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WPROWADZENIE 
 

W dniu 25 września 2012 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą 
nr 1563/12 projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2020 
uwzględniający rekomendacje z prognozy oddziaływania na środowisko, wraz prognozą 
oddziaływania na środowisko kierując go do konsultacji społecznych zgodnie z wymogami 
wynikającymi ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Uchwały 
nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: 
określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego na 2007-2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/338/11 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. i Uchwałą nr XXIV/459/12 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 r.  

Konsultacje trwały od 29 września do 5 listopada 2012 roku. Ogłoszenie 
o prowadzonych konsultacjach społecznych opublikowane zostało w regionalnej prasie i na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego. W czasie trwających konsultacji społecznych 
została udostępniona treść projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 
na lata 2014 – 2020 wraz prognozą oddziaływania na środowisko na dedykowanych Strategii 
stronach internetowych www.strategia.lodzkie.pl, www.bppwl.lodzkie.pl i wyłożona do wglądu 
w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Celem konsultacji 
było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, 
organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i osób prywatnych na temat zapisów 
zawartych w projekcie aktualizacji SRWŁ na lata 2007 – 2020 oraz prognozie oddziaływania 
na środowisko.  

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było zgłaszać drogą 
elektroniczną poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie 
www.strategia.lodzkie.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi.  

 
W trakcie konsultacji odbyły się spotkania otwarte w podregionach:  
• północnym (Łowicz, 01.10.2012 r.), 
• wschodnim (Bełchatów, 02.10.2012 r.), 
• centralnym (Stryków, 12.10.2012 r.), 
• zachodnim (Sieradz, 23.10.2012 r.),  

oraz spotkania tematyczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych (22.10.2012 r.) 
oraz środowiskiem przedsiębiorców (24.10.2012 r.). 
 

Ogółem w trakcie trwających konsultacji społecznych zgłoszono do projektu 
aktualizacji SRWŁ na lata 2007 – 2020 351 wniosków i uwag, w tym przez: samorządy 
powiatowe 24, samorządy gminne 144, administrację rządową, instytucje branżowe, 
stowarzyszenia, osoby prywatne 183.  

Do Prognozy oddziaływania na środowisko zgłoszono 12 wniosków, w tym przez: 
samorządy gminne 2, administrację rządową, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby 
prywatne 10. 

Spośród 55 instytucji przesyłających uwagi i wnioski 3 nie zgłosiły uwag. Ponadto 5 
instytucji przesłało uwagi i wnioski po terminie zakończenia konsultacji. 
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Tabela: Zestawienie uwag i wniosków do projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
według instytucji i sposobu ich rozpatrzenia. 

Zgłaszający 
liczba 
insty-
tucji 

liczba 
zgłoszonych 

wniosków 
ogółem 

w tym wnioski do projektu Strategii w tym wnioski do Prognozy 

uwzglę-
dnione 

nieuwzglę-
dnione 

bezprzed
-miotowe ogółem uwzglę-

dnione 
nieuwzglę-

dnione 
bezprzed
-miotowe ogółem 

samorządy 
powiatowe 5 24 20 2 2 24 0 0 0 0 

samorządy 
gminne 19 146 97 30 17 144 2 0 0 2 

Administracja 
rządowa, 
instytucje 
branżowe, 
stowarzyszenia, 
osoby prywatne 

31 193 125 44 14 183 9 1 0 10 

RAZEM 55 363 242 76 33 351 11 1 0 12 

 
Tabela: Zestawienie uwag i wniosków do projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
z podziałem na poszczególne części Strategii, do której się odnoszą.  

Zgłaszający liczba 
instytucji 

wnioski do Strategii 

uwagi do 
prognozy ogółem całość 

dokumentu 
wprowadze

nie 

stan i 
uwarunkow

ania 
rozwoju 

wizja i 
misja 

strategi-
czna 

polityka 
rozwoju 

realizacja 
strategii 

samorządy 
powiatowe 5 24 0 0 10 0 14 0 0 

samorządy gminne 19 144 8 0 75 2 54 5 2 

Administracja 
rządowa, instytucje 
branżowe, 
stowarzyszenia, 
osoby prywatne 

31 183 2 1 65 2 96 17 10 

RAZEM 55 351 10 1 150 4 164 22 12 
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WYKAZ UWAG I WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2020  
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Numer 
wniosku Opiniodawca Treść uwagi, wniosku 

Ocena wniosku 

Sposób rozpatrzenia i uzasadnienie 

Uw
zg

lę
dn

io
ny

 

Ni
eu

w
zg

lę
dn

io
ny

 

Be
zp

rz
ed

m
io

to
w

y 

UWAGI DO CAŁOŚCI DOKUMENTU 
 Samorządy gminne 
1.  gm. Brzeźnio 

gm. Brąszewice 
gm. Klonowa 

Wniosek o podkreślenie wpływu planowanej 
w niedalekiej przyszłości działalności kopalni węgla 
brunatnego Bełchatów na trenie m. in. gminy Złoczew, 
Gminy Brzeźnio, Brąszewice i Klonowa, które są 
w niewielkiej odległości od planowanej odkrywki. 
Prowadzenie eksploatacji złóż węgla brunatnego ma 
istotny wpływ na warunki hydrogeologiczne i wyraża się 
zmianami stosunków wodnych. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

2.  Wniosek dotyczący wprowadzenia w Strategii działań 
przeciwdziałających skutkom zaniku wody, na terenach 
oddziaływania planowanej odkrywki Złoczew. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 
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3.  m. Łódź Dokument nie upatruje szans województwa łódzkiego 
w szansach Łodzi lecz przedstawia Łódź jako jeden 
z obszarów szanso twórczych. W strategii za słabo ujęta 
jest rola Łodzi jako jedynego zwornika tożsamości 
województwa łódzkiego.  X  

Szans województwa należy upatrywać w zrównoważonym 
rozwoju wszystkich jego subregionów. Łódź wraz z jej 
obszarem funkcjonalnym jest najważniejszym obszarem 
szanso twórczym, należy pamiętać jednak, że nie jedynym. 
Łódź nie jest jedynym zwornikiem tożsamości 
mieszkańców tak zróżnicowanego kulturowo i historycznie 
obszaru, jakim jest region łódzki. Wyznaczniki tożsamości 
mają charakter symboliczny i powstają w długotrwałym 
i skomplikowanym procesie kształtowania się 
społeczeństw i ich poczucia tożsamości terytorialnej. 

4.  Strategia zawiera zbyt mało informacji na temat narzędzi 
jej realizacji. X   Korekta zapisów Strategii. 

5.  Strategia Rozwoju Województwa nie nawiązuje 
do powstałych założeń „Programu kreacji i promocji 
marki województwa łódzkiego w latach 2012-2016”. 

  X 
Strategia rozwoju województwa jest zgodna z założeniami 
„Programu kreacji i promocji marki woj. łódzkiego 
w latach 2012-2016”. 

6.  Brak odniesienia do korytarza „Rail Baltica”, który 
przechodzi przez Łódź i województwo łódzkie i powinien 
być upatrywany jako szansa. 

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

7.  Uwaga dotycząca braku odniesienia w SRW do oficjalnych 
dokumentów Urzędu Miasta Łodzi tj. Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ oraz Diagnozy 
strategicznej Łodzi. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

8.  Mimo silnego wskazania w diagnozie aglomeracyjności 
Łodzi dalszy ciąg strategii nie przewiduje tej 
aglomeracyjności jako jednej z głównych osi rozwoju 
województwa.  

 X  

Znaczenie Łodzi zostało podkreślone w Strategii m. in. 
w kontekście wyznaczenia Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego jako obszaru strategicznej interwencji 
tak z poziomu kraju jak i województwa. Łódź traktowana 
jest, jako rdzeń Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, 
który jest jednym z obszarów funkcjonalnych 
wyróżnionych w Strategii. Posługiwanie się pojęciem 
obszaru metropolitalnego wyklucza używanie pojęcia 
aglomeracja, które oznacza inną jakościowo formę 
koncentracji osadnictwa miejskiego.  
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 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
9.  Związek 

Przedsiębiorców 
Przemysłu Mody 
Lewiatan 

Wniosek o dodanie w SRWŁ odrębnego rozdziału 
traktującego przemysł tekstylno-odzieżowy jako 
strategiczny dla rozwoju regionu (30% zatrudnionych, 
30% firm z tej branży w skali kraju, znaczące imprezy 
modowe, zaplecze naukowo-dydaktyczne). 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, zapisy Strategii zostaną 
uzupełnione w części diagnostycznej. W części 
kierunkowej przemysł tekstylno-odzieżowy został 
wskazany jako kluczowy przemysł regionu, w ramach celu 
1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji, 1.2. 
Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnej 
gospodarki regionu. W grupie tej znalazły się przemysły 
dysponujące największym potencjałem zarówno 
wytwórczym jak i naukowo-badawczym czy akademickim. 
Dalszy rozwój tej branży ma być ukierunkowany na rozwój 
i zastosowanie nowoczesnych technologii. Również zapisy 
celu 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju sektora MŚP, w kierunku 3.1. Kształtowanie 
powiązań sieciowych – rozwój klastrów gospodarczych 
jest dedykowane m. in. do branży tekstylno-odzieżowej.  

10.  Zarząd Dróg 
i Transportu w Łodzi 

Wniosek o zastąpienie pojęcia „ścieżki rowerowe” 
szerszym pojęciem „drogi rowerowe”. 
 
 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

WPROWADZENIE 
 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
11.  Zespół Do Spraw 

Infrastruktury, 
Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej 
oraz Środowiska 
KWRiST, Ministerstwo 
Polityki Transportowej 
i Współpracy 
Międzynarodowej 
 

Wniosek o aktualizację zapisów dotyczących 
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju: Polska 2030 – 
Trzecia fala nowoczesności oraz Średniookresowej 
Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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STAN I UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

Diagnoza stanu 
 Samorządy powiatowe 
12.  Starostwo Powiatowe 

w Łęczycy 
Wniosek o uwzględnienie Bzury, jako obszaru 
turystycznego poprzez dopisanie doliny i dorzecza Bzury 
do obszaru turystycznego dolin rzecznych Pilicy i Warty. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

13.  Wniosek o uwzględnienie faktu, iż zabytki Łęczycy i okolic 
należą do obszaru doliny Bzury, a nie Warty. X   Korekta zapisów Strategii. 

14.  Starostwo Powiatowe 
w Łowiczu 

Wniosek o wyodrębnienie w Strategii kolejnego obszaru 
funkcjonalnego – „Obszar turystyczny rzeki Bzury”. X   Korekta zapisów Strategii. 

15.  Starostwo Powiatowe 
w Opocznie 

Wniosek o dopisanie do najważniejszych wyzwań 
rozwojowych Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego 
Opoczno-Tomaszów Mazowiecki: „utworzenie przystanku 
Opoczno – Południe wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(drogową)”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

16.  Wniosek o dopisanie do najważniejszych wyzwań 
rozwojowych Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego 
Opoczno-Tomaszów Mazowiecki: „poprawa stanu 
lokalnej infrastruktury drogowej zapewniającej włączenie 
zakładów przemysłowych i wydobywczych do krajowego 
systemu transportowego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

17.  Wniosek o dopisanie do najistotniejszych problemów 
i najważniejszych wyzwań Obszarów turystycznych Dolin 
rzecznych Pilicy i Warty: „utworzenie przystanku 
Opoczno-Południe wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(drogową)”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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18.  Wniosek o zmianę opisu dotyczącego stanu technicznego 
istniejącego układu drogowego (trzeci akapit rozdziału 
„Przestrzeń i powiązania funkcjonalno-przestrzenne” 
w ramach Diagnozy Stanu) na: „Stan techniczny dróg 
powiatowych jest zły i większość dróg wymaga 
przebudowy bądź budowy ze względu na wieloletnią 
dekapitalizację, niedostosowanie do przenoszonych 
obciążeń i występującego natężenia ruchu”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

19.  Starostwo Powiatowe 
w Tomaszowie 
Mazowieckim 

Wniosek o wykreślenie Zbiornika Sulejowskiego z atutów 
Obszaru Turystycznego Rzeki Pilicy. 

 X  

Zbiornik Sulejowski pomimo postępującej degradacji 
stanowi niewątpliwy walor i atut turystyczny doliny rzeki 
Pilicy. Konieczne są jednak działania zmierzające 
do powstrzymania dalszej degradacji zbiornika i poprawy 
jego stanu i w tym zakresie zostaną uzupełnione zapisy 
Strategii. 

20.  Wniosek o uzupełnienie opisu Obszaru Turystycznego 
Doliny Rzeki Pilicy o zapis „do najistotniejszych 
problemów należy systematyczna degradacja oraz 
zanieczyszczenie Zalewu Sulejowskiego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

21.  Wniosek o uzupełnienie opisu Obszaru Turystycznego 
Doliny Rzeki Pilicy o zapis: „najważniejszym wyzwaniem 
dla rozwoju Obszaru Turystycznego Doliny Rzeki Pilicy jest 
wprowadzenie radykalnych działań powstrzymujących 
degradację Zalewu Sulejowskiego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

 Samorządy gminne 
22.  m. gm. Koluszki Wniosek o uwzględnienie w opisie Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego znaczącej funkcji węzła kolejowego 
w Koluszkach dla transportu multimodalnego. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

23.  Wniosek o uwzględnienie w opisie Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego znaczącej roli planowanej Kolei Dużych 
Prędkości dla pozyskania nowych mieszkańców przez 
gminę Koluszki.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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24.  Wniosek o uwzględnienie w opisie Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego dużych perspektyw rozwojowych gminy 
Koluszki pod względem demograficznym i terytorialnym. 

 X  
Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

25.  Wniosek o uwzględnienie w opisie Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego znaczącej roli Zalewu Rochna-Lisowice 
jako zaplecza turystycznego dla Łodzi. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

26.  Wniosek o uwzględnienie w opisie Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego Szlaku Bitwy Łódzkiej 1914, jako pasma 
turystyczno-kulturalnego. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

27.  gm. Kowiesy Wniosek o dołączenie gminy Kowiesy do obszarów 
demograficznie problemowych na rys. 69. Obszary 
koncentracji niekorzystnych procesów demograficznych 
na obszarach wiejskich. 

 X  

Cały obszar województwa jest obszarem problemowym 
w zakresie demografii, dlatego też samorząd 
województwa przygotowuje „Plan przeciwdziałania 
depopulacji”. Jednak przyjęte w Strategii kryteria nie 
pozwalają na włączenie gminy Kowiesy do obszarów 
demograficznie problemowych (przyrost rzeczywisty 
w gminie Kowiesy w 2010 roku był dodatni, umieralność 
w 2010 roku utrzymywała się poniżej średniej dla 
obszarów wiejskich województwa). 

28.  Wniosek o dołączenie gminy Kowiesy do gmin 
nieposiadających przedszkoli na rys. 71. Dostępność 
infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich 
w 2010 r. – edukacja.  X  

W Strategii za obszary o słabej dostępności infrastruktury 
społecznej w zakresie edukacji uznano gminy, które 
nie posiadają przedszkoli, punktów przedszkolnych 
i zespołów wychowania przedszkolnego. Gmina Kowiesy 
posiada dwa zespoły wychowania przedszkolnego. Zapis 
w legendzie na rysunku nr 71 zostanie doprecyzowany.  
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29.  m. Łódź Wniosek o zweryfikowanie stwierdzenia: „Jednocześnie 
nastąpi wzrost znaczenia Łodzi, jako prężnego ośrodka 
akademickiego ukierunkowanego na wzmacnianie 
potencjałów regionalnych.” 

 X  

W latach 2004-2010 obserwowano w regionie stały 
przyrost liczby studiujących w wyższych szkołach 
publicznych, co przy niekorzystnej strukturze 
demograficznej województwa świadczy o wzrastającym 
zasięgu oddziaływania przestrzennego tych szkół. Łódź 
posiada ponadto unikalne w skali kraju artystyczne szkoły 
wyższe, a Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka oferują 
unikalne i cieszące się prestiżem kierunki studiów. 
Uczelnie te coraz intensywniej dostosowują kierunki 
kształcenia do wymogów regionalnego rynku pracy.  

30.  Wniosek o uaktualnienie danych wg stanu na 2011 r. X   Korekta zapisów Strategii. 
31.  Wniosek o weryfikację danych zgodnie ze stanem 

podawanym przez Bank Danych Lokalnych. X   Korekta zapisów Strategii. 

32.  Za problem Województwa Łódzkiego uznano „polaryzację 
rozwoju gospodarczego polegającą na koncentracji 
rozwoju w Łodzi i powiatów centralnych”. Nie jest to 
problem a naturalne zjawisko wynikające z funkcji lidera 
transformacji zgodnej z zasadami rozwoju dyfuzyjno-
spolaryzowanego opisanego w Strategii Polska 2030 
autorstwa ministra Boniego.  X  

Zdiagnozowany w Strategii problem wynika z procesu 
„wymywania” potencjałów rozwojowych z obszarów 
zewnętrznych w stosunku do powiatów centralnych i na 
zewnątrz województwa, co jest niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz z polityką spójności 
terytorialnej. Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju 
nie może być równoznaczny z modelem polaryzacyjno-
peryferyzacyjnym. O polaryzacji rozwoju gospodarczego 
w regionie świadczy pogłębianie się zróżnicowania 
w poziomie PKB na 1 mieszkańca między podregionem 
najbogatszym (miasto Łódź), a podregionem 
najbiedniejszym (podregion sieradzki). 
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33.  Uwaga, iż w rozdziale Gospodarka i rynek pracy (str. 10) 
błędnie został ujęty problem powiązania nauki 
z biznesem.   

 X  

Zgodnie z krajowymi dokumentami strategicznymi 
z poziomu kraju będą wspierane bardzo zaawansowane 
technologie, natomiast z poziomu województw – 
technologie wzmacniające kluczowe branże regionu, co 
będzie miało przełożenie na poprawę innowacyjności oraz 
konkurencyjności regionalnej gospodarki. Innowacyjność 
przedsiębiorstw w regionie łódzkim należy do najniższych 
w Polsce. 
Zdiagnozowany problem słabej współpracy nauki 
z biznesem wynika z niewielkiego stopnia innowacyjności 
przedsiębiorstw w regionie a nie ze słabości sektora 
badawczo-naukowego. Zgodnie z Raportem Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową Podregion łódzki od lat 
zajmuje czołową pozycję w rankingu atrakcyjności 
inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej 
technologicznie. Tak długo jak potencjał naukowo-
badawczy i atrakcyjność inwestycyjna nie przełożą się na 
innowacyjną działalność gospodarczą tak długo region nie 
będzie liderem regionów zaawansowanych 
technologicznie. 

