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Działając na podstawie art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057) przekłada się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 

Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030 (dalej Strategia).  

Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

1057), 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372), 

• Uchwała nr XLI/300/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 

2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii, w tym trybu konsultacji, 

• Zarządzenie nr 205/2021 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 18 października 2021 

roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030. 

Cel konsultacji:  

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji 

mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki, sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do projektu 

Strategii. 

Termin konsultacji społecznych:  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 18 października 2021 r. do 21 listopada 

2021 r. 

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzedzało zarządzenie nr 205/2021 Burmistrza 

Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030 podane  

do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie 

Łódzkim, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz w Biuletynie Informacyjnym „40 i cztery”. 

Podmiot przeprowadzający konsultacje:  

Podmiotem przeprowadzającym konsultacje był Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.    

Forma prowadzonych konsultacji społecznych: 

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie pisemnej poprzez: 
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• formularz uwag pisemny – dostępny w Biurze  Podawczym Urzędu Miejskiego  

w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, który 

można było przesłać na adres mailowy: strategia@aleksandrow-lodzki.pl, pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów 

Łódzki lub dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, 

plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki; 

• formularz uwag on-line (w formacie pdf/doc) – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego www.aleksandrow-lodzki.pl 

(dostępny poniżej); 

• formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/pHmhD7cZwKCGUMyL6 

Dodatkowo uwagi do Strategii można było zgłaszać ustnie oraz pisemnie podczas spotkania 

konsultacyjnego, które odbyło się: 

 

• we wtorek 16 listopada 2021 r. w godzinach 15.00 -17.00 w formie online.  

 

Przebieg konsultacji społecznych: 

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag został umieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz  Biuletynie Informacji Publicznej. 

Interesariuszy poinformowano o terminie i miejscu wyłożenia projektu Strategii do publicznego wglądu 

w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.  

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych zostało bezpośrednio także skierowane do: 

• gmin ościennych tj. gmin Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Zgierz oraz 

miasta Łodzi i miasta Zgierz,  

• 7 organizacji pozarządowych z terenu gminy,  

• 5 większych przedsiębiorców z terenu gminy. 

Pismem z dnia 12 października 2021 r. zwrócono się do Zarządu Województwa Łódzkiego o wyrażenie 

opinii pod kątem sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. W ciągu 35 dni 

organ nie wyraził opinii w ww. sprawie.  
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Pismem z dnia 12 października 2021 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wyrażenie opinii dotyczącej Strategii. 

Pismem z dnia 9 listopada 2021 r. (znak pisma: PO.RPP.603.263.2021.MS) organ przesłał uwagi  

i sugestie do projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022-2030. Sposób ich 

uwzględnienia przedstawiono w dalszej części sprawozdania.  

 

Zgłoszone uwagi, opinie propozycje zmian: 

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły uwagi i rekomendację dotyczące projektu Strategii. 

Zgłoszone zostały przez:  

• Sześciu mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki za pomocą formularza uwag i przekazane do 

Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, 

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu na podstawie pisma z dnia 9 listopada 2021 r. (znak pisma: 

PO.RPP.603.263.2021.MS). 

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia uwag i rekomendacji zgłoszonych przez ograny 

opiniujące wskazane powyżej oraz poziom uwzględnienia uwag zgłoszonych przez interesariuszy 

Strategii za pomocą formularza uwag.  
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Lp. 

Podmiot 

zgłaszający/ 

forma 

zgłoszonej 

uwagi 

Treść zgłaszanej uwagi Propozycja zmian/uzasadnienie Rozpatrzenie uwagi 

1 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Zwiększanie terenów zielonych na 

terenie  miasta 

Ograniczenie procesu rozlewania się miasta, a 

nawet ustalenie granicy jego rozrostu  (na 

przykładzie Londynu), aby nie pogarszać 

warunków środowiska naturalnego i życia 

zwierząt (szczególnie okolice Torfowiska 

Rąbień). Pozyskiwanie maksymalnej 

powierzchni z przeznaczeniem na budowę 

mini-parków i zakładanie terenów zielonych, 

wykorzystanie koncepcji Akiry Miyawaki’ego. 

Nie wskazano miejsc w których powstaną 

tereny zielone 

Nie uwzględniono 

 

Strategia określa planowane kierunki działań, a 

nie konkretne inwestycje. Charakter 

dokumentu nie pozwala na wprowadzenie zbyt 

szczegółowych zapisów. 

2 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Wyzwania dla gminy Aleksandrów 

Łódzki 

Modernizacja i budowa oświetlenia 

ulicznego - Brak wystarczających działań 

na rzecz modernizacji i poprawy jakości 

dostarczanej energii  

Przeniesienie sieci energetycznych naziemnych 

pod powierzchnię ziemi, by nie dochodziło do 

przerw w dostawach energii. Promocja 

pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł 

(informacje o dopłatach,  itp.). 

