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VII. TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII
Działania Samorządu Województwa zmierzają do zrównoważonego terytorialnie rozwoju całego 

województwa. Cele i kierunki Strategii składające się na sfery gospodarczą, społeczną i przestrzenną wskazują 
najważniejsze – strategiczne z punktu widzenia województwa – dziedziny interwencji o horyzontalnym 
charakterze. Nie są jednak w stanie uwzględnić zróżnicowania regionalnego, wydobyć wszystkich atutów 
poszczególnych terytoriów, ani w sposób precyzyjny odpowiedzieć na słabości i deficyty, które często występują 
lokalnie.  

Celem terytorializacji Strategii jest m.in. ukierunkowanie interwencji na obszary wymagające szczególnego 
wsparcia i wskazanie dla nich najistotniejszych działań, których podjęcie najmocniej przyczyni się 
do rozwiązywania problemów oraz aktywowania endogenicznych potencjałów. Jest to działanie racjonalizujące 
wydatkowanie środków finansowych, kierujące je do miejsc, w których są one najpotrzebniejsze i przyniosą 
największy pozytywny efekt. W ten sposób terytorializacja zapisów Strategii jest odpowiedzią na dysproporcje 
rozwojowe i przyczyni się do ich zmniejszenia. Uwzględnia również odmienne potrzeby i funkcje miast 
oraz obszarów wiejskich. 

Zaproponowane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 podejście jest zgodne z nowym modelem 
rozwoju wskazanym na poziomie krajowym (SOR i KSRR 2030) tj. rozwojem odpowiedzialnym oraz społecznie 
i terytorialnie zrównoważonym.  

Obszary Strategicznej Interwencji 
Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obszar strategicznej interwencji to określony 

w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych 
lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu 
barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania potencjałów rozwojowych, do którego kierowana jest 
interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, 
finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne. W Strategii wskazano OSI dwojakiego rodzaju: krajowe 
oraz regionalne.  

Dzięki ukierunkowanej terytorialnie strategicznej interwencji obszary województwa, w których 
zidentyfikowano problemy rozwojowe lub dostrzeżono szczególne walory, w perspektywie 2030 roku osiągną 
stabilny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Miasta średnie odzyskają szanse rozwojowe i wzmocnią 
swoją pozycję w strukturze osadniczej województwa. Nowe bodźce rozwojowe w obszarach zmarginalizowanych 
pozwolą na aktywną integrację gmin wiejskich i zrównoważony rozwój całego województwa. Ważną rolę 
w rozwoju województwa będą pełnić obszary zielonej gospodarki, w których szczególny akcent będzie położony 
na rozwój funkcji rolniczej, turystycznej i ochronę środowiska, a działania w nich podejmowane przyczynią się 
do realizacji koncepcji kształtowania przestrzeni Łódzkiego, jako Zielonego Ogrodu Polski. Dzięki sprawiedliwej 
transformacji, której najważniejszym podmiotem jest człowiek, obszar Zagłębia Bełchatowskiego zyska nową 
energię dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzmacnianie powiązań między miastami i otaczającymi 
je gminami w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych pozwoli na wspólne przezwyciężanie barier 
rozwojowych tych obszarów i zwiększenie ich atrakcyjności osadniczej. 
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1. MIASTA ODZYSKANYCH SZANS 

Na terenie województwa zgodnie z Krajową 
Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 
(wraz z aktualizacją)233 wyróżniono 9 miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: 
Kutno, Łask, Opoczno, Ozorków, Radomsko, 
Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńską 
Wolę. 

W przypadku miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze podejmowane działania 
powinny w szczególności skupiać się 
na zatrzymaniu dalszej utraty funkcji, a w następnej 
fazie do ich przywracania. Rodzaj, zakres i wymiar 
interwencji będzie zależeć bezpośrednio 
od specyficznych potrzeb i potencjałów 
poszczególnych miast. Zgodnie 
z KSRR 2030 zakłada się, że interwencja będzie 
ukierunkowana przede wszystkim na: odbudowę 
bazy gospodarczej oraz wzmocnienie roli 
tych miast jako centrów aktywności społecznej 
i gospodarczej, likwidowanie barier rozwojowych, 
poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój 
przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych zasobów 
ludzkich, pobudzanie lokalnych inicjatyw, a także poprawę dostępu mieszkańców do usług publicznych.  