34.  Wniosek o zmianę uwagi dotyczącej małej liczby 
przedsiębiorstw w rejestrze REGON w rozdziale 
Gospodarka i rynek pracy na: „mała ilość siedzib central 
dużych podmiotów” (str. 14). Mała ilość dużych firm 
w łódzkim rejestrze REGON wynika z prowadzenia tego 
rejestru metodą „przedsiębiorstw”, czyli według głównej 
siedziby firmy.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 

35.  Wniosek o wskazanie w rozdziale Gospodarka i rynek 
pracy problemu wysokiej stopy bezrobocia w Łodzi. 
 

X   
Korekta zapisów Strategii. 
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36.  Wniosek o doprecyzowanie w rozdziale Gospodarka 
i rynek pracy zapisu „duża liczba ofert pracy, szczególnie 
na obszarze Aglomeracji Łódzkiej (w samej Łodzi 
ok. 40%)”, nie wiadomo do czego odnosi się podana 
wartość procentowa. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

37.  Wniosek o doprecyzowanie w rozdziale Gospodarka 
i rynek pracy informacji dotyczących migracji 
wahadłowych w województwie (str. 16). Prawdopodobnie 
chodzi o migracje stałe, a nie migracje wahadłowe, czyli 
dojazdy do pracy. Porównania liczby wyjeżdżających 
do pracy poza granice województwa i przyjeżdżających 
do niego w tym celu z innych regionów nie są objęte 
statystyką bieżącą. 

 X  

Zapis w Strategii jest prawidłowy i odnosi się do dojazdów 
do pracy (Badanie GUS za rok 2006). 

38.  Umieszczenie faktu, iż łódzkie odznacza się „Najsilniejszą 
w kraju dysproporcją płciową ludności, widoczną 
szczególnie w miastach regionu – 110 kobiet / 100 
mężczyzn” w grupie negatywnych cech demograficznych 
jest, co najmniej niezręczne. Sugeruje bowiem, że 
kobiety, szczególnie w nadmiarze, stanowią niekorzystny 
element demograficzno – rozwojowy. 

 X  

Zapis Strategii zwraca jedynie uwagę na negatywny 
charakter samej dysproporcji. Gdyby zaistniała 
dysproporcja odwrotna, tj. mężczyźni znacznie górowali 
liczebnie nad kobietami, również zakwalifikowano by 
to jako słabość regionu. 

39.  Wniosek o przeredagowanie w rozdziale Społeczeństwo 
i jakość życia stwierdzenia dotyczącego wielokulturowości 
str. 20).Stwierdzenie o wielokulturowości regionu 
łódzkiego jest nieuprawnione, szczególnie  
w kontekście wymienionych, w tym samym 
akapicie, obszarów i obiektów zabytkowych. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

40.  Wniosek o dodanie w rozdziale Społeczeństwo i jakość 
życia informacji dotyczącej roli Łodzi w turystyce 
specjalistycznej, w tym biznesowej (str. 20) 

X   
Korekta zapisów Strategii. 
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41.  Wniosek o doprecyzowanie w rozdziale Społeczeństwo 
i jakość życia zdania: „systematycznie poprawia się 
działanie systemu ratownictwa medycznego; w 2011 r. 
działało w regionie 16 szpitalnych oddziałów ratunkowych 
oraz 98 zespołów ratownictwa medycznego” (str. 21). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

42.  Wniosek o korektę w rozdziale Społeczeństwo i jakość 
życia informacji dotyczącej liczby placówek teatralnych 
i muzycznych w Łodzi (str. 22). 

 X  
Strategia opiera się na ogólnodostępnych danych, których 
źródłem jest BDL. 

43.  Wniosek o korektę w rozdziale Społeczeństwo i jakość 
życia nazwy hali „Atlas Arena” zamiast „Arena – Łódź” 
(str. 24). 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

44.  Wniosek o dopisanie w rozdziale Przestrzeń i powiązania 
funkcjonalno-przestrzenne informacji dotyczącej 
ukończenia budowy GOŚ (str. 30). 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

45.  „Geometryczna” analiza sieci osadniczej wyprowadzająca 
wnioski z intuicyjnego przyjęcia założenia, iż 
równomierne rozmieszczenie punktów osadniczych jest 
ideałem rozwojowym, ma niewielkie wartości poznawcze 
w dobie współczesnego rozwoju dyfuzyjno – 
spolaryzowanego i przemian w dostępności 
komunikacyjnej. 

 X  

Nierównomierne rozmieszczenie miast małych i średnich 
skutkuje słabą dostępnością wielu mieszkańców gmin 
wiejskich do podstawowych usług publicznych. Ponadto 
nierównomierne rozmieszczenie miast określanych 
w Strategii jako duże utrudnia rozprzestrzenianie 
procesów rozwojowych, m. in. ze względu na zbyt duże 
obszary obsługi miast w stosunku do ich wielkości 
i potencjału społeczno-gospodarczego. 

46.  Wniosek o korektę zapisu, że bliskość Warszawy może 
być zarówno barierą jak i szansą rozwoju Łodzi. X   Korekta zapisów Strategii. 

47.  Wniosek o podanie w rozdziale Przestrzeń i powiązania 
funkcjonalno-przestrzenne metodologii i źródła do map 
nr 65 i 66 (str. 32). X   

Wniosek uwzględniony częściowo. W Strategii 
uzupełnione zostaną źródła danych na mapkach. Treść 
wskazanych map jest wynikiem opracowania wykonanego 
w BPPWŁ. Podanie pełnej metodologii prowadzonych 
analiz wykracza poza zakres strategii. 

48.  Wniosek o wyjaśnienie w rozdziale Przestrzeń 
i powiązania funkcjonalno-przestrzenne w legendach 
do map nr 68-72 sformułowania „obszary nieobjęte 
analizą” (str. 35). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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49.  Wniosek o doprecyzowanie w rozdziale Przestrzeń 
i powiązania funkcjonalno-przestrzenne stwierdzenia: 
„31 gmin (23%) nie posiadało sieci kanalizacyjnej, 
a stopień skanalizowania 49 gmin (37%) był niższy niż 
średnia wojewódzka dla obszarów wiejskich (15,1%)” 
(str. 36). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

50.  Wniosek o przeredagowanie w rozdziale Zarządzanie 
w sektorze publicznym zdania: „Najważniejszymi celami 
współpracy międzynarodowej Samorządu Województwa 
Łódzkiego są: wykorzystanie korzyści płynących 
z integracji europejskiej, pogłębianie integracji 
gospodarczej województwa a także promocja regionu 
łódzkiego na arenie międzynarodowej” (str. 37.) 
Powyższe stwierdzenie jest zbyt ogólnikowe i nie 
wskazuje konkretnych przykładów korzyści dla 
mieszkańców. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

51.  Wniosek o wskazanie w rozdziale o Łódzkim Obszarze 
Metropolitalnym delimitacji tego obszaru oraz jednostek 
wchodzących w skład (str. 39). 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

52.  Wniosek o przeredagowanie stwierdzenia „najważniejsze 
wyzwania dla obszarów funkcjonalnych” na „wyzwania 
wynikające z diagnozy”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 
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53.  Wniosek o korektę zapisów w ramach Obszaru Zagłębia 
Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów 
Mazowiecki dotyczących roli miast Opoczna i Tomaszowa 
Mazowieckiego, które nie są w stanie podjąć 
przedstawionych wyzwań. 

 X  

Analiza potencjałów rozwojowych obu miast wykazała, 
że mimo trudności, dysponują one zapleczem do pełnienia 
wiodących funkcji w obszarze funkcjonalnym. Tomaszów 
Mazowiecki na koniec 2011 r. liczył 65 834 mieszkańców, 
natomiast Opoczno 22 493. W ośrodkach tych 
zlokalizowane są następujące, znaczące w skali kraju, 
firmy z branży ceramiczno-budowlanej: największe 
w Polsce zakłady płytek ceramicznych: „Ceramika 
Paradyż” sp. z o.o. z/s w Opocznie, „Paradyż ” sp. z o.o. z/s 
w Tomaszowie Mazowieckim, „Opoczno” sp. z o.o. 
w Opocznie, która w 2011 r. uzyskała zgodę na realizację 
w podstrefie ŁSSE inwestycji o wartości 140 mln zł 
(magazyn oraz centrum badawczo-rozwojowego, które 
łącznie stworzą 145 nowych miejsc pracy). Poza tym 
w Opocznie znajduje się Punkt Konsultacyjny krakowskiej 
Akademii Górniczo-Hutniczej kształcący specjalistów 
na kierunku ceramika. W Tomaszowie Mazowieckim 
natomiast mieści się Filia Uniwersytetu Łódzkiego.  

54.  Wniosek o włączenie Łodzi do obszarów turystycznych 
dolin rzecznych Pilicy i Warty.  X  

Łódź jest położona poza dolinami Pilicy i Warty. Rola Łodzi 
została podkreślona w Łódzkim Obszarze 
Metropolitalnym. 

55.  gm. Mniszków Wniosek o korektę danych dotyczących lokalizacji 
inwestycji w Zagłębiu Ceramiczno-Budowlanym (str. 44): 
„Ponadto Grupa Atlas planuje budowę cementowni oraz 
kopalni i zakładów przetwórstwa wapienia w Stoku 
(gm. Mniszków).” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

56.  Wniosek o korektę nazw zakładów ceramicznych 
w Zagłębiu Ceramiczno-Budowlanym (str. 44): jest CER-
POL i Nova-Ceramica, powinno być CER-ART i CER-ROL.  
 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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57.  Wniosek o dodanie w Zagłębiu Ceramiczno-Budowlanym 
(str. 44) znaczących gospodarczo zakładów: Z.C.B. 
Owczary (gm. Mniszków) oraz kopalni i zakładu 
przetwórczego piasków szklarskich i formierskich 
w Syskach (gm. Mniszków). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

58.  m. Piotrków 
Trybunalski 

Wniosek o uzupełnienie zapisów w ramach Obszaru 
Turystycznego Doliny Rzeki Pilicy: „W obszarze 
zlokalizowane są również inne ośrodki oraz obiekty 
rekreacyjne i sportowe, Lotnisko Aeroklubu Ziemi 
Piotrkowskiej, na terenie którego działa m.in. Strefa 
Zrzutu PeTe Skydive w Piotrkowie Trybunalskim”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

59.  gm. Sadkowice Wniosek o umieszczenie na pierwszym miejscu 
najważniejszych wyzwań rozwojowych dla obszaru 
rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: „zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej 
obszarów wiejskich”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

60.  Wniosek o uzupełnienie nazwy obszaru funkcjonalnego 
„Obszar turystyczny dorzeczy rzek: Pilicy, Warty” o rzekę 
Bzurę i tym samym rozszerzenie obszarów turystycznych 
o dorzecze rzeki Bzury. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

61.  m. Skierniewice Wniosek dotyczący korekty zapisów w zakresie 
prowadzenia badań i prac nad wykorzystaniem wód 
geotermalnych w Skierniewicach, ze względu na fakt, że 
w Skierniewicach zakończono badania nad możliwościami 
wykorzystania zasobów słonych wód geotermalnych. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

62.  Wniosek o utworzenie nowego obszaru funkcjonalnego 
lub dodanie do obecnie istniejącego Obszaru 
turystycznego rzeki Warty zapisów wskazujących 
Skierniewice, jako obszar uzdrowiskowy, obok już 
wpisanych Uniejowa i Poddębic. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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63.  gm. Sławno Wniosek o dopisanie 4 najważniejszego atutu Obszaru 
Turystycznego Rzeki Pilicy - unikatowego w skali 
światowej zespołu skamieniałości morskich i lądowych 
sprzed 148 mln lat w jednym z czynnych kamieniołomów. 
Rozpatrywane jest utworzenie geoparku, w którym 
niesamowity świat jurajskiego morza mogliby podziwiać 
turyści, tak jak to dzieje się od ponad 100 lat 
w najsłynniejszych stanowisku paleontologicznym 
na świecie – bawarskim Solnhofen.” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

64.  Wniosek o rozszerzenie Obszaru Turystycznego Rzeki 
Pilicy o teren gminy Sławno, wraz z naniesieniem na mapy 
usług noclegowych, turystyki sportowej i turystyki konnej. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

65.  Wniosek o dodanie w Obszarze Turystycznym Rzeki Pilicy 
mapy przedstawiającej obszar gminy Sławno 
z zaznaczeniem przebiegu szlaku konnego, rowerowego 
i pieszego (ok. 33 km). 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

66.  Wniosek o uzupełnienie informacji dot. złóż kopalin 
(str. 28) i dopisanie złóż w miejscowości Owadów-
Brzezinki (złoża wapieni) oraz Grudzeń-Las (piaski 
kwarcowe). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

67.  Wniosek o zamianę zapisu w Zagłębiu Ceramiczno-
Budowlanym Opoczno-Tomaszów Mazowiecki zdania 
„Ponadto Grupa Atlas planuje budowę cementowni oraz 
kopalni i zakładów przetwórstwa wapienia 
w Wygnanowie (gm. Sławno)” na „Ponadto na terenie 
gminy Sławno rozwija się przemysł wydobywczy 
produkujący piaski formierskie dla przemysłu 
odlewniczego, piaski szklarskie, żwirki filtracyjne, mączkę 
kwarcową i kaolin”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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68.  m. gm. Uniejów Wniosek o podkreślenie atutów Uniejowa w ramach 
Obszaru Turystycznego Doliny Rzeki Warty, jako jedynego 
w województwie łódzkim i w Polsce uzdrowiska 
termalnego pracującego na wodach termalnych 
posiadających właściwości lecznicze. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

69.  Wniosek o podkreślenie w ramach Obszaru Turystycznego 
Doliny Rzeki Warty możliwości wykorzystania wody 
z ujęcia w Uniejowie do celów leczniczych, 
profilaktycznych i rehabilitacji. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

70.  Wniosek o podkreślenie w ramach Obszaru Turystycznego 
Doliny Rzeki Warty właściwości leczniczych klimatu 
w Uniejowie. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

71.  Wniosek o podkreślenie w ramach Obszaru Turystycznego 
Doliny Rzeki Warty funkcjonowania na terenie Uniejowa 
obiektu lecznictwa uzdrowiskowego – Instytutu Zdrowia 
Człowieka „Uzdrowisko Uniejów Park”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

72.  Wniosek o podkreślenie atutów Uniejowa w ramach 
Obszaru Turystycznego Doliny Rzeki Warty: 
- inwestycji mających na celu podniesienie jakości 
oferowanych usług turystycznych oraz bazy 
gastronomiczno-noclegowej, a jednocześnie budujących 
markę uzdrowiskową, 
- licznych szlaków turystycznych m.in. Uniejów to ważny 
punkt na szlaku Warty, węzeł szlaków rowerowych, punkt 
przystankowy szlaku konnego, 
- ważnego miejsca wielu imprez kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowych i turystycznych. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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73.  Wniosek o rozszerzenie informacji o zabytkach Uniejowa 
w ramach Obszaru Turystycznego Doliny Rzeki Warty o: 
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, kolegiatę 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Zagrodę 
Młynarską, w skład której wchodzi 5 obiektów 
przeniesionych z terenu województwa łódzkiego (dwór 
z Nagórek, wiatrak-koźlak z Chorzepina, wiatrak-koźlak 
ze Zbylczyc, chałupa ze Skotnik, kopia stodoły z Besiekier. 

X   

Wniosek częściowo uwzględniony w zakresie XIV-
wiecznych zabytków, to jest Zamek Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich i kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Pozostałe proponowane zapisy są zbyt 
szczegółowe. 

74.  m. gm. Wieluń 
 

Wniosek o dodanie kolejnego wyzwania rozwojowego 
Obszaru Turystycznego Doliny Rzeki Warty: budowa 
Centrum Edukacji o Środowisku Jury Krakowsko-
Wieluńskiej (nowoczesne muzeum historii naturalnej). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

75.  gm. Złoczew Wniosek o zmianę nazwy obszaru funkcjonalnego 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców na 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców -
Złoczew. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

76.  Wniosek o uzupełnienie w ramach opisu Zagłębia 
Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców 
informacji dot. rozpoczęcia eksploatacji złoża Złoczew 
o fragment, „której początek planowany jest na 2018 r. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

77.  Wniosek o uzupełnienie opisu Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów-Szczerców o zdanie „Ponadto 
dużym potencjałem z uwagi na lokalizację drogi 
ekspresowej S8 wraz z węzłem oraz znacznymi rezerwami 
terenu na cele inwestycyjne dysponuje gmina Złoczew”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

78.  Wniosek o zaakcentowanie w Zagłębiu Górniczo-
Energetycznym Bełchatów-Szczerców konieczności 
wykorzystania wpływów do budżetów gmin 
pochodzących z przewidywanej eksploatacji kopalin 
do tworzenia miejsc pracy w szeroko pojętym otoczeniu 
przemysłu górniczego oraz pozostałych gałęziach 
gospodarki z planowaną eksploatacją złoża Złoczew. 
 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe.  
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 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
79.  Andrzej Barański, 

radny sejmiku 
województwa 
łódzkiego 

Wniosek o dodanie w podrozdziale Przestrzeń 
i powiązania funkcjonalno-przestrzenne zdania: „Należy 
maksymalnie ograniczyć pobór wód powierzchniowych, 
a przejść na eksploatację wód podziemnych i budować 
możliwie dużą liczbę studni głębinowych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

80.  Wniosek o uwzględnienie w podrozdziale Przestrzeń 
i powiązania funkcjonalno-przestrzenne powiatu 
tomaszowskiego jako najczęściej odwiedzanego przez 
turystów terenu województwa łódzkiego.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 

81.  Wniosek o rozszerzenie brzmienia jednego z wyzwań 
rozwojowych w Obszarze Turystycznym Rzeki Pilicy: 
„rozwój bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

82.  Instytut Zdrowia 
Człowieka  
Uzdrowisko Uniejów 
Park 

Wniosek dot. potencjałów rozwojowych województwa 
(Diagnoza: 1. Gospodarka i rynek pracy) „potencjał 
badawczo-rozwojowy regionu dla dziedzin: medycyny 
i biotechnologii – stacjonarny ośrodek leczniczy dla osób 
ze schorzeniami cywilizacyjnymi”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

83.  Wniosek dot. potencjałów rozwojowych województwa 
(Diagnoza: 1. Gospodarka i rynek pracy) „wzrost 
znaczenia Łodzi jako ośrodka akademickiego - pierwsza 
w regionie miejscowość uzdrowiskowa - doskonała baza 
do prowadzenia badań naukowych dla uczelni z regionu”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

84.  Wniosek o uzupełnienie zapisów w obszarze 
turystycznym doliny rzeki Warty o „Strefa uzdrowiskowa 
jako zaplecze dla programów prewencji pierwotnej i 
wtórnej chorób cywilizacyjnych (utrzymywanie zdrowia w 
tym zdrowia psychicznego). 

 X  

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. 