 

Uwzględniono częściowo 

Strona 11 – w wyzwaniach dla gminy 

Aleksandrów Łódzki dodano zapis: 

- Optymalizacja i usprawnienie systemu 

energetycznego. 

- Promocja pozyskiwanie energii z 

odnawialnych źródeł (informacje o dopłatach, 

itp.). 

Gmina nie jest właścicielem ani zarządcą sieci 

energetycznej, dlatego nie odpowiada za stan 

techniczny tej sieci. Jako samorząd możemy 

jedynie zgłaszać uwagi, co do stanu 

technicznego sieci oraz jakości usług 

dystrybucji i takie działania są prowadzone na 

bieżąco. 
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3 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Optymalizacja funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami - rosnąca masa 

odpadów, zaśmiecenie terenu gminy 

Działania edukacyjne dla mieszkańców, akcje 

wspólnego zbierania śmieci w terenie. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej – 

popularyzacja automatów do recyklingu, 

zachęty do korzystania z własnych opakowań, 

promocja PSZOK. W efekcie odpady mogłyby 

być bardziej wysegregowane,  zmniejszona ich 

masa oraz mniej zaśmiecony obszar gminy 

Uwzględniono 

Strona 11 – w wyzwaniach dla gminy 

Aleksandrów Łódzki dodano zapis: 

 

Działania edukacyjne i promocyjne z związane 

z gospodarką odpadami. 

4 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza (działalność edukacyjna, 

kontrolna) 

Pogłębiona działalność informacyjna w 

zakresie pozyskiwania dofinansowań do 

wymiany „kopciuchów”, np. ulotki „Sąsiedzie 

nie truj, wymień piec” dostarczane 

bezpośrednio do posesji. Pomimo wielu lat 

działania programu dofinansowania do 

wymiany pieców, wciąż zdarzają się osoby nie 

zaznajomione z tematem. 

Uwzględniono 

Strona 11 – w wyzwaniach dla gminy 

Aleksandrów Łódzki uzupełniono zapis: 

 

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

(działalność informacyjne  

i edukacyjna skierowana bezpośrednio do 

mieszkańców, działalność kontrolna). 

5 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

SWOT - Brak dywersyfikacji połączeń 

komunikacji publicznej z miastem 

wojewódzkim i powiatowym 

 

Skomunikowanie gminy ze stolicą powiatu, 

przede wszystkim w zakresie instytucji 

powiatowych w godzinach ich pracy, a także z 

mającym powstać przystankiem Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej w Jedliczu (ok. 1,5 km od 

granic gminy). Przywrócenie komunikacji 

tramwajowej do Łodzi 

Nie uwzględniono 

Kwestia skomunikowania gminy oraz 

dywersyfikacji połączeń była kilkukrotnie 

poruszana w Strategii.  

 

Pomysł zrealizowania połączenia 

komunikacyjnego z przystankiem „Zgierz 

Kontrewers” w Gminie Zgierz w celu 

umożliwienia korzystania z oferty Łódzkiej 

Kolei Aglomeracyjnej jest możliwy do 

zrealizowania przy uprzednim zweryfikowaniu 

zapotrzebowania na takie usługi wśród 

mieszkańców gminy. 

Wybudowanie nowej infrastruktury 

tramwajowej wraz z wykupem niezbędnych 

nieruchomości nie ma uzasadnienia 

finansowego. Przewidywane koszty inwestycji 

przewyższają możliwości 

6 
Mieszkaniec 

Gminy 

SWOT Komunikacja opierająca się 

głównie na samochodach osobowych 

Odbudowa linii tramwajowej łączącej 

Aleksandrów Łódzki z Łodzią. Obecna 

komunikacja z miastem, w którym mieszkańcy 

Nie uwzględniono. 

Wybudowanie nowej infrastruktury 

tramwajowej wraz z wykupem niezbędnych 
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Aleksandrów 

Łódzki 

gminy mają miejsca pracy i nauki opiera się na 

indywidualnym i zbiorowym transporcie 

samochodowym. Zeroemisyjny transport 

szynowy przyczyni się do poprawy 

efektywności komunikacji ze stolicą 

województwa oraz pozytywnie wpłynie na 

środowisko. 

nieruchomości nie ma uzasadnienia 

finansowego. Przewidywane koszty inwestycji 

przewyższają możliwości budżetowe gminy, 

nawet przy uwzględnieniu otrzymania 

ewentualnego dofinansowania ze źródeł 

zewnętrznych. 