 
 
 
 

 

 
Rys. 76. Miasta odzyskanych szans 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ 

 

Planowane wsparcie na poziomie regionalnym będzie komplementarne w stosunku do działań 
proponowanych na szczeblu krajowym i obejmie różne typy działań i projektów, realizowanych w ramach 
wszystkich celów strategicznych i horyzontalnych.  

233 Źródło KSRR 2030 i Aktualizacja delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Śleszyński P., Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2019). 
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2. OBSZARY AKTYWNEJ INTEGRACJI  

Na obszary aktywnej integracji składają się 
obszary zagrożone trwałą marginalizacją wskazane 
z poziomu krajowego zgodnie z Krajową Strategią 
Rozwoju Regionalnego 2030 (wraz z aktualizacją)234 
oraz komplementarne do nich regionalne obszary 
zagrożone trwałą marginalizacją. Ogółem 
na terenie województwa wyróżniono 25 takich 
gmin, w tym 18 z poziomu krajowego (Burzenin, 
Błaszki, Grabów, Goszczanów, Daszyna, 
Dąbrowice, Klonowa, Krośniewice, Łanięta, 
Masłowice, Nowe Ostrowy, Oporów, Przedbórz, 
Sadkowice, Uniejów, Wielgomłyny, Żychlin, Żytno) 
oraz 7 gmin  
z poziomu regionalnego (Aleksandrów, 
Budziszewice, Czerniewice, Łęki Szlacheckie, 
Ręczno, Żarnów, Żelechlinek). 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją 
charakteryzują się niską atrakcyjnością osadniczą, 
problemami demograficznymi, słabą dostępnością 
komunikacyjną, brakami w infrastrukturze 
komunalnej, niskim poziomem przedsiębiorczości, 
bezrobociem i obniżonym poziomem zamożności 
mieszkańców. 

Rys. 77. Obszary Aktywnej Integracji 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ 

Na obszarach zagrożonych trwałą 
marginalizacją działania powinny zmierzać do zainicjowania nowych impulsów rozwojowych, wzmocnienia 
istniejących potencjałów i ich aktywnej integracji we wszystkich aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Najważniejsze działania obejmują m.in.: rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawę dostępności komunikacyjnej, 
w szczególności w zakresie rozwoju transportu publicznego, działania w zakresie aktywizacji zawodowej, poprawy 
kwalifikacji mieszkańców, integracji społecznej oraz rozwój infrastruktury technicznej (w szczególności wodno-
kanalizacyjnej i teleinformatycznej), poprawę dostępu do podstawowych usług publicznych. 

 
3. OBSZAR ZIELONEJ GOSPODARKI 

Obszar ten obejmuje 94 gmin położonych poza Miejskimi Obszarami Funkcjonalnymi, z dominującą funkcją 
rolniczą, przyrodniczą oraz predysponowanych do rozwoju turystyki ze względu na: potencjał endogeniczny 
środowiska przyrodniczego (doliny rzek, obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo) i dziedzictwa kulturowego 
(obszary i obiekty zabytkowe), a także zagospodarowanie turystyczne.  

W gminach, w których potencjał rolnictwa jest wysoki, grunty rolne powinny być chronione, a wiodąca funkcja 
rozwijana. Istotne będą działania związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, w tym m.in. właściwym 
doborem upraw dostosowanych do warunków środowiskowych, wykorzystaniem potencjału produkcyjnego 
trwałych użytków zielonych dla produkcji zwierzęcej, racjonalnym stosowaniem nawożenia i środków ochrony 
roślin. W zakresie zwiększania opłacalności produkcji rolnej istotne będzie polepszanie struktury gospodarstw 
rolnych, wprowadzanie nowych technologii i innowacji, inwestycje we wzrost produktywności, rozwijanie 
współpracy rolników między sobą i branżą przetwórstwa, rozwój rynków lokalnych i targowisk. Ważnym 
kierunkiem działań będzie wspieranie przetwórstwa rolno-spożywczego. Na obszarze gmin położonych  
w sąsiedztwie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo wskazaniem dla gospodarowania będzie system 
rolnictwa zrównoważonego, produkcja żywności wysokiej jakości, w tym rozwój produkcji ekologicznej. 