85.  Izba Rolnicza 
Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o dopisanie do struktury administracyjnej 
województwa łódzkiego Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego.  X  

Struktura administracyjna kraju dzieli się 
na województwa, powiaty, gminy i sołectwa. Izba rolnicza 
nie jest jednostką struktury administracyjnej tylko 
samorządu gospodarczego. 
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86.  Wniosek o dopisanie w punkcie wydajne i specjalistyczne 
rolnictwo w ramach potencjałów rozwojowych 
województwa: „(…), którego ustawowym reprezentantem 
jest Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

87.  Wniosek o dopisanie w rozdz. 2. Społeczeństwo i jakość 
życia w pkt. niezdrowy tryb życia mieszkańców i niska 
świadomość prozdrowotna sformułowania 
„spowodowana niewykorzystaniem produkcji żywności 
tradycyjnej, ekologicznej pochodzącej z małych i średnich 
gospodarstw rolnych” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

88.  Wniosek o uzupełnienie zapisów rozdziału Przestrzeń 
i Powiązania Funkcjonalno-Przestrzenne o zdanie: 
„Problemem pozostaje niedostateczna infrastruktura 
techniczna – sieć gazowa w środowisku wiejskim oraz 
rosnące ceny gazu, co powoduje znaczny spadek 
odbiorców”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

89.  Wniosek o dopisanie do rozdziału Przestrzeń i Powiązania 
Funkcjonalno-Przestrzenne treści odnoszących się 
do warunków przyrodniczo-glebowych w następującym 
brzmieniu „zakwaszenie w większości spowodowane 
czynnikami antropogenicznymi. Wymaga zaangażowania 
środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w celu minimalizacji skutków 
zakwaszenia gleb poprzez wprowadzenia do nich wapna 
pochodzącego z kopalin naturalnych. Program powinien 
być realizowany przez Izbę Rolniczą Województwa 
Łódzkiego realizująca to zadanie w latach 2008-2009”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, uzupełnienie zapisów 
w zakresie wpływu czynników antropogenicznych na 
zakwaszenie gleb. Pozostałe zapisy zbyt szczegółowe.  

90.  Wniosek o dopisanie do rozdziału Przestrzeń i Powiązania 
Funkcjonalno-Przestrzenne (str.36) po słowach ujemnym 
przyrostem naturalnym treści „proces wyludniania można 
ograniczyć poprzez tworzenie poza rolniczych miejsc pracy 
na wsi m.in. przez rozwój energetyki w tym energii 
pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej.” 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 
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91.  Wniosek o dopisanie do rozdziału Przestrzeń i Powiązania 
Funkcjonalno-Przestrzenne (str.36) „rozwój infrastruktury 
technicznej powinien zaowocować rozwojem 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich i tworzeniem 
miejsc pracy”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

92.  Wniosek o dopisanie do rozdziału Przestrzeń i Powiązania 
Funkcjonalno-Przestrzenne (str.36) najkorzystniejsze 
warunki przyrodnicze po słowie północnej części regionu 
dodać „w powiatach łęczyckim, kutnowskim, łowickim”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

93.  Wniosek o zmianę w najważniejszych wyzwaniach 
rozwojowych Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa – 
rynki hurtowe na „rynki regionalne i lokalne promujące 
produkt regionalny, zdrową, ekologiczną żywność”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, uzupełnienie zapisów 
o rynki regionalne i lokalne, pozostawienie rynków 
hurtowych, które mogą działać w szerszym kontekście, 
będą mogły również promować produkty regionalne 
i żywność ekologiczną. 

94.  Wniosek o dopisanie w najważniejszych wyzwaniach 
rozwojowych Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 
„wzmocnienie kompetencji samorządu rolniczego poprzez 
zadania zlecone na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich”. 

 X  

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. 

95.  Wniosek o dopisanie w najważniejszych wyzwaniach 
rozwojowych Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 
„rozwój systemów melioracji użytków rolnych w tym 
wzmocnienie roli spółek wodnych”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo. Wśród najważniejszych 
wyzwań dla Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 
znalazło się m. in. zwiększanie retencji i rozwój systemów 
melioracji wodnej, zaś zapisy dotyczące spółek wodnych 
są zbyt szczegółowe i nie zostaną uwzględnione. 
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96.  Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa 

Wniosek o zaktualizowanie zapisów dot. sieci gazowej 
w podrozdziale Przestrzeń i powiązania funkcjonalne 
(str. 26) na „Na terenie województwa łódzkiego sieć 
gazowa jest zlokalizowana głównie w miastach 
i przyległych terenach wiejskich, obserwowany jest stały 
wzrost zainteresowania klientów przyłączaniem do sieci 
gazowej”. 
Uzupełnienie treści: „Stały rozwój sieci gazowej zarówno 
średniego, niskiego oraz wysokiego ciśnienia na terenie 
województwa łódzkiego zapewnia możliwość wzrostu 
gospodarczego regionu przez wzrost atrakcyjności 
obszarów dla nowych inwestorów krajowych 
i zagranicznych. Istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw gazu oraz wzrostu dostaw gazu są także działania 
związane z przebudową istniejących sieci gazowych 
ze szczególnym uwzględnieniem sieci wysokiego 
ciśnienia”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, uzupełnienie zapisów 
Strategii dotyczących działań związanych z przebudową 
istniejących sieci gazowych ze szczególnym 
uwzględnieniem sieci wysokiego ciśnienia istotnych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu oraz wzrostu 
dostaw gazu.  
 

97.  Wniosek o dopisanie zdania w podrozdziale dotyczącym 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (str. 39): „Wsparcie 
działań na rzecz rozwoju i usprawnienia gazowego 
systemu dystrybucyjnego przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności regionu, wzrostu gospodarczego, a tym 
samym do zwiększenia zatrudnienia i walki 
z bezrobociem”. 

  X 

Na wzrost atrakcyjności regionu, wzrost gospodarczy 
i wzrost zatrudnienia wpływa wiele czynników. Jednym 
z nich jest kompleksowy dostęp tęp do infrastruktury 
technicznej. Wyszczególnienie jedynie systemu 
gazowniczego jest zapisem zbyt szczegółowym. 

98.  PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 

Wniosek o korektę zapisów w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego dot. elektrowni zawodowych w Zgierzu 
i Zduńskiej Woli na zapis „ elektrociepłownie zawodowe 
w Zgierzu i Zduńskiej Woli”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

99.  Wniosek o rozszerzenie zapisów dotyczących energetyki 
odnawialnej o informację o Elektrowni Wiatrowej 
Kamieńsk o mocy 30MW - jednej z większych tego typu 
instalacji w Polsce. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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100.  Wniosek o korektę podpisów rys. 50 i 51 w tekście na str. 
28, dotyczących dostępu gospodarstw domowych 
do Internetu. Prawdopodobnie zamieniono podpisy ww. 
rysunków. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

101.  Wniosek o rozszerzenie zapisów dot. zagrożeń dla 
środowiska wywołanych przez eksploatację surowców 
o zapis „Eksploatacja surowców powoduje istotne zmiany 
w środowisku naturalnym, których zasięg i rozmiar 
uzależniony jest zarówno od przyjętej technologii 
eksploatacji, jak i wrażliwości poszczególnych 
komponentów środowiska. Zmiany te są ograniczane do 
niezbędnego minimum poprzez dokładne planowanie, 
a następnie wdrażanie innowacyjnych, efektywnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych przyjaznych 
środowisku. W przypadku odkrywkowej działalności 
górniczej krajobrazu ulega zmianom, jednakże teren 
poeksploatacyjny z powodzeniem jest przywracany 
środowisku naturalnemu lub nadaje się tym terenom 
nowe przeznaczenia np. turystyka i rekreacja. Dobrym 
przykładem jest tutaj zwałowisko zewnętrzne PGE GiEK 
S.A. KWB Bełchatów stanowiące doskonałe połączenia 
środowiska, rekreacji i ekologicznej działalności 
energetycznej”. 

 X  

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. 

102.  Wniosek o zmianę zapisu w ramach Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów-Szczerców dotyczącego 
wpływu produkcji energii konwencjonalnej na środowisko 
na następujący: „Specjalizacja obszaru w produkcji energii 
konwencjonalnej wiąże się ze zmianami środowiska. 
Na skutek działalności kopalni nastąpiła zmiana 
ukształtowania powierzchni ziemi oraz obniżenie poziomu 
wód gruntowych, co pogorszyło warunki dla rozwoju 
rolnictwa. Problemem jest także stale pogłębiający się 
deficyt wód powierzchniowych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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103.  Wniosek o zmianę zapisu w ramach Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów-Szczerców dotyczącego 
wpływu elektrowni na następujący zapis: 
„Funkcjonowanie elektrowni wiąże się natomiast z emisją 
do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Celem 
Elektrowni Bełchatów jest prowadzenie działalności 
w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich 
standardów ekologicznych i zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Dążąc do tego, aby 
odpowiedzialnie i świadomie kształtować relacje między 
wzrostem gospodarczym a troską o środowisko naturalne, 
Elektrownia Bełchatów inicjuje liczne działania związane 
z badaniami i rozwojem, analizuje wpływ na środowisko 
oraz realizuje działania służące jego ochronie i produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Dla zapobiegania 
zanieczyszczeniom i zagrożeniom dla środowiska stosuje 
się najlepsze, aktualnie dostępne rozwiązania techniczne 
i urządzenia specjalistyczne. Działania elektrowni 
zmierzające do sprostania wymogom ochrony środowiska 
polegają głównie na: modernizacji urządzeń wytwórczych, 
zwiększaniu udziału produkcji energii elektryczne i ciepła 
w skojarzeniu, zwiększaniu generacji ze źródeł 
odnawialnych (współspalanie biomasy, nowe jednostki 
dedykowane biomasie), poprawie efektywności 
wytwarzania i optymalizacji procesu spalania, 
modernizacji, wymianie bądź budowie urządzeń 
ochronnych (elektrofiltry, instalacje odsiarczania). 
Rozpoczęto prace nad nowatorską technologią 
wychwytywania, transportu i składowania 
w podziemnych strukturach geologicznych dwutlenku 
węgla (CCS)”. 

 X  

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. 
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104.  Wniosek o korektę zapisów w ramach Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów-Szczerców dotyczącego 
aktualnie eksploatowanych złóż. W Strategii wskazano 
tylko złoże „Szczerców” natomiast Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów eksploatuje w dalszym ciągu pole 
„Bełchatów” oraz pole „Szczerców”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

105.  W ramach Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-
Szczerców wniosek o zmianę zapisu z „uruchomienia” na 
„w przypadku uruchomienia” odkrywki „Złoczew” 
Proponowany zapis to „W związku z przygotowaniem 
do uruchomienia odkrywki „Złoczew” kolejne gminy 
zostaną włączone do strefy funkcjonalnej Zagłębia”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

106.  Wniosek o dopisanie w ramach Zagłębie Górniczo-
Energetyczne Bełchatów – Szczerców następującego 
wyzwania: „najistotniejsze wyzwanie dotyczy 
dostosowania do wymogów unijnej polityki klimatycznej 
w zakresie norm emisyjnych oraz ekonomiki produkcji 
w związku z obciążeniami wynikającymi z handlu emisjami 
lub ostatecznie proces wdrażania niskoemisyjnych 
technologii węglowych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

107.  Wniosek o skorygowanie w ramach Zagłębie Górniczo-
Energetycznego Bełchatów– Szczerców rys. 83 
dotyczącego produkcji energii elektrycznej w Elektrowni 
Bełchatów na tle innych elektrowni. Wskazane 
elektrownie tj. Bydgoszcz, Rzeszów, Kielce, Lublin. 
Gorzów – nie są elektrowniami a elektrociepłowniami. 
Bardziej zasadne byłoby porównanie do Elektrowni np. 
Połaniec (GDF Suez), Jaworzno III, Łaziska, Siersza, Łagisza 
(Tauron Wytwarzanie), Pątnów, Adamów, Konin (PAK). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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108.  Wniosek o korektę danych w ramach zapisów „Trendy 
i strategiczne wyzwania rozwojowe do 2020 roku” W pkt. 
15 podano udział OZE w produkcji energii na poziomie 
14% (obecnie 3%) natomiast proponuje się zmianę 
na 15% (na koniec 2011 udział wynosi 8,16%).  

X   

Korekta zapisów Strategii. 

109.  Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Łodzi 

Wniosek o uzupełnienie brzmienia zdania: „Największe 
przeobrażenia środowiska związane są z odkrywkową 
eksploatacją złóż węgla brunatnego i koncentrują się 
w rejonie Bełchatowa; są one stopniowo niwelowane 
w procesie rekultywacji prowadzonej głównie w kierunku 
leśnym.” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

110.  Wniosek o uzupełnienie zapisów dot. rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych o fragment „przy 
zachowaniu głównego celu rekultywacji jakim jest 
przywrócenie lasu na terenach zdegradowanych 
działalnością górniczą.” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

111.  Wniosek o uzupełnienie najważniejszych wyzwań 
rozwojowych w Obszarze Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa: zwiększenie retencji oraz rozwój systemów 
melioracji wodnej o zapis „jako działań związanych 
z retencją typową (zbiornikową) oraz spowolnieniem 
spływu wód opadowych (retencja korytowa) realizowana 
również na terenach leśnych (21% powierzchni 
województwa) zarządzanych przez PGL LP”. 

 X  

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. 

112.  Wniosek o uzupełnienie w Obszarze Rozwoju 
Intensywnego Rolnictwa wyzwania rozwojowego: proces 
scalania gruntów rolnych o treść „i leśnych”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

113.  Wniosek o dodanie kolejnego najistotniejszego problemu 
w Obszarach Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy 
i Warty: „zaśmiecanie terenów leśnych”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 
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114.  Stowarzyszenie Dolina 
Pilicy 

Wniosek o rozszerzenie punktu 3 najistotniejszych 
problemów Obszaru Turystycznego Pilicy (str.48) o treść: 
„oraz w zakresie degradacji środowiska naturalnego 
w obrębie Zalewu Sulejowskiego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

115.  Wniosek o dodanie kolejnego punktu do najważniejszych 
wyzwań rozwojowych Obszaru Turystycznego Rzeki Pilicy 
(str. 48) o treści: „zintensyfikowanie działań 
zmierzających do poprawy czystości wód Zalewu 
Sulejowskiego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

116.  Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury 

Wniosek o wyłączenie miasta Łęczycy z obszaru 
funkcjonalnego rzeki Warty i przypisanie go do obszaru 
funkcjonalnego rzeki Bzury. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

117.  Wniosek o zapis określający obszar Skierniewic mianem 
obszaru uzdrowiskowego obok już wpisanych Uniejowa 
i Poddębic. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

118.  Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin 
Ziemi Łęczyckiej w 
Łęczycy 

Wniosek o uwzględnienie doliny rzeki Bzury jako obszaru 
turystycznego.  X   Korekta zapisów Strategii. 

119.  Wniosek o uwzględnienie jako atutu Obszaru 
Turystycznego ponadregionalnego produktu 
turystycznego – Piastowskiego Parku Kulturowego 
i zamku w Łęczycy. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

120.  Zespół Do Spraw 
Infrastruktury, 
Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej 
oraz Środowiska 
KWRiST, Ministerstwo 
Polityki Transportowej 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

Wniosek o doprecyzowanie zapisów w Strategii dot. tzw. 
„złotego trójkąta” Stryków - Łódź - Piotrków Trybunalski 
stanowiących podstawę budowy strategicznego 
europejskiego centrum logistycznego” oraz 
rozmieszczenia „rejonów koncentracji usług 
logistycznych” na mapie nr 40 (oprócz Łodzi i Strykowa, 
zaznaczono: Kutno, Piotrków Trybunalski i Radomsko)”, 
które dotyczą one również infrastruktury multimodalnej 
nieobjętej siecią TEN-T. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

121.  Wnioskodawca zwraca uwagę, że projekt Kolei Dużych 
Prędkości został przesunięty w czasie w okolice 2030 
roku.  

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 
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Analiza SWOT 
 Samorządy gminne 
122.  m. Łódź Wniosek o usunięcie powtarzającej się szansy 

„wzrastające zainteresowanie żywnością ekologiczną”. X  
  Korekta zapisów Strategii. 

123.  Wniosek o przeformułowanie szansy: „zadowalający 
kapitał społeczny w obszarach wiejskich i w małych 
miastach”, która sformułowana w taki sposób nie jest 
żadnym atutem. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

124.  gm. Sławno Wiosek o dopisanie atutu w Przestrzeni i powiązaniach 
funkcjonalno-przestrzennych: „Unikatowy w skali 
światowej zespół skamieniałości marskich i lądowych 
sprzed 148 mln lat (gm. Sławno, pow. opoczyński)”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
125.  Instytut Zdrowia 

Człowieka  
Uzdrowisko Uniejów 
Park 

Wniosek o uzupełnienie analizy SWOT o „prowadzenie 
kursów do specjalizacji medycznych i psychologicznych 
z psychosomatyki. Wykorzystanie potencjału badawczo – 
rozwojowego strefy uzdrowiskowej.” 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

126.  Wniosek o uzupełnienie szans w analizie SWOT dot. 
rosnącego popytu w sektorze usług uzdrowiskowych 
o zapis „między innymi rehabilitacji chorych ze 
schorzeniami narządu ruchu terapii zaburzeń 
psychosomatycznych, psychodermatologii, 
przekwalifikowania zawodowego”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

127.  Wniosek o uzupełnienie analizy SWOT o atut 
„Specjalizacja strefy uzdrowiskowej w regionie łódzkim” 
w „specjalistycznych usługach medycznych o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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128.  Wniosek o uzupełnienie szans w analizie SWOT dot. mody 
na zdrowy styl życia i dbałości o zdrowie o zapis 
„Realizacja programów sportowo-rekreacyjnych i edukacji 
zdrowotnej jako bardzo ważnego czynnika programów 
profilaktycznych” w „moda na zdrowy styl życia i dbałość 
o zdrowie”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

129.  Izba Rolnicza 
Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o uzupełnienie analizy SWOT o zapis „duże 
zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy z obszarami 
intensywnej produkcji rolnej (roślinnej w tym nasiennej 
i zwierzęcej)” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

130.  Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi 

Wnioskodawca proponuje rozszerzyć analizę SWOT 
o następujące słabości: „Słabo rozwinięte służby 
ratownicze i bezpieczeństwa publicznego: niedobór 
specjalistycznych kadr, brak specjalistycznego sprzętu” 
oraz zagrożenia: „Spadek poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców regionu”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

131.  Komenda 
Wojewódzka Policji 
w Łodzi 

Wnioskodawca proponuje rozszerzyć analizę SWOT 
o następujące słabości: „Słabo rozwinięte służby 
ratownicze i bezpieczeństwa publicznego: niedobór 
specjalistycznych kadr, brak specjalistycznego sprzętu”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

132.  Wnioskodawca proponuje rozszerzyć analizę SWOT 
o następujące zagrożenie: „Spadek poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców regionu”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

133.  Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa 

Wniosek o rozszerzenie zapisów w analizie SWOT dot. 
sektora gazowniczego w rozdziale Gospodarka i rynek 
pracy:  
- szanse – rozwój gałęzi energetyki związanej 
z gazownictwem, 
- atuty – rozwój gospodarczy województwa 
z zapewnieniem niskoemisyjnych źródeł wytwarzania 
energii i ciepła, 
- zagrożenia – trudności w ustalaniu trasy inwestycji 
liniowych. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo. Do analizy SWOT 
zostaną dopisane zagadnienia dotyczące gazownictwa. 
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134.  Zespół Do Spraw 
Infrastruktury, 
Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej 
oraz Środowiska 
KWRiST, Ministerstwo 
Polityki Transportowej 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

Wnioskodawca proponuje zastąpić zapisy w kolumnie 
zagrożeń dotyczące Kolei Dużych Prędkości „zmiana 
podejścia do rozwoju kolei dużych prędkości na poziomie 
krajowym”, „brak ostatecznej decyzji dotyczącej kolei 
dużych prędkości” oraz Centralnego Portu Lotniczego 
„brak decyzji w zakresie budowy centralnego lotniska dla 
Polski między Łodzią a Warszawą” jednym stwierdzeniem: 
„zmiany priorytetów polityki transportowej Państwa oraz 
możliwe przesunięcie w czasie decyzji dotyczących KDP 
i CPL”. 