7 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

SWOT - Niedobór ścieżek rowerowych, 

jako jeden z głównych problemów 

komunikacyjnych  

Z uwagi na problemy transportowe, budowa 

dróg rowerowych powinna być oparta na 

rzetelnej analizie przestrzenno-funkcjonalnej w 

oparciu o lokalne warunki. Powinna 

uwzględniać bezpieczny dojazd dzieci i 

młodzieży do szkół, a dorosłych do miejsc 

pracy, a także do miejsc wypoczynku w 

gminach ościennych 

Uwzględniono 

 

Strona 9 dodano zapis:  

 

Z uwagi na problemy transportowe, budowa 

dróg rowerowych powinna być oparta na 

rzetelnej analizie przestrzenno-funkcjonalnej w 

oparciu o lokalne warunki. Powinna 

uwzględniać bezpieczny dojazd dzieci i 

młodzieży do szkół, a dorosłych do miejsc 

pracy, a także do miejsc wypoczynku w 

gminach ościennych. 

8 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Niedostatecznie wyeksponowane obiekty 

zabytkowe  

Zły stan techniczny części zabytków, 

także ujętych w rejestrze zabytków 

Oznaczenie zabytków na planach gminy, 

oznaczenie ich w terenie. 

Pomoc właścicielom zabytków w skutecznym 

pozyskiwaniu funduszy na ich odnowę. 

Nie uwzględniono. 

W Strategii kilkukrotnie poruszana jest kwestia 

konieczności odpowiedniego wyeksponowania 

obiektów zabytkowych. 

Gmina Aleksandrów Łódzki udziela dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach ruchomych, 

wpisanych do rejestru zabytków. Problemem 

nie jest uzyskanie dofinansowania przez osoby 

fizyczne na poziomie gminy czy województwa. 

Problem jest w momencie posiadania środków 

na wkład własny, który jest niezbędny do 

otrzymania jakiegokolwiek dofinasowania, a w 

większości przypadków jest to bariera nie do 

pokonania dla właścicieli zabytków. 

9 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Ograniczony dostęp do specjalistycznej 

opieki medycznej 

Negatywna ocena opieki zdrowotnej w 

ramach przeprowadzonej ankietyzacji 

Pomoc pacjentom we wskazaniu 

specjalistycznej opieki w innym ośrodku 

(kolejki do świadczeń na str. NFZ) 

Informowanie i zachęcanie do badań 

profilaktycznych finansowanych przez NFZ, 

Uwzględniono 

Na stronie 27 w ramach rozdziału Wykaz 

kierunków działań i działań w ramach strefy 

społecznej dodano działanie: 
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Urząd Marszałkowski czy powiatowy (np. 

obecnie prowadzony projekt rehabilitacji 

postcovidowej) 

 

- Informowanie i zachęcanie mieszkańców do 

badań profilaktycznych finansowanych przez 

NFZ, Urząd Marszałkowski czy inne podmioty 

10 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Jednym z priorytetów w zakresie 

komunikacji jest rozwój sieci ścieżek 

rowerowych na terenie gminy, w tym 

połączenia gminy z Łodzią 

Utworzenie spójnej sieci ścieżek 

rowerowych łączących wszystkie 

miejscowości 

Budowa dróg rowerowych z uwzględnieniem 

połączeń międzygminnych odpowiadających 

na potrzeby mieszkańców w zakresie dotarcia 

do miejsc o walorach wypoczynkowych i 

rekreacyjnych, np: (Konstantynów – połączenie 

nad zalew, Parzęczew – DDR do Tkaczewskiej 

Góry, gdzie planowany jest zbiornik retencyjny 

z funkcją rekreacyjną).  

Nie uwzględniono 

 

Priorytetem jest skomunikowanie wszystkich 

miejscowości, w drugiej kolejności połączenie 

z gminami ościennymi. 

11 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Uporządkowanie miejsc parkingowych 

oraz budowa nowych. 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 

 

Budowa nowych miejsc parkingowych 

odbędzie się kosztem terenów zielonych. 

Należy zwiększyć nadzór nad istniejącymi 

miejscami, by nie degradować zieleni. Sprawna 

komunikacja zbiorowa ograniczy potrzebę 

zakupu samochodów i potrzebę miejsc 

parkingowych. 

Budowa spowalniaczy przed przejściami dla 

pieszych, szczególnie w obrębie szkół. 

Uwzględniono 

 

Na stronie 23 w rozdziale Wykaz kierunków 

działań i działań w ramach strefy przestrzennej 

dodano kierunki działań: 

 

- Uporządkowanie miejsc parkingowych oraz 

ustalenie nowej polityki parkingowej 

 

Budowa miejsc parkingowych nie będzie 

realizowana kosztem terenów zielonych.  

