biopaliw, a takŜe geotermalnej i spadku wód. 
Metody kwantyfikacji: odsetek energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie 
produkowanej energii, liczba gospodarstw zajmujących się uprawą roślin 
energetycznych,  
 
5.5.4. Wprowadzanie nowych, efektywnych technologii produkcji energii odnawialnej 
konkurujących ekonomicznie z energią pozyskiwaną z kopalin. 
Metody kwantyfikacji: nakłady na działalność innowacyjną ciepłowni przestawiających 
się na odnawialne źródła energii, odsetek energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym 
bilansie produkowanej energii. 
 
5.5.5. Kreowanie badań w zakresie ekonomicznej produkcji energii odnawialnej w 
stosunku do pozyskiwanej z kopalin. Udoskonalenie transferu wiedzy w tym zakresie, 
jej efektywności ekonomicznej oraz korzystnego wpływu na zwiększenie lokalnego 
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rynku pracy, pozostawienie środków przeznaczonych na energię w regionie i korzystny 
wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. 
Metody kwantyfikacji: liczba nowych technologii wdroŜonych do sfery produkcji energii 
odnawialnej, liczba szkoleń w zakresie produkcji odnawialnej energii. 
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