X 
  

Korekta zapisów Strategii. 

135.  Wniosek o usunięcie z analizy SWOT (z kolumny zagrożeń) 
zapisów odnoszących się do decyzji dotyczącej 
postulowanej drogi ekspresowej S-74 (Łódź – Tomaszów 
Mazowiecki – Kielce)”. 

 X  

Mimo docelowego kierunkowego przebiegu drogi S74 
wyznaczonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
20 października 2009 r. w Strategii utrzymywany jest 
postulowany kierunek drogi ekspresowej S-74 z Łodzi. Jest 
to postulat władz samorządowych województwa 
łódzkiego wynikający z polityki rozwoju, uwzględniany 
w dokumentach strategicznych i planistycznych 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, zgłaszany do zmiany 
rozporządzenia i do sieci TEN-T (fragment od Łodzi 
do Tomaszowa Mazowieckiego uwzględniony w projekcie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
w sprawie unijnych wytycznych dla sieci TEN-T). 

136.  Wnioskodawca proponuje, aby wykreślić fragment „brak 
szybkich i sprawnych połączeń drogowych z krajem 
i Europą” lub zastąpić go następująco: „brak połączenia 
autostradowego w kierunku południowym kraju”. 

X 
  

Korekta zapisów Strategii. 

137.  Wniosek dotyczący uzupełnienia atutów w analizie SWOT 
w dziale 3. Przestrzeń i powiązania funkcjonalne-
przestrzenne o zapisy „istniejące połączenie autostradą 
z A2 z Niemcami, Poznaniem i Warszawą”. 

X 
  

Korekta zapisów Strategii. 
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138.  Wniosek dotyczący uzupełnienia szans w analizie SWOT 
w dziale 3 Przestrzeń i powiązania funkcjonalne-
przestrzenne o zapisy „w szczególności znajdujące się 
w budowie drogowe połączenie ekspresowe 
z Wrocławiem i Warszawą (S8) oraz połączenie 
autostradowe z Trójmiastem (A1), jak również 
zapowiadany przez premiera RP w tzw. „Expose II” 
przetarg w 2013 roku na brakującą część A1 Tuszyn – 
Pyrzowice”. 

X 
  

Korekta zapisów Strategii. 

139.  Wniosek o doprecyzowanie w kolumnie zagrożenia 
stwierdzenia „bariery proceduralne i środowiskowe 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji transportowych”. 

X   
Wniosek uwzględniony częściowo. 

Trendy i strategiczne wyzwania rozwojowe do 2020 roku 
 Samorządy gminne 
140.  m. Łódź Wniosek o wzmocnienie roli Łodzi jako „nośnika 

pozytywnych zmian” na skalę wojewódzką. X   
Korekta zapisów Strategii. 

141.  Wniosek o uwzględnienie zasad rozwoju 
zrównoważonego jako generalnego wyzwania 
wynikającego z opisanych trendów. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

142.  Wniosek o doprecyzowanie sformułowania w punkcie 2 – 
proces feminizacji ludności w podeszłym wieku nie tylko 
pogłębi się, a zgodnie z najnowszymi badaniami 
demograficznymi, ulegnie osłabieniu, gdyż 
nadumieralność mężczyzn w wieku 65+ ma tendencję 
spadkową. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

143.  Wniosek o doprecyzowanie sformułowania w punkcie 4 – 
na wydłużenie okresu aktywności zawodowej 
pracowników nie tyle wpłynie kurczenie się zasobów 
prac, co ustawowe zmiany wieku uzyskiwania uprawnień 
emerytalnych. 

X   

Wniosek częściowo uwzględniony. Kurczenie się 
regionalnych zasobów pracy, szczególnie w miastach, oraz 
ustawowa zmiana wieku emerytalnego wpłyną 
na wydłużenie aktywności zawodowej pracowników. 
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144.  Wniosek o doprecyzowanie sformułowania w punkcie 6 – 
może uda się osiągnąć (poprzez obniżenie wymagań) 
w 2020 r. kohortowy wskaźnik wykształcenia wyższego 
dla trzydziestolatków rzędu 45%, tylko po co? 
Tak wykształcone osoby nie przyczynią się do rozwoju 
gospodarczego opartego na innowacjach. W edukacji, 
także w edukacji dla gospodarki, jakość absolwentów 
a nie ilość jest gwarantem sukcesu. 

 X  

Wzrost poziomu wykształcenia przyczyni się do wzrostu 
jakości kapitału ludzkiego co jest niezwykle ważne 
w świetle tworzenia, dyfuzji i absorpcji rozwiązań 
innowacyjnych. Zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 
lata z wykształceniem wyższym do 45% w 2020 r. wynika 
z celów Strategii Europa 2020 przyjętych przez Polskę 
(Krajowy Program Reform, str. 7), jak również 
dokumentów szczebla krajowego (Strategia Rozwoju Kraju 
2020). Jest to wskaźnik wyższy niż ten, który przyjęła KE 
dla całej Unii Europejskiej (40 %). 

145.  Wniosek o przeanalizowanie stwierdzeń zawartych 
w wyzwaniu 7 dot. m. in. zmian w sektorze rolnym. Środki 
unijne wpłyną na rozwój rolnictwa pod warunkiem 
zniesienia dopłat bezpośrednich, o zwiększenie których 
rząd i sami rolnicy bardzo zabiegają. Warunek ten nie 
będzie spełniony, a więc teza jest mało prawdopodobna. 
Zmiany w rolnictwie przewidywane w SRW są 
krótkookresowe. Faktyczne przemiany nie mają szans 
zajść w rolnictwie w okresie 8 lat. W tym czasie da się 
jedynie zauważyć zarysowanie trendów. 

 X  

Konstrukcja Wspólnej Polityki Rolnej jest dwufilarowa. 
W I Filarze są środki przewidziane na płatności 
bezpośrednie, zaś II Filar obejmuje środki na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie nie są jedyną 
formą wsparcia dla obszarów wiejskich, tak więc środki 
unijne będą oddziaływać na procesy modernizacji 
gospodarstw i rozwój przedsiębiorczości.  

146.  Wniosek o przeanalizowanie stwierdzeń zawartych 
w punkcie 9. Jeżeli przyjąć, że bardzo pesymistyczna 
diagnoza poziomu rozwoju naszego województwa jest 
obiektywna, a innego założenia być nie może, to nie ma 
szans, aby łódzkie dogoniło inne regiony Polski pod 
względem poziomu PKB na głowę mieszkańca chyba, 
że w wyniku znacznego ubytku ich liczby. Złotówka albo 
euro zainwestowane w regionie najsłabszym, pod 
względem wielu zjawisk, musi przynieść mniejsze efekty 
niż ta sama złotówka albo euro zainwestowane 
w regionie o silnych podstawach rozwojowych. 

 X  

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest 
autorem „Ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020” oceniła realność 
oszacowania docelowych wskaźników dla roku 2020 
opierając się na makroekonomicznym modelu HERMIN. 
Stwierdzono, że wskaźniki te (za wyjątkiem 3) zostały 
oszacowane w sposób ambitny ale poprawny. Nie została 
podważona realność osiągnięcia przez województwo 
łódzkie w 2020 r. poziomu PKB per capita równego 
średniej krajowej. 
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147.  Wniosek o przeanalizowanie stwierdzeń zawartych 
w punkcie 17. Niekontrolowana urbanizacja, rozpływanie 
się strefy zurbanizowanej znacznie podnosi koszty 
utrzymania komunalnego, tak po stronie mieszkańców jak 
i podmiotów samorządowych. Z punktu widzenia barier 
rozwojowych są to straty porównywalne z kosztami 
degradacji środowiska opisanymi w tezie 17. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

148.  Wniosek o skorygowanie danych w zakresie 
prognozowanego zaludnienia (zaludnienie do roku 2020 
spadnie o 110 tys. mieszkańców, a nie jak wskazano 
w dokumencie o 50 tys. mieszkańców). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

149.  Uwaga, iż „Generalnie trendy wymienione w strategii 
wojewódzkiej są zdecydowanie bardziej długoterminowe 
niż w perspektywie ośmioletniej.” 

X   
Trendy wynikają z analizy danych w dokumentach 
na szczeblu krajowym o dłuższym horyzoncie czasowym. 

150.  Uwaga, że przedstawione trendy rozwojowe stanowią 
w części przypadków pozytywny scenariusz, a nie 
aktualne trendy rozwojowe. Wnioskuje się o uzupełnienie 
trendów o scenariusz negatywny. 

 X  

Trendy przedstawione w strategii województwa wpisują 
się w trendy opisane w dokumentach szczebla krajowego 
(Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowy Program Reform). 

151.  Wniosek o doprecyzowanie używanego pojęcia „region”. X   Korekta zapisów Strategii. 
152.  Wniosek o skorygowanie zakładanego udziału OZE 

w produkcji energii z 14 na 15% %, zgodnie dyrektywą 
2009/28/WE. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

153.  Wniosek o dopisanie w głównych wyzwaniach 
rozwojowych wyzwania związanego z kształtowaniem 
ładu przestrzennego i rewitalizacją (rehabilitacją) 
przestrzeni miejskiej. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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154.  Wniosek o przeanalizowanie głównych wyzwań 
rozwojowych. Nie wskazują one na wzmacnianie roli 
Łodzi i wzrost jej konkurencyjności w kraju i zagranicą 
jako miasta generującego rozwój regionu ale wskazują na 
konkurencyjność i rozwój łódzkich uczelni co bez rozwoju 
Łodzi jest niemożliwe. Wskazanie dotyczy 
enigmatycznego rozwoju głównych ośrodków miejskich, 
choć wcześniej (w diagnozie) wykazano, że poza Łodzią 
nie ma głównych ośrodków miejskich. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
155.  Izba Rolnicza 

Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o rozszerzenie brzmienia punktu 15: „jednym 
z rozwiązań będą inwestycje w odnawialne źródła energii: 
biogazownie, ogniwa fotowoltaiczne, solary. Umożliwić 
realizację projektów OZE na terenie całego województwa 
z wyłączeniem obszarów intensywnego rolnictwa.” 

 X  

Inwestycje w energię odnawialną będą możliwe na 
terenie całego województwa, w tym w obszarze rozwoju 
intensywnego rolnictwa, gdzie priorytetem będzie 
produkcja biogazu i biopaliw na bazie produktów rolnych 
i odpadów pochodzących z produkcji rolnej 
i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

156.  Wniosek o dopisanie do głównych wyzwań rozwojowych 
nowego punktu „Inwestycje w rolnictwo. Rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich to koło zamachowe 
gospodarki regionu, prowadzące do samowystarczalności 
żywnościowej regionu.” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

157.  PGE Górnictwo 
i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 

Wniosek o korektę danych dotyczących udziału OZE, 
które znalazły się w opisie trendów. Proponowany zapis 
brzmi: „Trudne jednak będzie osiągnięcie przez Polskę 
udziału OZE w produkcji energii na zakładanym poziomie 
15% (na koniec 2011 udział wynosi 8,16%)”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

158.  Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Łodzi 

Wniosek o uzupełnienie punktu 18: (...) Negatywne 
zjawiska pogodowe mogą mieć również negatywny 
wpływ na rozwój gospodarczy, np. rolnictwo dodać 
„czy gospodarka leśna.” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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159.  Wniosek o uzupełnienie punktu 18: (...) Dlatego 
ukierunkowana terytorialnie interwencja związana 
z wdrożeniem zintegrowanego zarządzania zlewniami, 
odbudową naturalnej retencji wodnej oraz realizacją 
systemów ostrzegawczo-monitorujących, programy 
zalesień i budowy zbiorników małej retencji dodać 
„również na terenach leśnych Skarbu Państwa, częściowo 
je zniweluje.” 

 X  

Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. 

160.  Zespół Do Spraw 
Infrastruktury, 
Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej 
oraz Środowiska 
KWRiST, Ministerstwo 
Polityki Transportowej 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

Wniosek dotyczący korekty zapisów w punkcie 12, 
fragment: „Do końca 2020 roku zostaną zakończone 
prace przygotowawcze dotyczące projektu budowy Kolei 
Dużych Prędkości” proponuje się zastąpić zapisem: 
„Do 2020 roku zostanie podjęta decyzja o budowie 
i harmonogramie prac dotyczących budowy Kolei Dużych 
Prędkości”.  

X 
  

Korekta zapisów Strategii. 

161.  Wniosek dotyczący uzupełnienia punktu 12, fragment: 
„Do roku 2020 na poziomie krajowym prognozowane jest 
podwojenie liczby pasażerów korzystających z usług 
lotniczych, a tym samym wzrost oczekiwań mieszkańców 
regionu w zakresie obsługi lotniczej. Powinno to stanowić 
przesłankę dla budowy Centralnego Lotniska dla Polski 
(między Łodzią a Warszawą), co pozwoli na dopełnienie 
obsługi lotniczej województwa” proponuje się uzupełnić 
dodatkowym zapisem: „Jednakże podjęcie ostatecznej 
decyzji o jego budowie będzie uzależnione od takich 
czynników jak: obecna i prognozowana koniunktura 
makroekonomiczna kraju i wynikające z niej prognozy 
popytu na transport, a także wnioski z podjętych studiów 
wykonalności projektu oraz jego uzasadnienie 
ekonomiczne”. 
 
 
 

X 
  

Korekta zapisów Strategii. 
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WIZJA I MISJA ROZWOJU 
 Samorządy gminne 
162.  m. Łódź Wniosek o korektę zapisów wizji – „niezasadnym wydaje 

się nadużywanie przymiotników najwyższego stopnia 
w sformułowaniu wizji rozwoju regionu”. 
 
 
 
 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, korekta zapisu 
dotyczącego największej dynamiki wzrostu, pozostawienie 
zapisu dotyczącego najlepszej dostępności 
komunikacyjnej. 

163.  Wniosek dot. misji – „misja powinna w znacznie większym 
stopniu stawiać na budowę marki regionu w oparciu 
o budowę marki miasta centralnego regionu”. 
 
 
 
 
 

 X  

Region łódzki w świadomości mieszkańców kraju i regionu 
powinien kojarzyć się nie tylko z Łodzią. 

 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
164.  dr Wawrzyniec Rudolf Wniosek o wykreślenie z treści wizji rozwoju regionu 

łódzkiego fragmentu „oraz największą dynamiką 
wzrostu”. 
 
 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

165.  Wniosek o przeformułowanie treści misji rozwoju: 
- sformułowanie „misja rozwoju” nie jest trafione, 
- rozpoczęcie treści misji od słów „Tworzenie wartości dla 
mieszkańców województwa poprzez koordynację...”, 
- sformułowanie „kreacji marki regionu” nie pasuje do 
kontekstu. 
 
 
 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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STRATEGICZNA POLITYKA ROZWOJU 

Istota Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 
 Samorządy gminne 
166.  m. Łódź Wniosek o korektę zapisów Strategii dot. sformułowania, 

że głównym narzędziem kształtowania polityki 
regionalnej jest zaktualizowana Strategia. „Według 
dostępnych danych, a w szczególności Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
kształtowanie polityki regionalnej jest prerogatywą władz 
centralnych, w tym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Marszałek województwa, poprzez Strategię jest 
realizatorem polityki regionalnej. Dopuszczalne byłoby 
sformowanie „polityka regionalna w województwie”. 

 X  

Proponowane zapisy w Strategii są zgodne z Ustawą z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

167.  Wniosek o doprecyzowanie zapisów Strategii. „Nie dość 
jasno przedstawiono relacje między poszczególnymi 
elementami polityki terytorialno-funkcjonalnej. Nie są 
wskazane kryteria oraz źródła finansowania 
dedykowanych instrumentów, oddzielnie dla obszarów 
strategicznej interwencji wynikających z polityki państwa, 
dla miast i obszarów wiejskich, obszarów będących 
w strefie oddziaływania TEN-T i obszarów 
funkcjonalnych? Duża część obszarów, w tym Miasto Łódź 
wpisuje się w każdy z elementów polityki terytorialno-
funkcjonalnej”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo. W Strategii zostanie 
uzupełniony rozdział dotyczący finansowania działań. 

168.  Wniosek o przeformułowanie treści. „Zbędne 
powtórzenia tych samych treści dot. Obszarów 
Strategicznej Interwencji (OSI) i sieci TEN-T (str.65 i 95)”. 

 X  
Zapisy na str. 65 mają charakter bardziej ogólny a ich 
uszczegółowienie znajduje odzwierciedlenie na str. 95. 
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169.  Wniosek o podkreślenie roli Łodzi w opisie Istoty 
Strategii. „Bez zaakcentowania roli Łodzi w gospodarce 
regionu łódzkiego – otrzymujemy politykę rozwoju 
przystającą do każdego możliwego polskiego regionu, 
może poza mazowieckim. Nie widać w niej wyróżników 
regionalnych, narzędzi charakterystycznych wyłącznie dla 
regionu łódzkiego. W przypadku niemożliwych do 
udźwignięcia przez miasto wyzwań rozwojowych, choćby 
powiązanych  
z odbudowującą atrakcyjność regionu, rewitalizacją Łodzi, 
wzmocnienie właśnie Łodzi powinno być jednym z filarów 
strategii wojewódzkiej”. 

  X 

Celem rozdziału (Istota Strategii) nie jest 
scharakteryzowanie odrębności wyzwań rozwojowych 
i polityki rozwoju regionu na tle kraju, ale objaśnienie 
założeń, według których skonstruowano politykę rozwoju. 
Rola Łodzi jest mocno zaakcentowana w obszarach 
funkcjonalnych poprzez wyznaczenie Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Polityka horyzontalna 
 Samorządy powiatowe 
170.  Starostwo Powiatowe 

w Łęczycy 
Wniosek o uszczegółowienie w celu 8.2. zagrożeń 
powodziowych rzeki Bzury i Neru wynikających z ich 
zaniedbania i niekonserwowania poprzez wskazanie 
konieczności ich właściwej konserwacji, tworzenia 
infrastruktury do retencjonowania wód i urządzeń 
służących przeciwdziałaniu powodzi. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii.  

171.  Starostwo Powiatowe 
w Opocznie 

Wniosek o dodanie w kierunku działań 7.1. zapisu 
„utworzenie przystanku Opoczno-Południe wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (drogową)”. 

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

172.  Starostwo Powiatowe 
w Tomaszowie 
Mazowieckim 

Wniosek o wprowadzenie odpowiednich instrumentów 
finansowych w ujęciu systemowym (na poziomie 
centralnym lub wojewódzkim) uaktywniających firmy 
i zakłady produkcyjne specjalizujące się w danej branży, 
w kierunku realizacji praktyk zawodowych (cel operacyjny 
5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych, 
działanie rozwój bazy szkolnictwa zawodowego oraz 
obszar Zagłębia ceramiczno-budowlanego Opoczno-
Tomaszów Mazowiecki). 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo. Korekta zapisów 
Strategii dotyczących realizacji praktyk zawodowych. Brak 
kompetencji samorządu województwa dla wprowadzenia 
zmian systemowych. 
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173.  Wniosek o uwzględnienie w celu operacyjnym 5. Wysoki 
standard i dostęp do usług publicznych, rozwoju 
kompetencji kadry administracji publicznej.  