Budowa i montaż elementów poprawiających 

bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych 

jest systematycznie wdrażane również na 

wniosek mieszkańców. 

12 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Wspieranie różnych form opieki nad 

dziećmi do lat 3 

Opieka dla dzieci do 3 lat w częściach 

miasta/gminy, gdzie jest zapotrzebowanie na 

taką formę opieki - zabudowa mieszkaniowa 

skupiająca młodych rodziców (Ruda Bugaj, ul. 

Daszyńskiego) 

Uwzględniono częściowo 

 

Na stronie 27 w rozdziale Wykaz kierunków 

działań i działań w ramach strefy społecznej 

dodano kierunki działań: 

- Wspieranie różnych form opieki nad dziećmi 

do lat 3 

(z uwzględnieniem terenów mieszkaniowych o 

szczególnym zapotrzebowaniu) 

 

Uwaga mająca już swoje odzwierciedlenie w 

zapisach Strategii oraz w "Strategii rozwoju 



9 

 

edukacji w Gminie Aleksandrów Łódzki do 

roku 2030". 

13 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

 

Dostosowanie sieci szkół i przedszkoli do 

sytuacji demograficznej oraz układu 

osadniczego gminy 

Należy corocznie analizować liczbę dzieci 

zamieszkujących w obwodach szkół i 

dostosowywać obwód do potencjału 

lokalowego danej placówki. Działanie takie 

spowoduje brak konieczności nauczania 

zmianowego oraz lepsze warunki - uczniom do 

nauki, a nauczycielom do pracy. 

Uwzględniono 

 

Strona 26 dodano zapis: 

Należy corocznie analizować liczbę dzieci 

zamieszkujących w obwodach szkół i 

dostosowywać obwód do potencjału 

lokalowego danej placówki. Działanie takie 

spowoduje brak konieczności nauczania 

zmianowego oraz lepsze warunki - uczniom do 

nauki, a nauczycielom do pracy. 

 

Uwaga mająca już swoje odzwierciedlenie w 

zapisach Strategii oraz w "Strategii rozwoju 

edukacji w Gminie Aleksandrów Łódzki do 

roku 2030". 

14 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Dostosowanie infrastruktury 

funkcjonalnej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w miejscach 

użyteczności publicznej 

Dostosowanie infrastruktury funkcjonalnej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych w miejscach 

użyteczności publicznej oraz dostosowanie 

infrastruktury drogowej. Niejednokrotnie 

bariery infrastruktury drogowej blokują 

korzystanie z miejsc użyteczności publicznej.  

Uwzględniono 

 

Strona 23 w rozdziale Wykaz kierunków 

działań i działań w ramach strefy przestrzennej 

dodano kierunek działań: 

 

- Stałe dostosowywanie elementów układu 

komunikacyjnego do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

15 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Cel strategiczny 2: Rozwój społecznie 

wrażliwy  

Budowanie poczucia odpowiedzialności 

mieszkańców za gminę – angażowanie w 

procesy decyzyjne, konsultowanie 

ważnych decyzji z mieszkańcami… 

Podział miasta na osiedla, przyznanie funduszy 

osiedlowych na (wzór sołeckich), celem 

aktywizacji mieszkańców do wspólnych 

działań na rzecz lokalnej społeczności i dbania 

o swoją przestrzeń, budowa społeczeństwa 

obywatelskiego 

Nie uwzględniono 

Podział miasta na osiedla istnieje od roku 2012, 

zgodnie z uchwałą nr XXVII/249/12  Rady 

Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 

czerwca 2012 r. 

w sprawie: zniesienia jednostek pomocniczych 

Gminy Aleksandrów Łódzki – Osiedla Nr 1, 

Osiedla Nr 2, 
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Osiedla Nr 3, Osiedla Nr 4, Osiedla Nr 5 oraz 

podziału Miasta Aleksandrowa Łódzkiego na 

Osiedle Nr 1, 

Osiedle Nr 2, Osiedle Nr 3. 

Nie przewiduje się wyodrębniania budżetu dla 

wspomnianych osiedli. 

16 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Gmina powinna także promować 

rozwijanie innych sektorów gospodarki 

m.in. opartych na rolnictwie czy 

turystyce 

Rolnictwo Budowa/uporządkowanie 

targowiska miejskiego, tak aby lokalni 

producenci rolni w godziwych warunkach 

mogli prezentować swoją ofertę, a nabywcy 

chętniej z tej oferty korzystali. 

Uwzględniono 

 

Strona 31 w rozdziale Wykaz kierunków 

działań i działań w ramach strefy gospodarczej 

dodano kierunek działań: 

 

- Budowa/uporządkowanie targowiska 

miejskiego. 

