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1. Wprowadzenie - cel, założenia i zakres opracowania 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji celem opracowania Programu 

Rewitalizacji jest próba wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez 

kompleksowe działania obejmujące sferę społeczną oraz gospodarczą lub przestrzenno-funkcjonalną 

lub techniczną lub środowiskową. 

W proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, na każdym jego etapie, powinni być włączeni 

wszyscy interesariusze, w szczególności zaś społeczność lokalna:  

 Mieszkańcy terenu rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na rewitalizowanym obszarze; 

 Inni mieszkańcy gminy; 

 Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

 Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną; 

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 Organy władzy publicznej; 

 Podmioty inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

Proces działań rewitalizacyjnych jest działaniem kompleksowym i wieloletnim. Powinien być 

skoncentrowany terytorialnie i prowadzić do rozwoju społecznego (m.in. zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu, przestępstwom, pobudzania aktywności społeczności lokalnej); gospodarczego (m.in. 

tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania atrakcyjności turystycznej) i przestrzennego danego 

terenu (m.in. modernizacji zabudowy, poprawy stanu środowiska, tworzenia miejsc rekreacyjnych). 

Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie uwarunkowań danego obszaru 

oraz wzmocnienie jego atutów i potencjałów (w tym także potencjałów kulturowych). Działania 

związane z rewitalizacją powinny być prowadzone w sposób spójny wewnętrznie (poszczególne 

działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi).  

Podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny zastosowany zostanie 

następujący proces planowania strategicznego: 

 Ankieta internetowa CAWI; 

 Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo CATI; 
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 Zbieranie projektów przedsięwzięć; 

 Punkty konsultacyjne; 

 Warsztaty projekcyjne z interesariuszami rewitalizacji; 

 Konsultacje społeczne z interesariuszami rewitalizacji. 

W Gminnym Programie Rewitalizacji używane są następujące definicje: 

Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan 

spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na 

podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – występowanie 

sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze). 

Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się 

prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju 

lokalnego. 

Program rewitalizacji został zdefiniowany jako inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę 

miasta, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, 

infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. Celem niniejszego programu jest wyprowadzenie 

obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji. 

Projekt rewitalizacyjny to zaplanowany oraz ukierunkowany plan na osiągnięcie celów programu 

rewitalizacji.  

Należy zaznaczyć, że głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy 

europejskich są środki RPO (EFS i EFFR). Komplementarnym źródłem ich współfinansowania są także 

środki KPO (EFS, EFRR, FS). Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą być także środki 

budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałe np. 

prywatne. 

Na poniższym rysunku zostały przedstawione etapy tworzenia planu. W ten sposób zapewniona 

została kompleksowość i komplementarność działań. Oceniono także możliwości gminy miejskiej w 

oparciu o środki finansowe realne do uzyskania. Jednocześnie zaznaczyć należy, że podstawą prawną 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny była ustawa z dnia 9 października 

2015 roku o rewitalizacji.  
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Rysunek 1. Etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Źródło: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.  

  

a) Diagnoza

•pełna diagnoza problemów w skali  gminy i uszczegółowiona dla obszaru rewitalizacji

b) Powiązania

•opis powiązań lokalnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy i regionu

c) Wizja

•wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

d) Cele

•cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu 
negatywnych zjawisk

e) Planowane przedsięwzięcia

•opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, 
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym

f) Mechanizmy

•mechanizmy integrowania działań 

g) Ramy finansowe

•szacunkowe ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem 
środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych

h) Zarządzanie

•opis struktury zarządzania realizacją lokalnego programu rewitalizacji

i) Monitorowanie

•system monitorowania i oceny lokalnego programu rewitalizacji



 
 

Strona 7 z 83 
 

2. Powiązanie z dokumentami strategicznymi 

W niniejszym rozdziale zostało przedstawione powiązanie Programu Rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi gminy miejskiej Brzeziny. Przeanalizowano dokumenty strategiczne i planistyczne z 

poziomu krajowego, regionalnego oraz lokalnego. 

Powiązanie z Gminnym Programem Rewitalizacji na poziomie krajowym: 

Krajowa Polityka Miejska 2023 

Powyższy dokument został przyjęty Uchwałą nr 198 Rady Ministrów, z dnia 20 października 2015 

roku. W dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rewitalizacja została 

opisana szczegółowo, jako kompleksowy proces przemian społecznych, gospodarczych, 

przestrzennych i technicznych na obszarze zdegradowanym, którego celem jest eliminacja i 

ograniczenie skali występowania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych. Rewitalizacja w powyższym 

dokumencie wskazana została, jako jedno z priorytetowych założeń krajowej polityki miejskiej do 

2023 roku. Krajowa Polityka Miejska określa szereg regulacji i zaleceń dotyczących wyprowadzania 

obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny został 

opracowany zgodnie ze standardami przedstawionymi w dokumencie strategicznym z poziomu 

krajowego. 

 

Strategia rozwoju obszarów rewitalizacji w mieście Brzeziny została dostosowana do koncepcji 

przedstawionej w wizji Krajowej Polityki Miejskiej. 