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

 Samorządy gminne 
174.  m. Łódź Wniosek o korektę zapisów w filarze 1. Spójność 

gospodarcza. W filarze 1, celem nadrzędnym powinien 
być rozwój klastrów gospodarczych związanych ze 
specjalizacją regionu, w ramach których powinno się 
opracować sektorowe strategie, wspierać rozwój 
nowoczesnych technologii, zarówno poprzez 
unowocześnienie funkcjonujących przemysłów jak 
i wsparcie badań i rozwoju związanych z danym klastrem 
w ośrodkach naukowych na terenie województwa, rozwój 
odpowiednich kierunków kształcenia i wsparcia działań 
szkoleniowych, wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju 
instytucji otoczenia biznesu, przygotowania odpowiedniej 
infrastruktury. Działania związane z rozwojem 
poszczególnych specjalizacji regionu w inteligentnej 
gospodarce powinny być podporządkowane rozwojowi 
klastra. 

 X  

W Strategii dostrzeżono znaczenie klastrów dla rozwoju 
gospodarczego (cel 3., strategiczny kierunek działań 3.1. 
Kształtowanie powiązań sieciowych), jednak to cel 
nadrzędny dla filaru 1. Spójność gospodarcza jest 
postrzegany znacznie szerzej i odnosi się do rozwoju 
gospodarczego całego województwa. Polityka klastrowa 
będzie silniej zaakcentowana w opracowywanej obecnie 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego 
„LORIS 2030”. 

175.  Wniosek o doprecyzowanie zapisów dotyczących działań 
1.1 Rozwój sektora nauki i badań, rozwój sfery B+R, które 
powielają się z działaniami 1.2. Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnej gospodarki regionu, 
rozwój nowoczesnych technologii. Nie dość jasno 
wskazano różnice w tych dwóch kierunkach. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

176.  Wniosek dotyczący zapisów w kierunku 1.3. Rozwój 
nowoczesnej gospodarki energetycznej, wdrażanie 
niskoemisyjnych technologii węglowych. W opisie działań 
jest mowa o stymulowaniu procesu badań nad tymi 
technologiami a nie jak wydawać by się mogło 
o konkretnych rozwiązaniach technologicznych. Kwestie 
badawcze poruszone są we wcześniejszych punktach. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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177.  Wniosek dot. kierunku 2.1. Kształtowanie i rozwój kadr 
dla gospodarki innowacyjnej, kształtowanie 
proinnowacyjnych postaw przedsiębiorców. 
Zaproponowane rozwiązania dają bardzo małe szanse na 
osiągnięcie tego celu. Konieczne jest wskazanie 
konkretnych działań, które zachęcą przedsiębiorców 
do prowadzenia innowacyjnej działalności – konkursy, 
możliwość wsparcia przy pozyskaniu środków z UE itp. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

178.  Wniosek dot. kierunku 2.2. Kształtowanie aktywnych 
postaw na rynku pracy. Poruszono jedynie kwestie 
związane z aktywizacją osób wchodzących na rynek pracy 
i wsparcia dla osób starszych, brak informacji 
o osobach bezrobotnych w średnim wieku. 

  X 

Kształcenie ustawiczne, wspieranie mobilności zawodowej 
czy wspieranie samozatrudnienia, o których mowa 
w punkcie 2.2. dotyczą osób w wieku produkcyjnym. 

179.  Wniosek dotyczący zapisów polityki horyzontalnej. 
„Polityka horyzontalna obejmuje cztery filary, nie budzi 
większych zastrzeżeń i mogłaby być stosowana 
do większości polskich regionów bez istotnych zmian.” 

  X 

Zapisy Strategii wpisują się w zapisy polityki europejskiej 
i krajowej, są zgodne z KSRR i innymi zintegrowanymi 
strategiami rozwoju. Specyfika województwa w ramach 
polityki horyzontalnej została podkreślona w zapisach 
odnoszących się m. in. do: gospodarki (przemysły 
kluczowe), tożsamości regionalnej (wielokulturowość), 
powiązań funkcjonalno-przestrzennych (system 
transportowy, system osadniczy, system obszarów 
chronionych). 

180.  Wniosek o przeformułowanie opisu filara 1. „Oparcie 
spójności gospodarczej regionu na wymienionych trzech 
celach obejmujących prawie wyłącznie działania z zakresu 
gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy (GOW) muszą, 
ze względu na zasadniczą cechę innowacji - koncentrację 
w określonych punktach, prowadzić do polaryzacji 
poziomu rozwoju regionu. Celem uzyskania zakładanej 
spójności gospodarczej należy wzmocnić inne, bardziej 
tradycyjne, terytorialne czynniki rozwoju poszczególnych 
podregionów, części województwa.”  

  X 

Poza polityką horyzontalną w Strategii wyznaczono 
wyspecjalizowane obszary funkcjonalne, których rozwój 
oparty na tradycyjnych czynnikach i potencjałach 
wewnętrznych będzie zapobiegał polaryzacji rozwoju 
regionu. 
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181.  Wniosek o przeformułowanie opisu istoty celu 2. 
Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy. Na str. 70 
założenie „zahamowania odpływu mieszkańców 
z województwa” i „aktywne przeciwdziałanie emigracji 
zarobkowej poza region” między innymi poprzez 
„unowocześnienie” gospodarki jest sprzeczne 
ze „wspieraniem mobilności zawodowej i przestrzennej 
ludności” (str. 71 – strategiczny kierunek działania 2.2). 

 X  

Wspieranie mobilności zawodowej i przestrzennej nie jest 
tożsame z zachęcaniem ludzi do opuszczania 
województwa łódzkiego. Mobilność zawodowa oznacza 
gotowość do zmiany pracy, nawet jeśli wiąże się 
z przebranżowieniem. Wspieranie mobilności zawodowej 
oznacza mniejsze bezrobocie strukturalne. Natomiast 
mobilność przestrzenna służyć będzie m.in. równoważeniu 
lokalnych rynków pracy i pozwalać będzie na przepływ 
bezrobotnych z miast i gmin regionu o wysokim poziomie 
bezrobocia do miast i gmin województwa, gdzie 
występuje niedostatek rąk do pracy. 

182.  Wniosek o przeformułowanie treści celu 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju sektora MŚP. 
Równolegle do wsparcia innowacyjności regionalnej 
gospodarki należy podejmować działania zmierzające 
do wzrostu popytu na pracę w tradycyjnych branżach. 
Należy dążyć do pogłębiania procesów terytorializacji 
globalnych przedsiębiorstw, tak aby rozwijały swoje więzi 
z regionem. Aby opóźnić proces przeniesienia inwestycji 
do innych krajów należy zachęcać firmy do dalszego 
rozwoju w regionie. Pomoc w ramach kierunku 3.2: 
Kształtowanie kreatywnego i innowacyjnego środowiska 
przedsiębiorczości powinna być kierowana nie tylko 
do firm działających w sektorze wysokich technologii oraz 
przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne 
technologie, ale do wszystkich, które tworzą trwałe 
miejsca pracy. Instrumenty wspierające przedsiębiorstwa 
innowacyjne powinny być określone w celu operacyjnych 
pierwszym: zaawansowana gospodarka wiedzy 
i innowacji.  

X   

Wniosek wpisuje się w ustalenia Strategii. 
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183.  Wniosek o przeformułowanie treści celu 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju sektora MŚP. 
Ponadto należy podejmować działania dotyczące 
przygotowania terenów i infrastruktury pod inwestycje 
w ramach branż związanych ze specjalizacją regionu, jak 
i innych. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

184.  Wniosek o przeformułowanie działania „rozwój instytucji 
otoczenia biznesu, w tym ośrodków dyfuzji rozwiązań 
innowacyjnych” celu 3.2. W diagnozie wskazano, 
że wpływ instytucji otoczenia biznesu na wzrost poziomu 
przedsiębiorczości i innowacyjności regionalnej 
gospodarki jest niewielki (str. 12). Przedstawione kierunki 
działań związane z rozwojem instytucji biznesu nie 
wskazują jak ten wpływ zwiększyć. Finansowe wsparcie 
tych instytucji nie musi skutkować zwiększeniem 
skuteczności działań. 

 X  

W opisie istoty celu 3 zakłada się, że wsparcie dla 
instytucji otoczenia biznesu przełoży się na wzmocnienie 
tych instytucji oraz profesjonalizację ich kadr, a przez to 
poprawi się efektywność tych jednostek w świadczeniu 
usług na rzecz przedsiębiorców. Wsparcie dla instytucji 
otoczenia biznesu obejmuje m.in. parki technologiczne 
i centra transferu technologii, które mogą odegrać istotną 
rolę w dyfuzji innowacji z sektora nauki do sektora 
biznesu, a tym samym przyczynić się do podniesienia 
poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki. 

185.  Wniosek o przeanalizowanie opisu filara 2. Przytoczona 
definicja spójności w rozumieniu Rady Europy, czyli: 
posiadanie przez społeczeństwo zdolności 
do zapewnienia dobrobytu wszystkim swym członkom, 
minimalizowania zróżnicowania między nimi i unikania 
polaryzacji – to utopijny socjalizm w całej krasie. 
W realistycznej strategii można, co najwyżej dopuścić 
zapis „dążenie do zapewnienia dobrobytu wszystkim 
swym członkom, minimalizowania zróżnicowania między 
nimi i unikania polaryzacji”. Podane w tekście tuż niżej 
„regionalne” (znacznie bliższe rzeczywistości) rozumienie 
spójności społecznej „stoi obok” tej definicji. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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186.  Wniosek o korektę opisu istoty celu 4. Wysoki poziom 
kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie. 
Stwierdzenie, że „organizacje pozarządowe działają 
w imieniu społeczności” jest nieuprawnione, gdyż w takie 
kompetencje wyposażony jest jedynie samorząd poprzez 
demokratyczne, powszechne, wyłanianie reprezentacji. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

187.  Wniosek o przeformułowanie celu 4.1. Działanie 
„Podnoszenie kompetencji … liderów społecznych 
i animatorów działań społeczności lokalnych powinno być 
zapisane w kierunku „kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego”. Działanie kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego należy uzupełnić o następujące zadania: 
animację aktywności lokalnej oraz samoorganizacji, 
wspieranie aktywności osób starszych, upowszechnienie 
i rozwój mechanizmów partycypacji obywatelskiej 
w rządzeniu, a także kształcenie kompetencji 
obywatelskich w szkołach. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
 

188.  Wniosek o przeformułowanie celu 4.2. Wzmacnianie 
tożsamości regionalnej. Należy podjąć działania mające 
na celu nie tylko kształtowanie tożsamości regionalnej, 
ale głównie tożsamości lokalnych mieszkańców w wobec 
własnych podregionów kulturowych, wsi, miast i osiedli. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
 

189.  Wniosek o przeformułowanie celu 4.2. Wzmacnianie 
tożsamości regionalnej nie może być oparte wyłącznie 
o działania typowo „skansenotwórcze”. Działania takie 
powinny być oparte na budowie siły ekonomicznej 
regionu i atrakcyjności jego miejsc kluczowych dla 
mieszkańców i inwestorów. Nie jest możliwe 
zrealizowanie tej strategii bez równoczesnego 
wzmocnienia funkcji metropolitalnych Łodzi, przy 
aktywnym udziale województwa samorządowego! 

X   

Wniosek wpisuje się w ustalenia Strategii. 
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190.  Wniosek o przeformułowanie celu 5.1. Działania związane 
z rozwojem szkolnictwa zawodowego powinno się 
uzupełnić o stymulowanie współpracy między szkołami 
zawodowymi oraz pracodawcami (min. szkolnictwo 
modułowe, zajęcia praktyczne u pracodawców, klasy 
patronackie), a także rozwój systemu doradztwa 
zawodowego. Należy dodać kierunek działań: 
dostosowanie form kształcenia do indywidualnych 
potrzeb uczniów poprzez wsparcie uczniów zdolnych, 
wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, indywidualizację procesu kształcenia.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 
 

191.  Wniosek o przeformułowanie celu 7. W punkcie dot. 
rozwoju drogowych, kolejowych, lotniczych powiązań 
zewnętrznych i wewnętrznych o znaczeniu strategicznym, 
m. in. poprzez: rozbudowę Portu Lotniczego Łódź 
im. W. Reymonta wraz z poszerzeniem oferty 
przewozowej jest pewna nieścisłość. Lotniska nie można 
już rozbudować poprzez budowę kolejnych pasów 
startów i lądowań jedyną możliwością jest wybudowanie 
równolegle do obecnego pasa drogi kołowania. 

  X 

Zwiększenie oferty przewozowej nie jest związane tylko 
z rozwojem infrastruktury. 

192.  Wniosek o uzupełnienie zapisów w kierunku 7.1. o Kolej 
Dużych Prędkości (KDP). X   Wniosek wpisuje się w ustalenia Strategii. 

193.  Wniosek o przeformułowanie opisu celu 8. Systemy 
przyrodnicze bez wsparcia i regulacji ze strony władz 
publicznych oraz na skutek niskiej świadomości 
ekologicznej mieszkańców ulegają nieodwracalnej 
dewastacji – taka wiara we władze wobec takiej nie wiary 
w społeczeństwo nie jest w UE poprawna politycznie. 

X   

Wniosek wpisuje się w ustalenia Strategii. 
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194.  Wniosek o przeformułowanie opisu celu 9. Opis jest 
bardzo ogólnikowy, nie oddaje istoty zróżnicowania 
osadniczego regionu np. niedoboru miast w części 
zapiliczańskiej i niedorozwoju funkcji subregionalnych 
w dużych miastach aglomeracji łódzkiej w Pabianicach 
i w Zgierzu. 

  X 

Zagadnienia zawarte we wniosku są przedmiotem 
diagnozy. Ponadto polityka horyzontalna ma charakter 
aprzestrzenny.  

195.  Wniosek dotyczący wyjaśnienia pojęcia „dobre wzory 
architektury regionalnej”. X   Korekta zapisów Strategii. 

196.  Wniosek o przeformułowanie celu 10.2. Budowa strategii 
marketingowej regionu oraz promocja marki „Łódzkie”, 
w szczególności poprzez: opracowanie strategii 
marketingowej dla województwa, kreowanie marki 
„Łódzkie”, organizowanie wystaw… - tautologia. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

197.  Brak odniesienia w polityce horyzontalnej do obszarów 
funkcjonalnych. X   Korekta zapisów Strategii. 

198.  Wniosek o przeformułowanie celu 11.2. Dlaczego 
kierunek działań „Wsparcie dla programów 
i instrumentów zintegrowanego zarządzania rozwojem” 
został określony w celu operacyjnych rozwój cyfryzacji 
i usług cyfrowych w sektorze publicznym? Wnioskuje się 
o uzupełnienie instrumentów o budżet zadaniowy, 
systemy pomiaru jakości usług publicznych. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

199.  Zaznacza się, że szczególną rolę będą pełniły obszary 
miejskie, tymczasem promocja regionu ma się opierać 
ewidentnie na zachwalaniu produktów powstających 
na obszarach wiejskich.  

  X 

Działania dotyczące promocji regionu zostały opisane 
w celu 10.2 odnoszą się do całego obszaru województwa. 

200.  m. Zduńska Wola Wniosek o uwzględnienie w kierunku działań 7.1 podp. 3. 
Rozwój towarowych węzłów intermodalnych i logistyki 
transportowej, m.in. poprzez wsparcie procesów 
przekształcenia istniejących stacji kontenerowo – 
przeładunkowych w terminale intermodalne, wsparcie 
budowy nowych terminali zapisu „m.in. w Zduńskiej Woli 
– Karsznicach”. 

  X 

Generalnie Strategia nie donosi się imiennie 
do poszczególnych inwestycji. 
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 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
201.  Aeroklub Ziemi 

Piotrkowskiej 
w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Wnioskodawca zwraca uwagę, że SRWŁ nie uwzględnia 
potencjału i możliwości wykorzystania lotniska 
w Piotrkowie Trybunalskim w ramach celu 5.3. 

  X 
Generalnie Strategia nie donosi się imiennie 
do poszczególnych inwestycji. 

202.  Wnioskodawca zwraca uwagę, że SRWŁ nie uwzględnia 
potencjału i możliwości wykorzystania lotniska 
w Piotrkowie Trybunalskim w ramach celu 10.2. 

  X 
Generalnie Strategia nie donosi się imiennie 
do poszczególnych inwestycji. 

203.  Wnioskodawca zwraca uwagę, że SRWŁ nie uwzględnia 
potencjału i możliwości wykorzystania lotniska 
w Piotrkowie Trybunalskim w ramach celu 7.1. 

  X 
Generalnie Strategia nie donosi się imiennie 
do poszczególnych inwestycji. 

204.  Instytut Spraw 
Obywatelskich 
(INSPRO) 

Wniosek o przeredagowanie kierunku działań 7.1. pkt.2 
i 3 tak aby jasno wynikało, że nie tylko transport 
pasażerski ma być ekologiczny, ale również towarowy, 
priorytetem jest przenoszenie tranzytu towarów przez 
region na kolej, a ewaluowanym wskaźnikiem strategii-
zmniejszenie udziału transportu drogowego w transporcie 
towarów do/przez region (w tonokilometrach).  

X   

Korekta zapisów Strategii. 

205.  Wniosek o uwzględnienie w wyliczeniu kierunków działań 
takich punktów jak: koncentrowanie ciężkiego ruchu 
drogowego na przystosowanych do tego ciągach, 
eliminowanie ruchu ciężkiego z dróg lokalnych. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

206.  Wniosek o wcielanie w życie zasad „użytkownik płaci” 
i „zanieczyszczający płaci” na drogach województwa 
w odniesieniu do ruchu ciężarówek. 

  X 
Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

207.  Wniosek o uzupełnienie opisu punktu kierunku działań 
7.1. „rozwój proekologicznego transportu pasażerskiego” 
o działanie „doprowadzenie do możliwie pełnej integracji 
taryf i rozkładów transportu zbiorowego w województwie 
(związek taryfowy) oraz integracji transportu zbiorowego 
i rowerowego”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 
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208.  Wniosek o usunięcie słów „Centralnego Lotniska 
dla Polski” z kierunku działań 7.1.  X  

W krajowych dokumentach strategicznych dopuszcza się 
przesunięcie w czasie realizacji CLP w zależności 
od czynników makroekonomicznych kraju, nie zakłada się 
natomiast całkowitej rezygnacji z jego budowy. 

209.  Instytut Zdrowia 
Człowieka 
Uzdrowisko Uniejów 
Park 

Wniosek o dopisanie do kierunku 6.2 pkt. 2 aktywizacja 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w działaniu: 
wpieranie tworzenia specjalistycznych ośrodków 
rehabilitacyjnych „realizujących rehabilitację zawodową”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

210.  Izba Bawełny w Gdyni Wniosek o podkreślenie dużego znaczenia przemysłu 
włókienniczo-odzieżowego, który bezwzględnie zasługują 
na indywidualne potraktowanie jako sektor strategiczny 
dla rozwoju regionu. 