Obecnie trwają przygotowania do 

uporządkowania oraz modernizacji terenu 

targowiska miejskiego. 

17 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Miejsce do zamieszkania 

Wskazany obszar to miejsca idealne pod 

rozwój budownictwa jednorodzinnego 

Rozlewająca się zabudowa gminy przeczy 

idei miast 15-minutowych. Konieczne będą 

nakłady inwestycyjne na budowę i 

utrzymanie dróg, doprowadzenie mediów 

(woda, energia el, gaz) 

Ustalenie granicy rozrostu miasta (na 

przykładzie Londynu), aby nie pogarszać 

warunków środowiska naturalnego i warunków 

życia zwierząt (szczególnie okolice Torfowiska 

Rąbień, Bełdów, Karolew, Księstwo) 

 

Nie uwzględniono 

 

Uwaga mająca już swoje odzwierciedlenie w 

zapisach Strategii oraz w zapisach 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów 

Łódzki. 

18 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

25. Wdrożenie systemu bezpłatnej 

komunikacji pomiędzy Łodzią a 

Aleksandrowem Łódzkim dla seniorów i 

młodzieży uczącej się  850 000,00 PLN 

Bezpłatna komunikacja zapowiadana była już 

w 2018 r., brak zadania w budżecie na 2022 r. 

Bezpłatna komunikacja będzie istotnym 

odciążeniem domowych budżetów, może 

wpłynąć na częstsze korzystanie z niej, 

pomimo występujących niedogodności 

Uwzględniono 

 

Na stronie 23 w ramach Wykazu kierunków 

działań  

i działań w ramach strefy przestrzennej dodano 

kierunek działań: 

- Uruchomienie bezpłatnej komunikacji 

publicznej 
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Realizacja zapisów Strategii i zadań będą 

realizowane do roku 2030 włącznie.  

19 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Komunikacja 

Choć na terenie gminy brakuje 

połączenia kolejowego, potrzeby 

mieszkańców zaspokaja komunikacja 

publiczna… 

Brak jest czytelnej i łatwo dostępnej 

informacji w celu zaplanowania podróży. 

Komunikacja publiczna to m.in. autobusy 

MPK Łódź przewożące pasażerów dwoma 

drogami do stolicy województwa. W 

godzinach szczytu opóźnienia w 

przewozach sięgają 90 min, przy 

zaplanowanym przejeździe trasy w ok.45 

min.  

Przewozy prywatnych przewoźników nijak 

mają się do proponowanych przez nich 

rozkładów jazdy - to raczej taksówki. 

Odbudowa linii tramwajowej do Łodzi jest 

najbardziej optymalnym sposobem 

rozwiązania problemów komunikacyjnych, 

zarówno dla uczniów dojeżdżających do 

łódzkich szkół, jak i dorosłych do ich miejsc 

pracy.  

Przykład – remonty torowisk Zgierz i Pabianice  

Na teraz: wykorzystanie aplikacji e-

Aleksandrów do zaplanowania podróży. 

Podjęcie rozmów z  Urzędem Miasta Łódź - 

może być zainteresowany połączeniem 

szynowym do osiedla  Zielony Romanów, co 

przyczyniłoby się do obniżenia kosztów 

budowy linii obciążających wyłącznie 

Aleksandrów Ł. 

Nie uwzględniono   

 

Wybudowanie nowej infrastruktury 

tramwajowej wraz z wykupem niezbędnych 

nieruchomości nie ma uzasadnienia 

finansowego. Przewidywane koszty inwestycji 

przewyższają możliwości budżetowe gminy, 

nawet przy uwzględnieniu otrzymania 

ewentualnego dofinansowania ze źródeł 

zewnętrznych. 

20 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

12.2.7. Oświata Gmina Aleksandrów 

Łódzki oferuje dobrze zorganizowaną, 

sprawnie działającą i dość równomiernie 

rozłożoną opiekę dla najmłodszych — od 

żłobka… 

Nabór do żłobka powinien być prowadzony 

cały rok, obecnie listy rezerwowe są długie, 

grupy liczne, dochodzą nawet do 30 osób. 

 

Nie uwzględniono   

 

Nabór do żłobków jest przeprowadzany w 

terminach określonych w każdej placówce 

indywidualnie z uwagi, że są to placówki 

prywatne. 

21 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Stopień skanalizowania gminy str.10 – 

72%, str.41 (tabela) – 87,9% 
Nie jest jasne, która wartość jest prawidłowa 

Uwzględniono 

 

Prawidłowa wartość to 72%. 