 

 

 

234 Źródło KSRR 2030 i Aktualizacja delimitacji obszarów problemowych na rok 2018 (Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T. i in., Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2019). 
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Istotne będzie również wspieranie działań 
umożliwiających dywersyfikację gospodarczą 
tych obszarów związanych m.in. z rozwojem 
turystyki aktywnej, wspieraniem bazy turystycznej 
(w tym ekoturystyki i agroturystyki), rozbudową 
szlaków turystycznych i infrastruktury rowerowej, 
kreowaniem marki i popytu na usługi 
balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, 
budowaniem zintegrowanych produktów 
turystycznych opartych na walorach kulturowych 
i przyrodniczo-krajobrazowych oraz kultywowaniu 
tradycji, wykreowaniem wizerunku obszarów 
jako atrakcyjnych turystycznie, które będą sprzyjać 
budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej 
województwa. 

Zarówno dla rozwoju funkcji rolniczej, 
jak i turystycznej ważne będą działania związane 
z ochroną i poprawą jakości środowiska 
oraz wzmocnieniem odporności OSI na zmiany 
klimatu i zagrożenia naturalne. Wymagać to będzie 
interwencji z zakresu m.in. zwiększania zdolności 
retencyjnych zlewni (m.in. wprowadzania zalesień, 
zakrzewień, zadrzewień, budowy i modernizacji 
zbiorników wodnych, rozwoju systemów melioracyjnych, odtwarzania oczek wodnych i mokradeł) oraz rozwiązań 
ukierunkowanych na ochronę środowiska (m.in. poprawę czystości wód, w tym tworzenie wysokoefektywnych 
stref ekotonowych, renaturalizację siedlisk i cieków wodnych, zwiększanie powierzchni obszarów objętych 
ochroną prawną), a także inwestycji w infrastrukturę przeciwzagrożeniową (m.in. przeciwpowodziową, 
przeciwpożarową). 

Rys. 78. Obszar Zielonej Gospodarki  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ 

Ważną rolę w Obszarze Zielonej Gospodarki odgrywać będą miasta – ośrodki wsparcia dla funkcji rozwijanych 
na terenach wiejskich. 

 

4. OBSZAR NOWEJ ENERGII  
Obszar ten obejmuje 35 gmin o powierzchni 3 667 km2 i liczbie ludności wynoszącej 417 tys. osób, co stanowi 

20% powierzchni województwa łódzkiego i 17% jego ludności. Szczegółowe analizy dotyczące delimitacji zostały 
przeprowadzone na potrzeby Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego  
i uwzględniały następujące elementy: aspekty środowiskowe (zasięgi: obszaru górniczego, terenu górniczego, leja 
depresji) i społeczno-gospodarcze (wielkość zatrudnienia w sektorze górniczo-energetycznym, dojazdy do pracy, 
sieci powiązań między przedsiębiorstwami oraz wpływy z podatków przekazywanych przez PGE GiEK S.A.).  

 Zmiana polityki energetycznej w nowym okresie programowania 2021-2027 i do 2040 r., odpowiadająca 
jej nowa strategia rozwoju grupy PGE i prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych w sektorze górniczo- 
-energetycznym i sektorach współpracujących oraz planowane przejęcie aktywów węglowych przez nowo 
powołaną Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego były podstawą identyfikacji obszaru, na którym 
negatywne skutki prowadzonej transformacji górniczo-energetycznej będą najbardziej odczuwalne.  

 Dla zidentyfikowanego obszaru transformacji kluczowe jest konsekwentne budowanie akceptacji społecznej 
dla mających zachodzić przemian oraz wsparcie samorządów lokalnych w opracowaniu nowego modelu rozwoju 
gospodarczego, w tym przygotowywania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz modeli 
organizacyjnych i montażu finansowego dla ich realizacji. Działania w tym zakresie podjęto z poziomu regionalnego 
przy opracowywaniu decydującego o wsparciu narzędzia, jakim jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji 
Województwa Łódzkiego, stanowiący rozwinięcie problematyki tego terytorium nakreślonej ogólnie  
w SRWŁ 2030. Warunkuje on skorzystanie ze wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz zapewnia 
zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązania, spójne z krajowymi i europejskimi planami energetycznymi  
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i klimatycznymi. Dokument uwzględnia specyfikę tego terytorium, zawiera opis procesu transformacji, ocenę 
skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu 
oraz priorytetyzuje potrzeby i cele w zakresie rozwoju do 2030 r. służącego osiągnięciu neutralności klimatycznej 
do 2050 r.  