X   

W Strategii przemysł tekstylno-odzieżowy został wskazany 
jako kluczowy przemysł regionu, w ramach celu 1. 
Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji, 1.2. 
Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnej 
gospodarki regionu. W grupie tej znalazły się przemysły 
dysponujące największym potencjałem zarówno 
wytwórczym jak i naukowo-badawczym czy akademickim. 
Dalszy rozwój tej branży ma być ukierunkowany na rozwój 
i zastosowanie nowoczesnych technologii. Również zapisy 
celu 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości 
dla rozwoju sektora MŚP, w kierunku 3.1. Kształtowanie 
powiązań sieciowych – rozwój klastrów gospodarczych 
są dedykowane m. in. branży tekstylno-odzieżowej.  

211.  Izba Rolnicza 
Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o dopisanie w filarze 1. Spójność Gospodarcza 
Regionu następujących kierunków działań „małe granty 
dla osób otwierających działalność gospodarczą 
na obszarach wiejskich w zakresie usług dla rolnictwa, 
wytwarzania i promocji produktów regionalnych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

212.  Wniosek o uwzględnienie w kierunku działań 1.3 Rozwój 
nowoczesnej gospodarki energetycznej „odnawialnych 
źródeł energii”. 

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 
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213.  Wniosek o „uznanie rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-
spożywczego jako celu strategicznego w zakresie 
wyżywienia społeczeństwa” w strategicznych kierunkach 
działań w ramach celu 1. Zaawansowana gospodarka 
wiedzy i innowacji. 

 X  

Rozwój rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego został 
w Strategii pokreślony w ramach polityki horyzontalnej 
i terytorialno –funkcjonalnej. Przemysł rolno-spożywczy 
został wskazany jako kluczowy dla regionu łódzkiego, 
natomiast zapisy dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich zostaną rozszerzone.  

214.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
w celu 5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych 
kierunku działań 5.4 „Rozwój usług i poprawa dostępności 
do szkolnictwa rolniczego”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

215.  Wniosek o dopisanie do kierunku działań 10.2 „Promocja 
żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi”. X   Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

216.  Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi 

Wniosek o rozszerzenie brzmienia kierunku działań 4.1.: 
„Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, m.in. 
poprzez: wspieranie szkoleń, programów edukacyjnych 
i konkursów promujących postawy prospołeczne i 
proekologiczne, w tym bezpieczeństwa, (...). 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

217.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 7.1.: 
Zabezpieczenie zaplecza infrastruktury transportowej 
i teleinformatycznej dodać „i sprzętu” dla potrzeb 
obronności i bezpieczeństwa publicznego. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

218.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 7.2. 
Zabezpieczenie zaplecza infrastruktury technicznej dodać 
„i sprzętu” dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa 
publicznego. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

219.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 8.2. podp. 1. 
Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej o zapis 
„wsparcie systemów zwalczania skutków powodzi”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

220.  Wniosek o zmianę nazwy kierunku działań 8.2. 
Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym 
i antropogenicznym na zapis „Przeciwdziałanie 
i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych 
i antropogenicznych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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221.  Wniosek o dodanie kolejnego działania w kierunku 8.2. 
o treści: „Zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń 
naturalnych (pożary, powodzie, wichury) i poważnych 
awarii poprzez poprawę wyposażenia służb ratowniczych 
w specjalistyczny sprzęt oraz podniesienie kwalifikacji 
służb odpowiedzialnych za ochronę przed ww. 
zagrożeniami”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

222.  Wniosek o zmianę brzmienia kierunku działań 10.1.: 
Kształtowanie zdolności do zarządzania i planowania 
zintegrowanego, w szczególności poprzez: wsparcie 
programów szkoleniowych dla administracji 
samorządowej usunąć wyraz „samorządowej”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

223.  Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Łodzi 

Wniosek o rozszerzenie działań w kierunku 4.1. Rozwój 
społeczności lokalnych podp. 1. Kształtowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez: wspieranie 
szkoleń, programów edukacyjnych i konkursów 
promujących postawy prospołeczne i proekologiczne 
dodać „w tym bezpieczeństwa”, (...) 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

224.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań w 7.1. 
Zabezpieczenie zaplecza infrastruktury transportowej 
i teleinformatycznej dodać „i sprzętu” dla potrzeb 
obronności i bezpieczeństwa publicznego (...), wsparcie 
wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS), 
dodać „monitorowanie stanu bezpieczeństwa 
na drogach”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, korekta zapisów 
Strategii z wyjątkiem zapisów dotyczących monitorowania 
stanu bezpieczeństwa na drogach. 

225.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 7.2.: 
Zabezpieczenie zaplecza infrastruktury technicznej dodać 
„i sprzętu” dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa 
publicznego”.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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226.  Wniosek o rozszerzenie działań w kierunku 7.2. podp.4. 
zabezpieczenie zaplecza infrastruktury technicznej dla 
potrzeb obronności i bezpieczeństwa publicznego o zapis 
„wspieranie i doposażanie administracji/instytucji 
publicznych działających dla potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa publicznego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

227.  Wniosek o korektę zapisów kierunku działań 10.1.: 
Kształtowanie zdolności do zarządzania i planowania 
zintegrowanego, w szczególności poprzez: wsparcie 
programów szkoleniowych dla administracji 
samorządowej, słowo samorządowej zamienić 
„publicznej”. 

X   

Korekta zapisów Strategii.  

228.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 11.1. druga 
kropka: Interaktywne narzędzia komunikacji samorządów 
z mieszkańcami (...) służących komunikacji między 
obywatelami a władzami samorządowymi dodać 
„administracją oraz instytucjami publicznymi”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

229.  Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa 

Wniosek o uzupełnienie opisu istoty celu 7 (str. 82) o: 
„Rozwój sieci gazowej na terenie województwa łódzkiego 
zapewni wyższą jakość życia obecnych i przyszłych 
pokoleń z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska 
i stworzenia warunków do zróżnicowanego rozwoju 
nowoczesnego sektora energetycznego”.  
Ponadto wnioskodawca postuluje odniesienie się 
do planów ochrony powietrza przygotowanych przez 
gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 



51 
 

230.  Wniosek o dopisanie w pierwszym działaniu w kierunku 
7.2. treści: „zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu 
przez rozbudowę sieci dystrybucyjnej i przesyłowej 
wspartą przez władze na etapie uzyskiwania niezbędnych 
zgód administracyjnych w trakcie przygotowania 
i realizacji inwestycji oraz wsparcie finansowania 
inwestycji w ramach posiadanych do dyspozycji władz 
wojewódzkich środków unijnych”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

231.  Wniosek o uzupełnienie opisu istoty celu 8 o: „Rozwój 
systemów gazowych zapewniający możliwość 
wykorzystania paliwa gazowego w procesach 
produkcyjnych, technologicznych, grzewczych oraz 
produkcji energii elektrycznej przyczyni się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego, przez wyparcie mniej 
przyjaznych środowisku nośników energii”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

232.  PGE Górnictwo 
i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 

Wniosek o korektę zapisów w kierunku 7.2 pkt.3 
racjonalizacja gospodarki odpadami, m. in. poprzez 
wspieranie wdrożenia efektywnego systemu odzysku 
odpadów „dostosowanie instalacji istniejących elektrowni 
i elektrociepłowni do współspalania odpadów” wsparcie 
działań na rzecz zamykania ...... 

X   

Korekta zapisów strategii. 

233.  Rada Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 4.1 o działania 
inspirujące lokalne organizacje obywatelskie 
do występowania z inicjatywą powoływania na każdym 
szczeblu samorządu rad działalności pożytku publicznego. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

234.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 4.1 o działania 
inspirujące lokalne władze samorządowe 
do kształtowania relacji z organizacjami pozarządowymi 
w oparciu nie tylko o roczne, ale i wieloletnie programy 
współpracy. 

X   

Korekta zapisów strategii. 
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235.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 4.1 o działania 
inspirujące lokalne(a w szczególności powiatowe 
i miejskie) władze samorządowe do powoływania 
i prowadzenia centrów dialogu społecznego i promocji 
wolontariatu. 

X   

Korekta zapisów strategii. 

236.  Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Łodzi 

Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 1.3., 
pkt.3.Rozwój zielonych przemysłów i usług na rzecz 
wykorzystania OZE, m.in. poprzez wsparcie rozwoju 
mikrotechnologii dla wykorzystywania energii z biomasy 
dodać „pochodzącej z produkcji rolnej i leśnej”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

237.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 1.3., pkt. 4 
Wdrażanie niskoemisyjnych technologii węglowych (...) 
wspieranie działań mających na celu podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych i kształtowanie postaw proekologicznych 
dodać „również poprzez szeroką promocję stosowania 
paliw ze źródeł odnawialnych, w szczególności drewna”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

238.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 8.1., pkt.2. 
Kształtowanie systemu przyrodniczo-kulturowego 
w obszarze powiązań Aglomeracji Łódzkiej, m.in. poprzez: 
wspieranie działań na rzecz obejmowania ochroną 
terenów zieleni, dodać „lasów”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

239.  Wniosek o dodanie punktu 3 do kierunku działań 8.1. 
o brzmieniu: „Odbudowa populacji gatunków zwierząt 
zagrożonych wyginięciem, związanych ze środowiskiem 
polnym, w tym m.in. kuropatwy i zająca oraz poprawa 
naturalnych warunków ich bytowania”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

240.  Wniosek o dopisanie kolejnego działania w kierunku 8.2.: 
„prowadzenie działań ratowniczych w sytuacji zagrożenia 
trwałości obszarów leśnych przez szkodniki owadzie oraz 
klęski żywiołowe”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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241.  Wniosek o dopisanie kolejnego działania w kierunku 8.2.: 
„doskonalenie systemów ochrony przeciwpożarowej 
terenów leśnych oraz wiejskich”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

242.  Wniosek o dopisanie kolejnego działania w kierunku 8.2.: 
„zwiększenie ochrony przeciwpożarowej m.in. poprzez: 
rozbudowę systemów dostrzegania i monitorowania 
zagrożenia pożarowego gruntów leśnych, rozbudowę 
infrastruktury przeciwpożarowej (w tym zbiorników p-poż, 
ujęć wody p-poż, sieci hydrantowych) a także w szerokim 
zakresie budowę i modernizację sieci dróg leśnych 
pełniących funkcje dojazdów pożarowych na gruntach 
leśnych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

243.  Wniosek o dopisanie kolejnego działania w kierunku 8.2.: 
„zwiększenie ochrony przeciwpożarowej”. X   Korekta zapisów Strategii. 

244.  Wniosek o dopisanie kolejnego działania w kierunku 8.2.: 
„odtwarzanie potencjału biologicznego w lasach, 
po wichurach, wiatrołomach, wiatrowałach”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

245.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 9.2. pkt. 2: 
Kształtowanie krajobrazu kulturowego (...) stymulowanie 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisu „ze szczególną ochroną lasów 
i kształtowaniu granicy rolno-leśnej”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe.  

246.  Wniosek o uzupełnienie kierunku działań 9.2. pkt.2: m.in. 
w założeniach architektonicznych, terenach zieleni 
urządzonej dodać „i lasów”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

247.  Stowarzyszenie 
Edukacyjne Centrum 
Integracji 
Międzypokoleniowej 
„HIPOKAMP” 

Wniosek o uwzględnienie w celu 7 „uniwersalnej 
dostępności” tzw. „ageing mainstreming”. X   

Korekta zapisów Strategii. 

248.  Opiniodawca sugeruje, iż w strategicznym kierunku 
działań 6.2. niestosowne wydaje się wymienianie 
i szczególne faworyzowanie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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249.  Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury 

Wniosek o rozszerzenie celu 8.2. polityki horyzontalnej 
o zapisy dotyczące bezpieczeństwa powodziowego rzeki 
Bzury oraz wprowadzenie zapisu umożliwiającego 
przeciwdziałanie suszom. 

  X 

Zapisy dotyczące bezpieczeństwa powodziowego 
i przeciwdziałania zjawiskom suszy są uwzględnione 
w Strategii w sposób ogólny i nie odnoszą się imiennie 
konkretnych obszarów.  

250.  Wniosek o rozszerzenie celu 7.1. o dostęp 
do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów wiejskich. 

  X 
Wniosek wpisuje się w cel 7. Kierunek 7.1. Wzmacnianie 
i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych. 

251.  dr Wawrzyniec Rudolf, 
uczestnik Rady 
Naukowej ds. 
Aktualizacji Strategii 

Wniosek o zmianę nazwy celu 10.2. na „Marketing relacji 
i promocja regionu”.  X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

252.  Zarząd Dróg i 
Transportu w Łodzi 

Wniosek o dodanie w działaniu rozwój proekologicznego 
transportu pasażerskiego w celu 7.1. obok systemu 
Park&Ride także Bike&Ride. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

253.  Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Wniosek o dodanie w kierunku działań 4.1, pkt.2 zapisu 
„oraz członków organizacji pozarządowych w zakresie 
wykonywania zadań statutowych”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

254.  Wniosek o dodanie w kierunku działań 7.1, pkt.5 zapisu 
„oraz wspieranie zakupu wyposażenia służącego 
do likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych dla 
służb ratowniczych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

255.  Wniosek o dodanie w kierunku działań 7.2, pkt. 4 zapisu 
„doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostek ochrony 
przeciwpożarowej i wsparcie ich bazy lokalowej”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

256.  Wniosek o dodanie w kierunku działań 8.2, pkt. 1 zapisu 
„jak również wsparcie zakupu sprzętu specjalistycznego 
służącego do szybkiej likwidacji skutków powodzi”. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

257.  Wniosek o dodanie w kierunku działań 10.2, pkt. 1 lub 
celu operacyjnym dotyczącym organizacji pozarządowych 
zapisu „Wspieranie przedsięwzięć o skali wojewódzkiej 
i krajowej organizowanych przez NGO’s służących 
promocji marki Łódzkie”. 

  X 

Promocje regionu mogą prowadzić różne podmioty, 
w tym m. in. NGO. Zapisy dotyczące promocji marki 
Łódzkie są uwzględnione w Strategii w sposób ogólny. 
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258.  Zespół Do Spraw 
Infrastruktury, 
Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej 
oraz Środowiska 
KWRiST, Ministerstwo 
Polityki Transportowej 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

Wnioskodawca proponuje zastąpić zapis: „działania 
na rzecz przyśpieszenia budowy Kolei Dużych Prędkości 
oraz Centralnego Lotniska dla Polski” w następujący 
sposób: „działania na rzecz budowy Kolei Dużych 
Prędkości oraz Centralnego Lotniska dla Polski”. X   

Korekta zapisów Strategii. 

Polityka terytorialno-funkcjonalna 
 Samorządy powiatowe 
259.  Starostwo Powiatowe 

w Kutnie 
Wniosek o rozszerzenie definicji celu strategicznego dla 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa o zapisy 
„w oparciu o zrównoważony rozwój miast – regionalnych 
biegunów wzrostu.” 

 X  

Cel strategiczny sformułowany dla Obszaru rozwoju 
intensywnego rolnictwa odzwierciedla stan, który ma być 
osiągnięty poprzez realizacje strategicznych kierunków 
działań dot. rozwoju rolnictwa i realizacji zintegrowanych 
projektów w tym obszarze funkcjonalnym. Zrównoważony 
rozwój miast będzie wspierany w ramach polityki 
horyzontalnej w celu 9. Zrównoważony system osadniczy, 
9.1. Wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych, 
gdzie jednym z działań jest wspieranie ośrodków 
subregionalnych (biegunów wzrostu), do których zalicza 
się m. in. Kutno. Ponadto wsparcie dla miast i ich 
obszarów funkcjonalnych przewidziane jest w ramach 
polityki terytorialno-funkcjonalnej obszarów miejskich. 

260.  Wniosek o uzupełnienie 1 kierunku działań dla Obszaru 
rozwoju intensywnego rolnictwa dot. wsparcia rozwoju 
szkolnictwa wyższego o profilu rolniczym o zapis 
„wspieranie rozwoju specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego na poziomie średnim”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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261.  Wniosek o rozszerzenie brzmienia 3 strategicznego 
kierunku działań dla Obszaru rozwoju intensywnego 
rolnictwa: Wspieranie rozwoju sieci współpracy między 
sferą naukowo-badawczą a producentami rolnymi oraz 
rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego dodać 
„i innymi”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

262.  Wniosek o rozszerzenie brzmienia 6 strategicznego 
kierunku działań dla Obszaru rozwoju intensywnego 
rolnictwa: Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu 
i biopaliw na bazie produktów rolnych i odpadów 
pochodzących z produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-
spożywczego dodać „oraz rozwój małej energetyki 
w oparciu o odnawialne źródła energii, fermy wiatrowe, 
małe retencje”. 

  X 

Proponowane działania mogą być realizowane w ramach 
polityki horyzontalnej cel 7. Wysoka jakość i dostępność 
infrastruktury transportowej i technicznej, 7.2. 
Wzmacnianie i rozwój systemów infrastruktury 
technicznej, gdzie przewidziano wspieranie dywersyfikacji 
źródeł energii. 

263.  Wniosek o dodanie 10 strategicznego kierunku działań dla 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa: „Wzmacnianie 
i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych 
oraz wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu 
przestrzennego w regionalnych biegunach wzrostu”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, kierunki działań 
zostaną uzupełnione o zapisy dotyczące rozwoju 
systemów transportowych, pozostałe postulaty mogą być 
realizowane w ramach polityki horyzontalnej i polityki 
dla obszarów miejskich. 

264.  Wniosek o dodanie 11 strategicznego kierunku działań dla 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa: „Wspieranie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w strefach gmin miejskich 
i wiejskich”.    X 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane 
w ramach polityki horyzontalnej w celu 9. Zrównoważony 
system osadniczy, w kierunku 9.2. Wspieranie procesów 
rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego oraz polityki 
terytorialno-funkcjonalnej adresowanej do obszarów 
miejskich. 

265.  Wniosek o dodanie 12 strategicznego kierunku działań dla 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa: „Wspieranie 
działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów 
turystycznych opartych na walorach kulturowych, 
kultywowaniu tradycji i atrakcyjności środowiska 
przyrodniczego”. 

X   

Wniosek uwzględniony w ramach obszaru turystycznego 
doliny rzeki Bzury. Działania na rzecz budowania 
zintegrowanych produktów turystycznych mogą być 
również wspierane w ramach polityki horyzontalnej.  
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266.  Starostwo Powiatowe 
w Opocznie 

Wniosek o dopisanie w Obszarze Zagłębie Ceramiczno-
Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki 
strategicznego kierunku: „utworzenie przystanku 
Opoczno-Południe wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(drogową)”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, bez imiennego 
wskazywania inwestycji. 

267.  Wniosek o dopisanie w Obszarze Zagłębie Ceramiczno-
Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki 
strategicznego kierunku: „poprawa stanu lokalnej 
infrastruktury drogowej zapewniającej włączenie 
zakładów przemysłowych i wydobywczych do krajowego 
systemu transportowego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

268.  Wniosek o dopisanie w Obszarach turystycznych dolin 
rzecznych Pilicy i Warty strategicznego kierunku: 
„utworzenie przystanku Opoczno-Południe wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (drogową)”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowo, bez imiennego 
wskazywania inwestycji. 