22 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Tabele zawierają kolumny ‘Wartość 

bazowa – 2020 rok’ i ‘Oczekiwany trend’, 

ale nie zawierają mierzalnych wartości, 

które pozwoliły by monitorować realizację 

strategii w kolejnych latach i ocenić 

końcową realizację w 2030 roku. 

Sam oczekiwany trend to za mało, 

ponieważ każda zmiana wartości bazowej 

Dodanie do każdego wskaźnika oczekiwanej 

wartości którą chcemy osiągnąć w 2025 i 2030 

roku. 

Przykład: 

Wskaźnik: ‘Długość ścieżek rowerowych’ 

Wartość bazowa – 2020 rok: 2,07 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 5,00 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 10,00 

Uwzględniono  

 

Strona 41 
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oznaczać będzie realizację celu i nie 

pozwoli na prawidłową ewaluację. 

23 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Sformułowanie ‘powinien’ nie oznacza, że 

coś zostanie zrobione. Należy zmienić na 

‘będzie’. 

Zmiana na: Proces monitoringu uwzględniać 

będzie wskaźniki monitoringu przypisane 

poszczególnym działaniom (wskazane w 

rozdziale Oczekiwane rezultaty prowadzonych 

działań). Monitoring powinien będzie 

prowadzony, co najmniej raz w roku.  

Uwzględniono  

 

Strona 55 

24 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Należy zamienić sugestię na warunek. 

Zmiana na: Ocena zasadności przeprowadzenia 

aktualizacji Strategii przeprowadzana będzie 

minimum co 5 lat. 

Uwzględniono  

Strona 56 

25 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak informacji jak często będzie 

przeprowadzana Ewaluacja Strategii. 

Dodanie zdania: Ewaluacja Strategii 

przeprowadzana będzie minimum co 3 lata 

Nie uwzględniono  

 

Strona 56 

 

Ewaluacja Strategii przeprowadzana będzie 

minimum co 5 lat 

26 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla oczekiwanego 

rezultatu ‘Zmniejszenie zakorkowania 

miasta’ 

Dodanie wskaźnika: ‘Całkowity ruch 

tranzytowy w Gminie’ lub mu 

odpowiadającego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 90% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 80% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

27 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Dodanie wskaźnika związanego z budową 

obwodnicy w ciągu drogi krajowej (DK72) 

Ref. 7.1 

Dodanie wskaźnika: ‘Istnieje obwodnica w 

ciągu DK72’ lub mu odpowiadającego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: NIE 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: NIE 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: TAK 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim. 

28 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla oczekiwanego 

rezultatu: ‘Wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego z centrum miasta’ 

Dodanie wskaźnika: ‘Ruch tranzytowy w 

centrum miasta’ lub mu odpowiadającego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 80% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 50% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

29 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla oczekiwanego 

rezultatu: ‘Tabela 1. 

Cel operacyjny 1.1 

Dodanie wskaźnika: ‘Czas podróży 

komunikacją miejską do Łodzi’ lub mu 

odpowiadającego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 80% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 
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Brak wskaźnika dla oczekiwanego 

rezultatu ‘Wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego z centrum miasta’’ 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 70% * X 

30 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Usunięcie wskaźnika: ‘Liczba lokalnych 

przewoźników na terenie gminy’. 

Nie można jednoznacznie określić jak tak 

zmiana wpłynie na realizację celu. 

Na przykład mniejsza liczba lokalnych 

przewoźników może realizować więcej 

przejazdów i w krótszym czasie. 

Uwzględniono  

Strona 43 

Usunięto wskaźnik monitorowania 

31 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Dodanie wartości oczekiwanej wskaźnika: 

‘Powierzchnia gminy objęta miejscowymi 

planami 

zagospodarowania przestrzennego’ 

Wartość bazowa – 2020 rok: 100 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 100 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 100 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

32 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla oczekiwanego 

rezultatu dla oczekiwanego rezultatu: 

‘Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego’ 

Dodanie wskaźnika: ‘Liczba dni z 

przekroczeniem średniego stężenia pyłu 

zawieszonego PM10’ lub innego podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 80% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 50% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

33 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla oczekiwanego 

rezultatu dla oczekiwanego rezultatu: 

‘Zwiększenie ilości odprowadzonych 

ścieków systemem kanalizacji 

sanitarnej’ 

Dodanie wskaźnika: ‘Liczba ścieków 

odprowadzanych do oczyszczalni wozami 

asenizacyjnymi ’ lub innego podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 80% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 50% * X 

oraz 

Dodanie wskaźnika: ‘Liczba przyłączy 

kanalizacyjnych’ lub innego podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 110% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 130% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

34 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla kierunku działań: 

‘Renowacja oraz odpowiednie 

wyeksponowanie obiektów 

zabytkowych’ 

Dodanie wskaźnika: ‘Liczba obiektów 

zabytkowych w gminie w stanie złym i bardzo 

złym’ lub innego podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 80% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 50% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 
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35 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Dodanie wskaźnika obrazującego brak 

dostępności do sieci wodociągowej w 

gminie. 