Ponadto przedsięwzięcia mające na celu łagodzenie skutków transformacji gospodarczej będą mogły być 
realizowane z wykorzystaniem środków finansowych dostępnych w ramach innych funduszy na poziomie 
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Sprawiedliwa i włączająca transformacja ma 
w szczególności zapobiegać regresowi 
gospodarczemu i społecznemu, ale również 
kreować nowy zrównoważony model rozwoju 
gospodarczego, m.in. wykorzystując potencjał 
zwałowiska Kamieńsk i Szczerców 
oraz rekultywowanej odkrywki węgla brunatnego 
na cele turystyczne i sportowe.  

W sferze gospodarczej planowane działania 
będą miały na celu wzrost przedsiębiorczości 
i konkurencyjności obszaru m.in. poprzez: 
dywersyfikację struktury gospodarczej, rozwój 
sektora MŚP (szczególnie start-upów), wsparcie 
inkubatorów przedsiębiorczości i sieci powiązań 
klastrowych, rozwój stref aktywności gospodarczej 
przyciągających nowych inwestorów, wsparcie 
cyfryzacji, automatyzacji i innowacji 
w przedsiębiorstwach, internacjonalizację 
przedsiębiorstw i promocję gospodarczą. 
Wspierane będą również innowacyjne rozwiązania 
związane z czystą energią i OZE, 
w tym z wytwarzaniem i magazynowaniem energii 
ze źródeł odnawialnych, poprawą efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz z wdrożeniem modelu Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego.  

Rys. 79. Obszar Nowej Energii 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ 

W celu zmniejszenia negatywnych skutków transformacji szczególnie ważne dla tego obszaru będą działania 
w sferze społecznej związane z podniesieniem jakości kształcenia i kwalifikacji pracowników, zwiększeniem 
aktywności zawodowej mieszkańców, rozwojem kapitału społecznego oraz rozwojem usług społecznych. 
Kluczowa będzie interwencja związana z kompleksowym wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy i organizacji szkoleń zawodowych dla pracowników odchodzących z pracy w sektorze 
wydobywczo-energetycznym i osób poszukujących pracy.  

W sferze przestrzennej planowane działania skoncentrowane będą m.in. na: rekultywacji terenów 
zdegradowanych w kierunku przywrócenia im funkcji przyrodniczych lub nadania im nowych funkcji, poprawie 
adaptacyjności do zmian klimatu, w tym przeciwdziałanie niedoborom wody, zmniejszaniu emisji z systemu 
transportowego, jego integracji i ograniczaniu wykluczenia transportowego i cyfrowego oraz inwestycjach 
w gospodarkę wodno-ściekową.  

Efektem podjętych działań w sferze społecznej powinny być: poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa 
dostępu do usług publicznych i atrakcyjnych miejsc pracy, w sferze gospodarczej utrzymanie wysokiego potencjału 
gospodarczego obszaru transformacji, unowocześnienie i dywersyfikacja gospodarki, zaś w sferze przestrzennej 
poprawa jakości przestrzeni i dostępności komunikacyjnej. 
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5. MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE (MOF) 

Na terenie województwa wyróżniono cztery 
miejskie obszary funkcjonalne235: MOF Ośrodka 
Wojewódzkiego – Łodzi oraz 3 wielordzeniowe 
MOF: MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask, MOF 
Tomaszów Mazowiecki – Opoczno oraz MOF 
Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. 

Punktem wyjścia do określenia Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych (MOF) był zestaw zasad 
i warunków określonych przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej236. MOF musi 
posiadać rdzeń, tj. miasto lub grupę miast, który 
oddziałuje ekonomicznie, społecznie, 
przestrzennie i kulturowo na otaczające go gminy, 
tworząc powiązania funkcjonalne. W przypadku 
wyznaczania MOF dwóch lub więcej miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
sąsiadujących ze sobą – miasta te powinny tworzyć 
jeden wspólny MOF, a równocześnie jeden „rdzeń 
MOF”. W przypadku miast wchodzących w MOF 
innego większego ośrodka miejskiego (najczęściej 
wojewódzkiego) nie tworzy się własnych obszarów 
funkcjonalnych i powinny być one włączone 
w istniejące MOF. Kryteria ich wyznaczenia 
obejmują m.in. zagadnienia demograficzne, mieszkalnictwo, dojazdy do pracy i przedsiębiorczość. 

Rys. 80. Miejskie Obszary Funkcjonalne 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ 

Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotna będzie realizacja zintegrowanych, 
kompleksowych projektów dotyczących m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększania 
efektywności energetycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie jakości powietrza, 
wzrostu atrakcyjności osadniczej, wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju kultury, 
turystyki i rekreacji. 

Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziano wsparcie 
w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Szczegółowy zakres wsparcia w ramach ZIT zostanie 
określony zgodnie z Umową Partnerstwa w programie regionalnym. W ramach instrumentu ZIT realizowane będą 
mogły być projekty o zintegrowanym charakterze pod względem tematycznym lub terytorialnym, koncentrujące 
się na wyzwaniach rozwojowych, które jednostki samorządu terytorialnego tworzące MOF zdecydują się 
adresować wspólnie, tak na etapie realizacji projektu jak i późniejszej eksploatacji. 
  

 

 

 

235 Miejski Obszar Funkcjonalny jest szczególnym typem obszaru funkcjonalnego. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obszar 
funkcjonalny to obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych 
lub przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego (przyrodniczego i antropogenicznego). 

236 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Instrukcja w zakresie delimitowania miejskich obszarów funkcjonalnych w strategiach rozwoju 
województw w kontekście realizacji instrumentu ZIT w perspektywie 2021-2027. 
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Rys. 81. Obszary Strategicznej Interwencji w województwie łódzkim. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ. 
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Miasta i obszary wiejskie 
Miasta to ośrodki koncentracji ludności, działalności gospodarczej i usług, stanowiące centra rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Wsparcie obszarów miejskich będzie realizowane za pośrednictwem wielu celów 
operacyjnych sformułowanych w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz w ramach celu 
horyzontalnego „Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region”. Jednym z największych problemów miast 
województwa łódzkiego jest silna i utrwalona depopulacja. Odwrócenie, bądź choćby wyhamowanie tego trendu, 
wiąże się z szerokim spektrum działań obejmujących m.in. poprawę stanu zdrowia ludności, wzmocnienie 
gospodarcze miast oraz wzrost atrakcyjności osadniczej realizowany m.in. przez procesy rewitalizacyjne. Kolejny 
problem dotyczy systemów transportowych miast, które są tym większe, im bardziej zaludniony jest dany ośrodek 
miejski. Rozwiązaniem są inwestycje w transport zbiorowy, uzupełnianie sieci drogowej, modernizacje istniejących 
i budowa nowych szlaków kolejowych oraz wspieranie infrastruktury ekologicznych środków transportu 
indywidualnego. Problemem miast jest również adaptacja do zmian klimatycznych. Potrzebne są działania 
zmierzające do zwiększenia odporności miast na zmiany klimatu oraz polepszające stan środowiska 
przyrodniczego. W ramach zwiększania spójności społecznej przewiduje się wspieranie inicjatyw oddolnych, 
w tym projektów w ramach budżetu obywatelskiego, programu LEADER+, wojewódzkiego programu 
mikrograntów. 

W rozwoju miast województwa łódzkiego szczególnie ważne będzie wdrażanie koncepcji inteligentnych 
miast (smart city). Miasto smart to miasto dobrze zarządzane i przyjazne mieszkańcom, które w zrównoważony 
sposób wykorzystuje technologie ułatwiające mieszkańcom funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej 
oraz chroniące środowisko. Dla kształtowania takiego miasta niezwykle istotne są inwestycje związane z rozwojem 
infrastruktury teleinformatycznej i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poza infrastrukturą konieczne jest 
również inwestowanie w wiedzę i umiejętności mieszkańców, w tym kompetencje cyfrowe, dostępność  
e-usług, sprawne zarządzanie informacją i komunikacją w kontaktach z ludnością oraz zwiększenie partycypacji 
społecznej w procesach decyzyjnych.  

 

Obszary wiejskie województwa łódzkiego prezentują bogate spektrum typów funkcjonalnych począwszy 
od rolniczych gmin wiejskich skończywszy na gminach o przemysłowym, usługowym bądź wielofunkcyjnym 
charakterze. Istnieje też znaczna liczba gmin, położonych głównie w sąsiedztwie średnich i dużych miast, mająca 
funkcje typowo mieszkaniowe. Pomimo tak dużej różnorodności posiadają one wspólny mianownik barier 
i problemów rozwojowych: są to różnego rodzaju problemy transportowe, począwszy od braków 
w infrastrukturze komunikacyjnej na wykluczeniu z transportu publicznego skończywszy. Słabą stroną większości 
gmin wiejskich jest niski potencjał gospodarczy, którego wzmocnienie będzie wymagało wsparcia i modernizacji 
rolnictwa, rozwoju funkcji pozarolniczych, inwestycji w kapitał ludzki i społeczny. Kolejnym problemem gmin 
wiejskich jest stan środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie niskiej jakości wód i powietrza 
oraz niewystarczającej ochrony obszarów cennych pod wzglądem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 
Negatywnym zjawiskiem, zwłaszcza w gminach położonych w otoczeniu średnich i dużych miast, jest presja 
urbanizacyjna, której efektem jest chaos przestrzenny, rosnące koszty społeczne i niewystarczający rozwój 
infrastruktury technicznej w stosunku do potrzeb rosnącej populacji. 