 Samorządy gminne 
269.  gm. Bolimów Wniosek o zaklasyfikowanie gminy Bolimów do obszaru 

funkcjonalnego miasta Skierniewice. X   
Korekta zapisów Strategii. 

270.  Wniosek o zmianę zapisu 6 kierunku działań w Obszarze 
rozwoju intensywnego rolnictwa na: „Wspieranie działań 
na rzecz rozwoju Odnawialnych źródeł energii”. 

  X 
Wniosek wpisuje się w politykę horyzontalną. 

271.  Wniosek o dopisanie w 7 kierunku działań w Obszarach 
turystycznych dolin rzecznych Pilicy i Warty Wspieranie 
działań na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalno-
przestrzennych o wymiarze ponadregionalnym (Pasmo 
kulturowo-turystyczne Pilicy obok pasm kulturowo-
turystycznych Pilicy i Warty „Pasmo kulturowo-
turystyczne Bzury wraz z dorzeczami”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 
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272.  gm. Brzeźnio 
gm. Brąszewice 
gm. Klonowa 

Wniosek o wprowadzenie do obszarów strategicznych 
województwa łódzkiego działań mających na celu 
zabezpieczenie gmin okalających tereny, na których 
planowana jest odkrywka Złoczew poprzez wzbogacenie 
np. infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, studni 
do poboru wody pitnej, stacji uzdatniania wody i budowy 
zbiorników małej retencji. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

273.  gm. Kowiesy Wniosek o dopisanie gminy Kowiesy do obszarów 
wiejskich o słabej dostępności do usług publicznych 
(str. 95, rys. 107). 

 X  
Gmina nie spełnia przyjętych kryteriów dla obszarów 
wiejskich o słabej dostępności do usług publicznych. 

274.  Wniosek o dopisanie kierunku działań w Obszarze 
Rozwoju Intensywnego Rolnictwa: „Wspieranie 
przebudowy i modernizacji dróg powiatowych 
(podniesienie nośności)”.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 

275.  Wniosek o dopisanie kierunku działań w Obszarze 
Rozwoju Intensywnego Rolnictwa: „Wspieranie działań 
w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej”. 

  X 
Wniosek wpisuje się w politykę horyzontalną. 

276.  m. Kutno  Wniosek o rozszerzenie definicji celu strategicznego dla 
Obszaru intensywnego rozwoju rolnictwa o zapisy 
„w oparciu o zrównoważony rozwój miast – regionalnych 
biegunów wzrostu”. 

 X  

Cel strategiczny sformułowany dla Obszaru rozwoju 
intensywnego rolnictwa odzwierciedla stan, który ma być 
osiągnięty poprzez realizacje strategicznych kierunków 
działań dot. rozwoju rolnictwa i realizacji zintegrowanych 
projektów w tym obszarze funkcjonalnym. Zrównoważony 
rozwój miast będzie wspierany w ramach polityki 
horyzontalnej w celu 9. Zrównoważony system osadniczy, 
9.1. Wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych, 
gdzie jednym z działań jest wspieranie ośrodków 
subregionalnych (biegunów wzrostu), do których zalicza 
się m. in. Kutno. Ponadto wsparcie dla miast i ich 
obszarów funkcjonalnych przewidziane jest w ramach 
polityki terytorialno-funkcjonalnej obszarów miejskich. 
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277.  Wniosek o dodanie 10 kierunku działań w ramach 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa: „Wzmacnianie 
i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych 
oraz wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu 
przestrzennego w regionalnych biegunach wzrostu”. 

X   

Wniosek uwzględniony częściowe, kierunki działań 
zostaną uzupełnione o zapisy dotyczące rozwoju 
systemów transportowych, pozostałe postulaty mogą być 
realizowane w ramach polityki horyzontalnej i polityki dla 
obszarów miejskich. 

278.  gm. Lipce 
Reymontowskie 

Wniosek o dopisanie w Obszarze rozwoju intensywnego 
rolnictwa w punkcie 6 treści: „oraz energii odnawialnej 
z innych źródeł” (str. 99).   X 

Wspieranie rozwoju energii odnawialnej z innych źródeł 
będzie wspierane z polityki horyzontalnej (cel 7.2.), 
w obszarze rozwoju intensywnego rolnictwa działania 
będą ukierunkowane na produkcję biogazu i biopaliw 
na bazie produktów rolnych i odpadów z przetwórstwa 
rolno-spożywczego. 

279.  Wniosek o dopisanie w Obszarze rozwoju intensywnego 
rolnictwa kolejnego punktu o treści: „wspieranie działań 
na rzecz rozwoju turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej 
w tym agroturystyki” (str. 99). 

  X 

Proponowane działania mogą być realizowane w ramach 
polityki horyzontalnej, kierunek 5.3. Rozwój usług 
i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki 
i rekreacji. 

280.  Wniosek dotyczący strategicznych kierunków działań 
w Obszarze rozwoju intensywnego rolnictwa, które 
skierowane są głównie w kierunku osób prywatnych 
i przedsiębiorstw. Rola samorządów wydaje się być 
marginalna. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

281.  m. Łódź Wniosek o przeformułowanie treści rozdziału „Obszary 
miejskie i wiejskie”. Opisano wszystkie wyzwania stojące 
przed obszarami miejskimi, w sposób podobny, do opisu 
odpowiednich polityk horyzontalnych, nie zróżnicowano 
działań odpowiednich dla małych, średnich miast i dla 
Łodzi. Nie określono priorytetów pozwalających 
stwierdzić, które z zamierzeń stymulujących rozwój miast 
mają szanse realizacji w krótkim 8 letnim okresie.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 

282.  Wniosek o zaznaczenie w treści rozdziału „Obszary 
miejskie i wiejskie” konieczności wpierania zwiększania 
retencji wody w miastach. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 
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283.  Wniosek o przeformułowanie treści w Łódzkim Obszarze 
Metropolitalnym. Do specjalizacji metropolii łódzkiej 
należy dodać: wspieranie działań na rzecz rozwoju 
sektora AGD, jako wiodącej specjalizacji produkcyjnej 
ŁOM w skali krajowej i międzynarodowej. 

  X 

Wniosek wpisuje się w politykę horyzontalną. 

284.  Wniosek o przeformułowanie 1 kierunku w Obszarze 
rozwoju intensywnego rolnictwa. Nie ma 
aksjomatycznego przymusu, aby rolnicze szkolnictwo 
wyższe rozwijało się w obszarach rolnictwa intensywnego 
obejmujących kilkanaście procent województwa 
położonego pomiędzy biegunami bipolarnego układu 
metropolitalnego Warszawa – Łódź. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

285.  m. Radomsko Wniosek o rozszerzenie obszaru Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów-Szczerców o tereny powiatu 
radomszczańskiego wraz ze zmianą nazwy na Zagłębie 
Górniczo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców-Radomsko 
bądź wskazanie odrębnego obszaru zagłębia 
zielonej/alternatywnej energii. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

286.  Wniosek o uwzględnienie potencjału powiatu 
radomszczańskiego w zakresie wykorzystania zasobów 
wód geotermalnych w Obszarze Turystycznym Doliny 
Rzeki Pilicy. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

287.  Wniosek o utworzenie obszaru funkcjonalnego dla 
obszaru powiatu radomszczańskiego jako zagłębia 
drzewno-meblarskiego i metalowego z powiązaniami 
regionalnymi z Wieruszowem i Piotrkowem a także 
ponadregionalnymi z województwem świętokrzyskim. 

  X 

Potencjał powiatu radomszczańskiego w tym zakresie 
został w Strategii dostrzeżony poprzez wskazanie 
przemysłu meblowego, jako jednego z kluczowych 
przemysłów regionu. Jednak istniejący potencjał nie jest 
podstawą do wydzielenia obszaru funkcjonalnego. 

288.  gm. Sadkowice Wniosek o umieszczenie w strefie powiązań układu 
bipolarnego Łódź-Warszawa gmin: Cielądz, Regnów, 
Sadkowice.  

X   
Korekta zapisów Strategii. 

289.  Wniosek o umieszczenie w wykazie ciągów 
komunikacyjnych dróg krajowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem DK nr 8. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 
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290.  m. gm. Wieluń 
 

Wniosek o uwzględnienie budowy wschodniej obwodnicy 
Wielunia w działaniu dotyczącym usprawnienia powiązań 
drogowych w Obszarze Turystycznym Dolin Rzecznych 
Pilicy i Warty. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

291.  Wniosek o dopisanie w Obszarze Turystycznym Dolin 
Rzecznych Pilicy i Warty kierunku działań dotyczącego 
zwiększenia retencji poprzez budowę zbiornika Kurów. 

X   
Wniosek wpisuje się w politykę horyzontalną. 

 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
292.  Andrzej Barański, 

radny sejmiku 
województwa 
łódzkiego 

Wniosek o rozszerzenie brzmienia kierunku działań 
Obszaru Turystycznego Dolin Rzecznych Pilicy i Warty: 
„Wspieranie rozwoju bazy turystycznej, rekreacyjnej oraz 
sportów wodnych”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

293.  Dyrekcja 
Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego w 
Skierniewicach 

Wniosek o uwzględnienie obszaru turystycznego Bzury 
i Rawki na rys. 109 oraz przetransponowanie tego zapisu 
do treści Strategii. X   

Korekta zapisów Strategii. 

294.  Fundacja PONTIS Wniosek o uwzględnienie w Obszarze Turystycznym 
Doliny Rzeki Pilicy ochrony dziedzictwa kulturowego 
regionu. 

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

295.  Wniosek o uwzględnienie w Obszarze Turystycznym 
Doliny Rzeki Pilicy rozbudowy systemu szlaków 
turystycznych. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

296.  Wniosek o uwzględnienie w Obszarze Turystycznym 
Doliny Rzeki Pilicy utworzenia szlaku turystyczno-
historycznego leżącego na szlaku Romańskim, którego 
punktem wyjścia jest kościół św. Idziego patrona 
myśliwych, poprzez Spałę – siedzibę myśliwską Polskich 
Prezydentów, Tomaszówek – panteon świętych patronów 
łowiectwa, Rezerwat Żubrów, Smardzewice i wzdłuż 
Zalewu Sulejowskiego do Podklasztorza. 

  X 

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 
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297.  Wniosek o uwzględnienie w Obszarze Turystycznym 
Doliny Rzeki Pilicy potrzeby rozbudowy infrastruktury 
turystyczno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem 
historycznym i kulturowym tych ziem. 

  X 

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

298.  Instytut Zdrowia 
Człowieka 
Uzdrowisko Uniejów 
Park 

Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym „Wspieranie 
działań na rzecz rozwoju strefy uzdrowiskowej w regionie 
łódzkim jako miejsca specjalistycznych usług medycznych 
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym”. 

  X 

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

299.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
w Obszarach Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy 
i Warty: „Wspieranie działań na rzecz rozwoju leczenia 
chorób narządu ruchu, chorób psychosomatycznych, 
psychodermatologii i rehabilitacji zawodowej w strefie 
uzdrowiskowej”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

300.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
w Obszarach Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy 
i Warty: „Wykorzystanie środowisk medycznych, 
uniwersyteckich, biznesowych do opracowania Koncepcji 
Nowoczesnego Uzdrowiska”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

301.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
w Obszarach Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy 
i Warty: „Wykorzystanie i wspieranie łódzkich ośrodków 
badawczych środowisk medycznych i uniwersyteckich 
do kształcenia kadry specjalizującej się w tworzeniu 
i obsłudze nowoczesnego uzdrowiska”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

302.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
w Obszarach Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy 
i Warty: „Wspieranie działań na rzecz wykreowania marki 
nowoczesnego uzdrowiska i popytu na usługi 
balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 
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303.  Izba Rolnicza 
Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o dopisanie do rozdziału „Obszary funkcjonalne” 
samorządu rolniczego jako jednostki samorządu 
terytorialnego.  X  

Samorząd rolniczy nie jest samorządem terytorialnym lecz 
samorządem gospodarczym. Podstawą prawną 
funkcjonowania samorządu rolniczego jest Ustawa z dnia 
14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.  

304.  Wniosek o zmianę celu strategicznego w Obszarze 
Rozwoju Intensywnego Rolnictwa na: „Obszar rozwoju 
konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa, oraz 
nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego, 
opartego na tradycjach przedsiębiorczych, strukturach 
sieciowych powiązanych z sektorem naukowo-
badawczym”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

305.  Wniosek o dopisanie do 2 strategicznego kierunku działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa 
„ze szczególnym uwzględnieniem samorządu rolnego”. 

 X  
Proponowany zapis jest zbyt szczegółowy. 

306.  Wniosek o zmianę brzmienia 3 strategicznego kierunku 
działań Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa na 
„Wspieranie rozwoju sieci współpracy między sferą 
naukowo-badawczą a samorządem rolniczym 
reprezentującym producentów rolnych oraz rozwoju 
przetwórstwa rolno-spożywczego – innowacje w produkcji 
rolnej i przetwórstwie oraz wspieranie działań na rzecz 
produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

307.  Wniosek o zmianę brzmienia 4 strategicznego kierunku 
działań Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa 
na „Wsparcie na utworzenia rynków lokalnych dla 
produktów rolnych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

308.  Wniosek o zmianę brzmienia 5 strategicznego kierunku 
działań Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa 
na „Wspieranie działań na rzecz marketingu w tym 
eksportu produktów rolnych”. 

X   

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 
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309.  Wniosek o dopisanie do 6 strategicznego kierunku działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa: „Zastosowanie 
innowacji w tym zakresie uwzględniając energię 
pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych i solarów”.  

  X 

Wniosek wpisuje się w zapisy polityki horyzontalnej. 

310.  Wniosek o dopisanie do 7 strategicznego kierunku działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa: „użytków 
rolnych w tym zwiększenie roli spółek wodnych”. 

 X  
Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

311.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Wspieranie działań na rzecz rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalno-przestrzennych – z zakresu 
przetwórstwa rolno-spożywczego-klastrów”.  

X   

Korekta zapisów Strategii. 

312.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Podejmowanie działań na rzecz promocji produktów 
rolnych oraz przemysłu rolno spożywczego”. 

  X 

Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

313.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Wspieranie działań na rzecz minimalizacji skutków 
zakwaszenia gleb w województwie łódzkim poprzez 
wprowadzenie do nich wapna z kopalin naturalnych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

314.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Przygotowanie opracowania wykorzystującego 
doświadczenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat 
opłacalności produkcji w podstawowych działach 
rolnictwa.” 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

315.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Wzmocnienie kompetencji samorządu rolniczego poprzez 
zadania zlecone na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.” 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 
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316.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Wykorzystanie osiągnięć biotechnologii w postaci 
preparatów dla gleby, dla roślin, zwierząt, dla wody 
i człowieka.” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

317.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Inicjowanie procesów scalania gruntów rolnych.” 

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

318.  Wniosek o dopisanie do strategicznych kierunków działań 
Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa punktu: 
„Uruchomienie i realizacja programu Odnowa Wsi 
w województwie łódzkim.” 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

319.  Pracodawcy 
Przemysłu Lekkiego 

Wniosek o uzupełnienie zapisów strategii o dodatkowy 
obszar funkcjonalny dotyczący przemysłu włókienniczo-
odzieżowego jako strategicznego dla rozwoju regionu 
ze względu na istniejący potencjał tej branży (jedno 
z trzech centrów włókiennictwa w Europie obok Lyonu 
i Mediolanu). 

 X  

Przemysł tekstylno-odzieżowy został wskazany w Strategii 
jako kluczowy przemysł regionu, w ramach celu 1. 
Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji, 1.2. 
Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnej 
gospodarki regionu. W grupie tej znalazły się przemysły 
dysponujące największym potencjałem zarówno 
wytwórczym jak i naukowo-badawczym czy akademickim. 
Dalszy rozwój tej branży ma być ukierunkowany na rozwój 
i zastosowanie nowoczesnych technologii. Również zapisy 
celu 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju sektora MŚP, w kierunku 3.1. Kształtowanie 
powiązań sieciowych – rozwój klastrów gospodarczych 
jest dedykowane m. in. do branży tekstylno-odzieżowej. 
Nowoczesne technologie z powodzeniem wdrażane są już 
teraz w wielu firmach przemysłu tekstylno-odzieżowego 
w regionie łódzkim. Jednostki naukowo-badawcze oraz 
przedsiębiorstwa z branży włókienniczej mają na swoim 
koncie szereg wynalazków nagradzanych na wystawach 
międzynarodowych. Silną pozycję przemysłu tekstylno-
odzieżowego wzmacnia jeszcze wzornictwo przemysłowe 
(przemysły kreatywne), z którego słynie Łódź. 
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320.  Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Łodzi 

Wniosek o uzupełnienie zdania: Wobec zachodzących 
zmian klimatycznych i problem ów związanych 
z deficytem wód dla rolnictwa, zakłada się zwiększenie 
retencjonowania wód poprzez budowę zbiorników małej 
retencji o zapis „głównie na terenach leśnych SP” oraz 
zwiększenie lesistości i zadrzewień”. 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 

321.  Wniosek o uzupełnienie w pkt. 3 w Zagłębiu Górniczo-
Energetycznym Bełchatów Szczerców zdania: Wspieranie 
działań na rzecz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 
o zapis „w kierunkach leśnych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

322.  Wniosek o uzupełnienie w pkt. 6 w Zagłębiu Ceramiczno-
Budowlanym Opoczno-Tomaszów Mazowiecki zdania: 
Wspieranie działań na rzecz rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych o zapis „w kierunkach leśnych”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

323.  Wniosek o uzupełnienie w pkt. 6 w Obszarze Rozwoju 
Intensywnego Rolnictwa zdania: Wspieranie działań na 
rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie produktów 
rolnych o zapis „i pochodzących z gospodarki leśnej” 
i odpadów pochodzących z produkcji rolnej „i leśnej” 
i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

324.  Stowarzyszenie Dolina 
Pilicy 

Wniosek o rozszerzenie brzmienia 6 kierunku działań 
w Obszarze Turystycznym Dolin Rzecznych Pilicy i Warty 
o treść: „oraz w zakresie poprawy czystości wód Zalewu 
Sulejowskiego”. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

325.  Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury 

Wniosek o uwzględnienie doliny rzeki Bzury jako obszaru 
turystycznego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
rzeki Warty i Pilicy w piątym obszarze funkcjonalnym. 

X   
Korekta zapisów Strategii. 

326.  Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin 
Ziemi Łęczyckiej w 
Łęczycy 

Wniosek o rozszerzenie Obszaru Turystycznego Dolin 
Rzecznych Warty i Pilicy o rzekę Bzurę. X   

Korekta zapisów Strategii. 
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327.  Stowarzyszenie 
Pralników Polskich 

Wniosek o uzupełnienie zapisów strategii o dodatkowy 
obszar funkcjonalny dotyczący przemysłu włókienniczo-
odzieżowego jako strategicznego dla rozwoju regionu ze 
względu na istniejący potencjał tej branży (jedno z trzech 
centrów włókiennictwa w Europie obok Lyonu 
i Mediolanu). 