Dodanie wskaźnika: ‘Liczba nieruchomości 

bez przyłącza wodociągowego’ lub innego 

podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 80% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 60% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

36 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

W Sferze Gospodarczej, Cel strategiczny 3, 

dodanie Celu operacyjnego związanego z 

zrównoważoną gospodarką finansową 

gminy 

Dodanie Celu operacyjnego: 

3. Zrównoważona gospodarka finansowa 

gminy 

 

oraz odpowiednie rozszerzenie: 

5.1.3. Wykaz kierunków działań i działań w 

ramach strefy gospodarczej o kierunki działań: 

- zrównoważona polityka budżetowa 

i oczekiwane rezultaty: 

- zadłużenie gminy w 

Nie uwzględniono  

Zapisy te wynikają z odrębnych przepisów 

prawa i są stosowane w gminie (m.in. ustawa o 

finansach publicznych) 

37 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Na końcu rozdziału dodać słownik – 

wyjaśnienie wybranych pojęć z Tabel, aby 

zapewnić ich prawidłowe zrozumienie. 

Dodać wyjaśnienie użytych wskaźników takich 

jak: 

- Stopień skanalizowania gminy 

- Stopień zwodociągowania gminy 

- Powierzchnia nowych terenów zielonych 

- Powierzchnia nowych terenów 

inwestycyjnych 

- Liczba map turystycznych gminy 

Nie uwzględniono  

Zapis nie jest istotny dla realizacji Strategii. 

38 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla kierunku działań: 

‘Działania racjonalizujące gospodarkę 

odpadami’ 

Dodanie wskaźnika: ‘Masa zmieszanych 

odpadów komunalnych na jednego 

mieszkańca gminy [kg]’ lub innego podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 105% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 110% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

39 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Brak wskaźnika dla kierunku działań: 

‘Działania racjonalizujące gospodarkę 

odpadami’ 

Dodanie wskaźnika: ‘Masa selektywnie 

zbieranych odpadów w całości odpadów’ lub 

innego podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 120% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 140% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 
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40 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Liczba żłobków nie powinna być celem 

samym w sobie. Możemy mieć więcej 

żłobków i mniej miejsc dla dzieci. 

Dodanie wskaźnika: ‘Liczba miejsc dla dzieci 

w żłobkach’ lub innego podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 110% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 130% * X 

Nie uwzględniono  

Brak realnej możliwości oceny wskaźnika 

przez Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzkim 

41 

Mieszkaniec 

Gminy 

Aleksandrów 

Łódzki 

Liczba nowych zajęć dodatkowych 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym nie 

powinna być celem samym w sobie. 

Dodanie wskaźnika: ‘Liczba dzieci 

uczęszczających na zajęcia o charakterze 

sporotowo-rekreacyjnym’ lub innego 

podobnego. 

Wartość bazowa – 2020 rok: X 

Wartość oczekiwana – 2025 rok: 110% * X 

Wartość oczekiwana – 2030 rok: 130% * X 

Nie uwzględniono  

 

Uwzględniono inne wskaźniki o podobnym 

znaczeniu (m.in. Liczba nowych zajęć 

dodatkowych o charakterze sportowo-

rekreacyjnym) 

42 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie – 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Poznaniu 

Punkt 1 uwag PGW Wody Polskie: 

 

Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki 

powinna zawierać informację o występowaniu 

na terenie gminy obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obowiązywaniu na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

zakazu nowej zabudowy, a także o 

obowiązywaniu zakazów wynikających z 

przepisów odrębnych (tj. przepisów ustawy 

Prawo Wodne) (…) 

Uwzględniono  

Strona 78 

43 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie – 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Poznaniu 

Punkt 2 uwag PGW Wody Polskie: 

 

W związku z potrzebą racjonalnego 

gospodarowania zasobami wodnymi, woda 

podziemna ujmowana studniami głębinowymi 

z utworów czwartorzędowych, powinna być 

wykorzystywana główni do celów pitnych.   