Wdrażanie modelu wielofunkcyjnego wsi będzie wiązało się z rozwijaniem branż komplementarnych 
dla rolnictwa bazujących na lokalnych zasobach. Ponadto zróżnicowanie działalności gospodarczej i wzrost liczby 
nowych podmiotów gospodarczych oferujących profesjonalne usługi naukowe i techniczne będą skorelowane 
ze wzrostem innowacyjności w rolnictwie oraz rozwojem nowych sektorów gospodarki specyficznych dla takich 
obszarów jak: biogospodarka, zielona gospodarka, OZE. W perspektywie najbliższych lat w związku z ekologizacją 
sektorów i branż w krajowej gospodarce oraz społeczną świadomością w zakresie ochrony środowiska wzrośnie 
zapotrzebowanie na produkty i usługi w sektorze zielonej gospodarki.  

Na obszarach wiejskich wzrośnie również zapotrzebowanie na świadczenie usług społecznych (opiekuńczych, 
terapeutycznych, integracyjnych) w efekcie starzejącego się społeczeństwa, co pozwoli na urzeczywistnienie  
w praktyce idei rolnictwa społecznego oraz zwiększenie i dywersyfikację dochodów gospodarstw. Włączenie 
obszarów wiejskich w procesy rozwojowe będzie następowało za sprawą wykorzystania środowiskowego  
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i turystycznego potencjału obszarów wiejskich; dynamicznie będzie rozwijał się również sektor usług czasu 
wolnego (m.in. turystyka 3E)237. 

Niski poziom przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich wskazuje na konieczność 
wsparcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwienia zdobywania kwalifikacji rynkowych oraz szkoleń  
w kierunku reorientacji zawodowej i tworzenia warunków do rozwoju edukacji, a także wyrównywania szans 
w dostępie do usług edukacyjnych. Dużą rolę w realizacji tych celów odgrywać będzie zwiększenie dostępności 
transportowej obszarów wiejskich oraz likwidowanie deficytów w infrastrukturze telekomunikacyjnej i dostępie 
do Internetu. 

Ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz konieczność poprawy jakości życia na wsi istotne 
będzie wdrażanie koncepcji Inteligentnych wsi (Smart Villages) – tj. nowej koncepcji w zakresie kształtowania 
polityki UE. Idea Smart Villages dotyczy różnych obszarów życia wsi i stwarza nowe możliwości, np. poprawy 
mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, korzystania  
z szans, jakie daje biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, 
energia odnawialna, Rolnictwo 4.0), zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu. 

 Zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich sprzyjać będzie działalność Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW) oraz Lokalnych Grup Działania.  

Dla poprawy jakości życia mieszkańców Łódzkiego kluczowe będzie zapewnienie jak najlepszej jakości 
środowiska przyrodniczego. Jednym z głównych jego elementów są tereny zielone, stanowiące miejsca 
rodzinnego wypoczynku, rekreacji i indywidualnej aktywności fizycznej. Dla zapewnienia ochrony terenów 
o największych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i zachowania różnorodności biologicznej konieczne będzie 
prowadzenie racjonalnej polityki zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym. Wyrazem tej polityki mogą być 
preferencje dla gmin. Na obszarach objętych ochroną prawną (w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody) lub na terenach gmin z największym udziałem obszarów chronionych mogą być dodatkowo 
premiowane działania i kierunki działań określone w strategii związane z ochroną środowiska, wykorzystaniem 
potencjału cennych walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, poprawy jakości i zagospodarowania 
wód powierzchniowych, sportem, turystyką, polityką społeczną, zdrowiem, edukacją, rozwojem gospodarstw 
ekologicznych, produkcją żywności ekologicznej i tradycyjnej. 
 

 

  

 
237 Turystyka 3E (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja), inaczej zwana turystyką kreatywną. 