 X  

Przemysł tekstylno-odzieżowy został wskazany w Strategii 
jako kluczowy przemysł regionu, w ramach celu 1. 
Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji, 1.2. 
Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnej 
gospodarki regionu. W grupie tej znalazły się przemysły 
dysponujące największym potencjałem zarówno 
wytwórczym jak i naukowo-badawczym czy akademickim. 
Dalszy rozwój tej branży ma być ukierunkowany na rozwój 
i zastosowanie nowoczesnych technologii. Również zapisy 
celu 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju sektora MŚP, w kierunku 3.1. Kształtowanie 
powiązań sieciowych – rozwój klastrów gospodarczych 
jest dedykowane m. in. do branży tekstylno-odzieżowej. 
Nowoczesne technologie z powodzeniem wdrażane są już 
teraz w wielu firmach przemysłu tekstylno-odzieżowego 
w regionie łódzkim. Jednostki naukowo-badawcze oraz 
przedsiębiorstwa z branży włókienniczej mają na swoim 
koncie szereg wynalazków nagradzanych na wystawach 
międzynarodowych. Silną pozycję przemysłu tekstylno-
odzieżowego wzmacnia jeszcze wzornictwo przemysłowe 
(przemysły kreatywne), z którego słynie Łódź. 

328.  Stowarzyszenie 
Włókienników 
Polskich 

Wniosek o uzupełnienie zapisów strategii o dodatkowy 
obszar funkcjonalny dotyczący przemysłu włókienniczo-
odzieżowego jako strategicznego dla rozwoju regionu 
ze względu na istniejący potencjał tej branży (jedno 
z trzech centrów włókiennictwa w Europie obok Lyonu 
i Mediolanu).  X  

Przemysł tekstylno-odzieżowy został wskazany w Strategii 
jako kluczowy przemysł regionu, w ramach celu 1. 
Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji, 1.2. 
Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnej 
gospodarki regionu. W grupie tej znalazły się przemysły 
dysponujące największym potencjałem zarówno 
wytwórczym jak i naukowo-badawczym czy akademickim. 
Dalszy rozwój tej branży ma być ukierunkowany na rozwój 
i zastosowanie nowoczesnych technologii. Również zapisy 
celu 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju sektora MŚP, w kierunku 3.1. Kształtowanie 
powiązań sieciowych – rozwój klastrów gospodarczych 
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jest dedykowane m. in. do branży tekstylno-odzieżowej. 
Nowoczesne technologie z powodzeniem wdrażane są już 
teraz w wielu firmach przemysłu tekstylno-odzieżowego 
w regionie łódzkim. Jednostki naukowo-badawcze oraz 
przedsiębiorstwa z branży włókienniczej mają na swoim 
koncie szereg wynalazków nagradzanych na wystawach 
międzynarodowych. Silną pozycję przemysłu tekstylno-
odzieżowego wzmacnia jeszcze wzornictwo przemysłowe 
(przemysły kreatywne), z którego słynie Łódź. 

329.  Zespół Do Spraw 
Infrastruktury, 
Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej 
oraz Środowiska 
KWRiST, Ministerstwo 
Polityki Transportowej 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

Wniosek o zamianę w zdaniu „Sieć TEN-T obejmuje 
wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, 
lotniczy, morski oraz żeglugę śródlądową, jak również 
platformy intermodalne” terminu „intermodalne” 
na „multimodalne”. X   

Korekta zapisów Strategii. 

REALIZACJA STRATEGII 
Podmioty realizujące 

 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
330.  Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 
w Łodzi 

Wniosek o uzupełnienie zdania: W związku z powyższym 
(...) w proces realizacji Strategii włączone będzie szerokie 
grono partnerów uzupełnić o zapis „Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe / państwowe 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej”. 
 
 
 
 
 

 X  

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe. 
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Współpraca ponadregionalna 
 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
331.  Skierniewicka Izba 

Gospodarcza  
Wniosek o podanie informacji na temat Klastra 
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, którego 
koordynatorem jest Skierniewicka Izba Gospodarcza, 
a który ma charakter ponadregionalny i obejmuje firmy 
i instytucje z branży odpadów, recyklingu i ochrony 
środowiska z 6 województw. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

332.  Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury 

Wniosek o uwzględnienie we współpracy 
ponadregionalnej działań nakierowanych na silną 
promocję stolicy regionu – Łodzi. 

X   
Wniosek wpisuje się w zapisy Strategii. 

Finansowe instrumenty i mechanizmy realizacji 
 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
333.  Izba Rolnicza 

Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o dopisanie „Podział funduszy na realizowanie 
poszczególnych celów strategii dokonywać wg schematu 
70% na najlepsze wnioski i rozwiązania, 30% na wsparcie 
regionów o słabiej rozwiniętej infrastrukturze i dużym 
bezrobociu”. 

  X 

Podział środków będzie uwzględniony w ramach 
programów operacyjnych szczebla krajowego i 
regionalnego. 

334.  Stowarzyszenie 
Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury 

Wniosek o wykreślenie EkoFunduszu jako finansowego 
instrumentu i mechanizmu realizacji, natomiast dopisanie 
w miejsce innych finansowych mechanizmów wsparcia 
realizacji Strategii Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju. 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

335.  Zespół Do Spraw 
Infrastruktury, 
Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej 
oraz Środowiska 
KWRiST, Ministerstwo 
Polityki Transportowej 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

W zakresie Krajowego Funduszu Drogowego określonego 
jako finansowy mechanizm wsparcia, należałoby 
uszczegółowić zapis następująco: „(...) Krajowy Fundusz 
Drogowy – w zakresie dróg krajowych oraz zadań ujętych 
w obowiązującym Programie rządowym (...)”. X   

Korekta zapisów Strategii. 



70 
 

System monitoringu 
 Samorządy gminne 
336.  m. Łódź Wniosek o przeformułowanie treści niektórych 

wskaźników monitorowania. Wielokrotnie pojawia się 
wartość docelowa jako średnia krajowa, w niektórych 
przypadkach jest to niewłaściwe. Np. stawiamy na rozwój 
innowacyjnych produktów i usług a mamy w planach być 
tylko średniakiem.  X  

Wskaźniki docelowe muszą być realnie oszacowane. 
Istniejąca struktura branżowa przemysłu regionu, w której 
mimo postępującej dywersyfikacji i modernizacji nadal 
przeważają przemysły niskiej i średniej techniki ma 
decydujący wpływ na niski poziom innowacyjności 
gospodarki województwa. Osiągnięcie przez 
województwo łódzkie wskaźników charakteryzujących 
poziom innowacyjności równy średniej krajowej 
w perspektywie do roku 2020 będzie więc dla regionu 
znaczącym postępem. 

337.  Wniosek o podanie wartości bazowej i źródle pozyskania 
danych dla wskaźnika „liczba gmin połączonych 
komunikacją zbiorową z Łodzi”. 
 

  X 

W obecnej chwili wskaźnik nie jest monitorowany 
i nie można określić wartości bazowej. Jest on 
przewidziany do badania w ramach monitorowania 
Strategii. 

338.  Wniosek o korektę wartości wskaźnika docelowego 
„udział ścieków przemysłowych w oczyszczonych 
w ściekach wymagających oczyszczenia w ciągu roku”. 
 

X   

Korekta zapisów Strategii. 

339.  Wniosek o uzupełnienie poziomu wyjściowego 
i docelowego dla niektórych wskaźników.   X 

W obecnej chwili wskaźnik nie jest monitorowany 
i nie można określić wartości bazowej. Jest on 
przewidziany do badania w ramach monitorowania 
Strategii. 

340.  Wniosek o rozszerzenie listy wskaźników monitorowania. 
Zaproponowane wskaźniki w sposób niedostateczny 
pozwolą mierzyć stopień profesjonalizacji zarządzania 
rozwojem. Do opracowania systemu wskaźników 
realizacji tego celu można wykorzystać Model Samooceny 
CAF, czy model samooceny PRI („Program Rozwoju 
Instytucjonalnego), które proponują zestawy wskaźników. 

 X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 
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 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
341.  Komenda 

Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi 

Wniosek o dodanie wskaźnika w celu 7: „Liczba systemów 
zabezpieczania infrastruktury technicznej”. 

 X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

342.  Wniosek o dodanie wskaźnika w celu 7: „Liczba ludności 
objętych systemami zabezpieczania infrastruktury 
technicznej”.  X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

343.  Wniosek o dodanie wskaźnika w celu 8: „Liczba systemów 
ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych 
i antropogenicznych”.  X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

344.  Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Łodzi 

Wniosek o dodanie wskaźnika w celu 7: „Liczba systemów 
zabezpieczania infrastruktury technicznej”. 

 X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

345.  Wniosek o dodanie wskaźnika w celu 7: „Liczba ludności 
objętych systemami zabezpieczania infrastruktury 
technicznej”.  X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

346.  Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa 

Wniosek o dodanie wskaźnika dla gazownictwa: „udział 
gazu ziemnego w bilansie energetycznym”. 

 X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 
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347.  Wniosek o dodanie wskaźnika dla gazownictwa: „ilość 
gospodarstw korzystających z gazu”. X   Korekta zapisów Strategii. 

348.  Wniosek o dodanie wskaźnika dla gazownictwa: „długość 
sieci gazowej”. 

 X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

349.  Rada Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa 
Łódzkiego 

Wniosek o dodanie wskaźnika dla potencjału 
społecznego: „liczba powołanych rad działalności pożytku 
publicznego”.  X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

350.  Wniosek o dodanie wskaźnika dla potencjału 
społecznego: „liczba przyjętych wieloletnich programów 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”.  X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 

351.  Wniosek o dodanie wskaźnika dla potencjału 
społecznego: „wielkość środków przeznaczonych przez 
samorządy na realizacje zadań ujętych w rocznych 
programach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi”. 

 X  

Z przeprowadzonej oceny ex-ante projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wynika, 
że w Strategii przyjęto zbyt dużą liczbę wskaźników 
monitorowania, dlatego też nie jest uzasadnione 
zwiększanie ich liczby. 
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PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 Samorządy gminne 

1.  gm. Brzeźnio 
gm. Brąszewice 
gm. Klonowa 

Wniosek o nawiązanie w tabeli nr 38 do planowanej 
odkrywki w Złoczewie i jej skutków dla środowiska. 
 

X   
Korekta zapisów Prognozy. 

2.  m. Łódź Wniosek o pełną aktualizację danych np.: tzw. bielnik 
Kopischa ob. Bank, powinno być ob. UMŁ. Inny przykład 
z tej samej strony: fabryka Salomona Barcioskiego 
obecnie powstające lofty, powinno być: Przędzalnia 
Salomona Barcińskiego. 

X   

Korekta zapisów Prognozy. 

 Administracja rządowa, instytucje branżowe, stowarzyszenia, osoby prywatne 
3.  Andrzej Barański, 

radny sejmiku 
województwa 
łódzkiego 

Wniosek o usunięcie punktu „Przeciwdziałanie 
nadmiernemu natężeniu ruchu turystycznego...” 
wskazanego w Prognozie jako jedna z propozycji 
zapobiegania, łagodzenia negatywnego wpływu 
na środowisko rozwoju turystyki (w tym głównie 
w Obszarach Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy 
i Warty). 

 X  

Proponowany kierunek ma na celu zachowanie walorów 
przyrodniczych dolin rzecznych, objętych m. in. siecią 
obszarów Natura 2000. Rozwój turystyki w tych obszarach 
jest dopuszczony, tylko winien być ukierunkowany 
zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do wniosku. 

4.  Nadleśnictwo 
Poddębice 

Wnioskodawca zauważa, iż dla Zbiornika Jeziorsko 
wymienione kategorie przypisane gatunkom 
są nieaktualne np.: gęgawa, kszyk, płaskonos (str. 56). 

X   
Korekta zapisów Prognozy. 

5.  Wniosek o wykreślenie rusałki i tygrzyka spośród zwierząt 
objętych ochroną (str. 56). X   Korekta zapisów Prognozy. 

6.  Wniosek o uzupełnienie zapisów dotyczących zbiorowisk 
leśnych „świetlista dąbrowa (...), występująca w części 
południowo-wschodniej dodać „i zachodniej” regionu. 

X   
Korekta zapisów Prognozy. 

7.  PGE Górnictwo i 
Energetyka 
Konwencjonalna S.A.  

Wniosek o korektę zapisów dot. ilości odprowadzanych 
ścieków (str.62, rozdz. 3.6.1.) „Kopalnia oprócz typowych 
ścieków bytowo-socjalnych i przemysłowych (ścieki te są 
oczyszczane i doprowadzane do wymogów określonych 
w przepisach ochrony środowiska) odprowadza również 
wody związane z odwodnieniem kopalni.”  

X   

Korekta zapisów Prognozy. 
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8.  Wniosek o korektę i uzupełnienie zapisów dot. leja 
depresyjnego w związku z działalnością kopalni 
w Bełchatowie (str. 64, 3.6.2) o zapis: „Obecnie na terenie 
województwa istnieje lej depresyjny, który wytworzył się 
w związku z działalnością kopalni węgla brunatnego 
w Bełchatowie. Konieczność odwodnienia złoża wpływa 
na obniżenie poziomu wód gruntowych, wywołując 
obniżenie plonowania gruntów – w szczególności użytków 
zielonych. Występujący lej depresji we współdziałaniu 
z innymi niesprzyjającymi okolicznościami (pogoda, brak 
podstawowych zabiegów agrotechnicznych), może 
powodować pogłębianie się tego zjawiska. W związku 
z tym wyspecjalizowane jednostki naukowo-badawcze 
corocznie określają procent obniżenia plonowania upraw, 
co stanowi podstawę wypłaty ewentualnych 
odszkodowań dla rolników posiadających gospodarstwa 
na terenach objętych wpływem leja depresji. W obrębie 
maksymalnego, prognozowanego leja depresji 
zaprojektowano i wykonano sieci wodociągowe, 
do których podłączono odbiorców indywidualnych, 
Odbiorcy zyskują wodę o zdecydowanie lepszej jakości niż 
poprzednio użytkowana. Całość prac finansowana jest 
przez kopalnie”. 

X   

Korekta zapisów Prognozy. 

9.  Wniosek o korektę zapisów (str. 73, w rozdz. 3.9) 
dotyczących rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 
Proponowany zapis „Polega ona na przywracaniu wartości 
użytkowych i przyrodniczych terenom jak najbardziej 
zbliżonych do naturalnych poprzez: ukształtowanie rzeźby 
terenu, uregulowanie stosunków hydrologicznych, 
poprawieniu właściwości fizykochemicznych gurtów, 
odbudowaniu lub zbudowaniu niezbędnych dróg. 
Wartość użytkową nadaje się gruntom poprzez 
wykonanie odpowiednich zabiegów technicznych, 

X   

Korekta zapisów Prognozy. 
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agrotechnicznych i biologicznych. Konieczność 
prowadzenia prac rekultywacyjnych uwzględniana jest już 
na etapie zdejmowania nadkładu pod kątem jego 
przydatności do rekultywacji; również technologia 
zwałowania nadkładu jest tak dobierana, aby 
zoptymalizować i zminimalizować prace rekultywacyjne 
polegające na kształtowaniu rzeźby terenu.  
Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą 
odkrywkową powoduje wielkoobszarowe przekształcenia 
powierzchni terenu, które z kolei są czynnikiem 
powodującym zmiany w środowisku naturalnym, 
szczególnie w aspekcie krajobrazowym. Dotychczasowa 
działalność eksploatacji złóż węgla brunatnego jest 
najlepszym dowodem na to, że nie zawsze idą one 
w parze z dewastacją powierzchni ziemi (gleb) 
i stosunków wodnych, bowiem mają charakter 
przejściowy i nie godzą w sposób istotny w podstawowe 
procesy życia biologicznego. Wprawdzie w przypadku 
odkrywkowej działalności górniczej krajobraz ulega 
zmianom (sztuczne odsłonięcia- wyrobiska eksploatacyjne 
górujące nad otoczeniem zwałowiska), jednakże teren 
poeksploatacyjny z powiedzeniem jest przywracany 
poprzedniej lub innej działalności gospodarczej. 
W wyniku kompleksowej rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych powstała „góra Kamieńsk”, która 
nabiera znaczenia w zakresie upowszechniania aktywnych 
form wypoczynku (trasa narciarska, trasy rowerowe, tor 
saneczkowy).” 

10.  Wnioskodawca nie zgadza się z zapisami w ramach 
rozdziału 4.5. odnośnie wyników zaniechania realizacji 
przyjętych założeń w polityce funkcjonalno-terytorialnej 
Zagłębia Górniczo –Energetycznego Bełchatów –
Szczerców. Proponuje on dopisać: „Dla zapobiegania 

X   

Korekta zapisów Prognozy. 
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zanieczyszczeniom i zagrożeniom dla środowiska 
naturalnego w jednostkach wytwórczych PGE GiEK SA 
stosuje się najlepsze, aktualnie dostępne rozwiązania 
techniczne i urządzenia specjalistyczne. Działania 
elektrowni i elektrociepłowni w zakresie minimalizowania 
oddziaływania na środowisko i zmierzające 
do sprostowania wymogom ochrony środowiska polegają 
głownie na: modernizacji urządzeń wytwórczych, 
zwiększaniu udziału produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu, zwiększaniu generacji ze źródeł 
odnawialnych (współspalanie biomasy, nowe jednostki 
dedykowane biomasie), poprawie efektywności 
wytwarzania u optymalizacji procesu spalania, 
modernizacji, wymianie bądź budowie urządzeń 
ochronnych (elektrofiltry, instalacje odsiarczania). 
Instalacje te z wyprzedzeniem dostosowane są 
do wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Strategia zrównoważonego rozwoju Polskiej 
Grupy Energetycznej oparta jest na trosce 
o minimalizowanie oddziaływania spółek Grupy 
na środowisko. Duża skala produkcji w spółkach Grupy 
PGE przekłada się bowiem, na ich znaczne zobowiązania 
wobec środowiska naturalnego. Kopalnie węgla 
brunatnego już w fazie projektowania inwestycji, a później 
w trakcie bieżącej działalności, prowadzą badania stanu 
środowiska. W założeniach techniczno-ekonomicznych 
każdej inwestycji górniczej znajdują się kwestie związane z 
rekultywacją terenów, ich docelowym zagospodarowaniu 
a także ochroną i oczyszczaniem wód kopalnianych. 
Opracowywana jest prognoza wpływów działalności 
górniczej na przeobrażenia środowiska i kierunki 
przeciwdziałania ujemnym skutkom górniczej 
i przemysłowej działalności. Wszystkie działania 
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proekologiczne w kopalniach Grupy PGE prowadzone są 
na bieżąco, eliminując lub ograniczenia oraz wdrażanie 
innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych przyjaznych środowisku, pozwala 
w znacznym stopniu ograniczyć skutki eksploatacji złoża 
węgla brunatnego”. 

11.  Wniosek o wykreślenie z tabeli 38 zapisu „zwałowisko 
tymczasowe” w odniesieniu do zwałowiska Pole 
Szczerców. 

X   
Korekta zapisów Prognozy. 

12.  Wniosek o dopisanie w tabeli 39, Lp. 1.3. Powietrze 
„współspalanie odpadów Elektrowni Bełchatów” 
po zapisie „Przekształcanie Odpadów Komunalnych 
w Łodzi”. 

X   

Korekta zapisów Prognozy. 

 
 
 


	Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
	Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
	Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
	Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
	Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
	Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
	Zespół Do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