Uwzględniono  

Dodano taki zapis na stronie 78 

44 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie – 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Punkt 3 uwag PGW Wody Polskie: 

(…) 

Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze 

zm.) na podstawie map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego 

przygotowuje się – z uwzględnieniem podziału 

kraju na obszary dorzeczy oraz regiony wodne 

– plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

Uwzględniono  

Strona 79 

Dodano zapis:  

Dla terenu gminy Aleksandrów Łódzki 

obowiązuje na dzień sporządzania Strategii 
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Wodnej w 

Poznaniu 

PZRP. (…) 

Aktualnie dla przedmiotowego terenu odnosi 

się plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Odry, zawierający w 

treści Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla regionu wodnego Warty, 

przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 18 października 2016 r. opublikowany w 

dniu 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1938) – 

dostępny w całości pod adresem 

www.dziennikustaw.gov.pl /du/2016/1938.  

(…) 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszaru dorzecza Odry, zawierający w treści 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

regionu wodnego Warty, przyjęty 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. opublikowany w dniu 1 

grudnia 2016 r. 

45 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie – 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Poznaniu 

Punkt 4 uwag PGW Wody Polskie: 

(…) 

 

Proponuje się, aby w zakresie celu 1.3. 

„Wysoka jakość środowiska naturalnego oraz 

adaptacja do zmian klimatu” uwzględnić 

działania w zakresie rozwoju tzw. Niebieskiej i 

zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji 

do zmian klimatu oraz działania dot. 

promowania/wsparcia rozwiązań w zakresie 

zwiększania retencji, w tym zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych na terenie 

prywatnych posesji przy budynkach 

mieszkalnych i na terenach prywatnych 

przedsiębiorstw. (…) 

Uwzględniono  

Strona 25 

Dodano nowy kierunek działań:  

- Promowanie/wsparcie rozwiązań  

w zakresie zwiększania retencji,  

w tym zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych  na terenie prywatnych posesji 

przy budynkach mieszkalnych i na terenach 

prywatnych przedsiębiorstw 

46 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie – 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Poznaniu 

Punkt 5 uwag PGW Wody Polskie: 

(…) 

W opiniowanym dokumencie „Strategia 

Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 

2022-2030” brakuje w części dotyczącej 

środowiska przyrodniczego („Środowisko” – 

12.1.6 str. 73 i 74) szczegółowych informacji 

dotyczących ustaleń aktualizacji Planów 

Gospodarowania Wodami zgodnie z art. Ust. 1 

ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 

624 z późn. zm.). 

 

Na terenie gminy Aleksandrów Łódzki 

położone są częściowo obszary zlewni 

następujących jednolitych części wód 

Uwzględniono  

Strona 78 

Dodano zapisy: 

- Na terenie gminy Aleksandrów Łódzki 

położone są częściowo obszary zlewni 

następujących jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych: Jasieniec 

(PLRW600016183234), Lubczyna 

(PLRW600017183238), Bełdówka 
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powierzchniowych rzecznych: Jasieniec 

(PLRW600016183234), Lubczyna 

(PLRW600017183238), Bełdówka 

(PLRW60001783269), Ner od Zalewki do 

Dopływu spod Łężek (PLRW600020183271). 

 

Zgodnie z obowiązującym Planem wszystkie 

jednolite części wód powierzchniowych są w 

złym stanie wód, są zagrożona ryzykiem 

osiągnięcia celu środowiskowego i posiadają 

odstępstwo czasowe od osiągnięcia tego celu z 

uwagi na brak możliwości technicznych. 

Natomiast jednolita część wód podziemnych 

PLGW600072 jest w dobrym stanie zarówno 

pod względem ilościowym jak i jakościowym 

w związku z tym nie jest zagrożona i nie 

posiada żadnych odstępstw od osiągnięcia 

dobrego stanu.  

Na terenie gminy Aleksandrów Łódzki nie 

występują jeziora będące jednolitymi częściami 

wód powierzchniowych. 

(…) 

(PLRW60001783269), Ner od Zalewki do 

Dopływu spod Łężek (PLRW600020183271). 

 

- Zgodnie z obowiązującym Planem wszystkie 

jednolite części wód powierzchniowych są w 

złym stanie wód, są zagrożone ryzykiem 

nieosiągnięcia celu środowiskowego i 

posiadają odstępstwo czasowe od osiągnięcia 

tego celu z uwagi na brak możliwości 

technicznych.  

 

- Na terenie gminy Aleksandrów Łódzki nie 

występują jeziora będące jednolitymi częściami 

wód powierzchniowych. 

47 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie – 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Poznaniu 

Punkt 6 uwag PGW Wody Polskie: 

 

Dodatkowo informuję, że na terenie gminy 

Aleksandrów Łódzki występu 

Uwzględniono  

Strona 78 dodano zapis: 

Ze względu na specyficzne warunki 

geologiczne i związane z nimi warunki wodne 

znaczna część obszaru gminy odwadniana jest 

sztucznie poprzez sieć rowów melioracyjnych 

oraz sieć drenarska. 

 

 