 

Polskie miasta są przyjazne dla mieszkańców jako miejsca oferujące wysoką jakość życia (…) 

Polskie miasta są spójne społecznie, ekonomicznie i przestrzennie, również dzięki wysiłkom 

dotyczącym rewitalizacji najbardziej zdegradowanych ich części, i obsługiwane przez efektywny 

transport publiczny. Są otwarte i dostępne, rozwijają się w sposób zrównoważony w kierunku 

miast zwartych przestrzennie, ale jednocześnie niepozbawionych dobrze zorganizowanych 

przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Są także sprawnie zarządzane – w sposób skuteczny, 

efektywny i partnerski, poprzez coraz bardziej zintegrowane działania obejmujące całe miejskie 

obszary funkcjonalne oraz aktywną współpracę z mieszkańcami (…) 

 

Program Rewitalizacji odpowiada również celowi głównemu Krajowej Polityki Miejskiej oraz 

tożsamym do niego celom strategicznym. 

 

Cel główny: Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego 

rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

 Cel strategiczny 3: Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych 

społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich. 

Kryterium poprawy stanu sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej na obszarze rewitalizacji dotyczy w efekcie końcowym wzrostu jakości życia 

mieszkańców. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania 
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miasta, poprzez co spełniają założenia strategii zrównoważonego rozwoju. 

 Cel strategiczny 5: Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, 

przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych 

obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 

ekonomicznemu. 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest 

osiągnięcie powyższego celu strategicznego Krajowej Polityki Miejskiej. Rewitalizacja wzmocni 

procesy rozwojowe, które w największym stopniu przyczynią się do eliminacji negatywnych zjawisk z 

obszarów zdegradowanych. Redukcja skali występowania zjawisk kryzysowych pozwoli na 

wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów miasta.  

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju stanowi strategiczny dokument w sformułowanej koncepcji rozwoju 

państwa do 2020 roku. Strategia została przyjęta Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 

2012 roku. Strategia Rozwoju Kraju została sporządzona w odpowiedzi na zmieniające się 

uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kraju. Dokument strategiczny przedstawia priorytetowe 

wyzwania dla regionalnego rozwoju oraz wyznacza cele rozwojowe dla poszczególnych obszarów, 

uwzględniając jednocześnie pełnione przez nie funkcje. 

 

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z regulacjami oraz założeniami 

powyższego dokumentu. Wizja Strategii Rozwoju Kraju 2020 brzmi następująco: 

 

Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo. 

 

Zrównoważony rozwój, ujęty syntetycznie w wizji omawianego dokumentu jest komplementarny z 

założeniami procesu rewitalizacji. Suma zaplanowanych działań w Programie Rewitalizacji, 

odnosząca się do wszystkich sfer funkcjonowania miasta, stanowi gwarancję zachowania zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji zostały sporządzone zgodnie z założeniami Strategii 

Rozwoju Kraju.  Cele strategiczne omawianego dokumentu, względem których opracowano 

koncepcje wychodzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego przedstawiono poniżej. 

 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 

Cel strategiczny 4. Rozwój kapitału ludzkiego. 

 Kierunek interwencji publicznej 4.1.: Zwiększenie aktywności zawodowej. 

 Kierunek interwencji publicznej 4.2.: Poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

 

Cele Programu Rewitalizacji w sferze gospodarczej są komplementarne do powyższych kierunków 

interwencji opracowanych w Strategii Rozwoju Kraju. Zwiększenie mobilności i aktywności 

zawodowej mieszkańców przyczyni się do obniżenia stopy bezrobocia w mieście, co pośrednio 

ograniczy skalę negatywnych zjawisk społecznych, m.in.: ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
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Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

Cel strategiczny 1: Integracja społeczna. 

 Kierunek interwencji publicznej 1.1: Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Kierunek interwencji publicznej 1.2: Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim 

zagrożonych. 

 

Najważniejszym zadaniem Programu Rewitalizacji w sferze społecznej jest aktywizacja grup 

wykluczonych społecznie. Wyznaczone w niniejszym dokumencie działania ze sfery społecznej 

bezpośrednio odnoszą się do założeń Strategii Rozwoju kraju. 

 

Cel strategiczny 2: Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych. 

 Kierunek interwencji publicznej 2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

 

Czynnikiem wpływającym na efektywniejszą aktywizację społeczną mieszkańców jest łatwy dostęp 

do usług publicznych. Usprawnienie systemu dystrybucji usług publicznych, m.in. zdrowotnych, 

bezpieczeństwa i wsparcia społecznego przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 

Narodowy Plan Rewitalizacji został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W 

dokumencie znajduje się zestawienie kluczowych ram prawnych, regulacji i zaleceń odnoszących się 

do programów rewitalizacji. Narodowy Plan Rewitalizacji odpowiada zdiagnozowanemu 

zapotrzebowaniu na działania rozwojowe, które są rezultatem takich zjawisk jak: 

 Degradacja tkanki miejskiej; 

 Erozja stosunków społecznych; 

 Obniżenie potencjału gospodarczego. 

 

W Narodowym Planie Rewitalizacji zostały zdefiniowane oraz zunifikowane zasady intensyfikujące 

czynności rewitalizacyjne. Omawiany dokument jest komplementarny do pozostałych strategicznych 

opracowań na poziomie krajowym. 

 

Głównym założeniem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji 

tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i 

położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny został opracowany według założeń powyższego 

dokumentu. Cel główny Narodowego Planu Rewitalizacji jest tożsamy ze zdefiniowaną wizją rozwoju 

obszaru rewitalizacji w mieście Brzeziny. 

 

Gminny Program Rewitalizacji został sporządzony według regulacji opracowanych w dokumencie 

strategicznym. Wykorzystywane w Programie Rewitalizacji narzędzia oraz procesy zostały dobrane 

zgodnie z zaleceniami zdefiniowanymi w Narodowym Planie Rewitalizacji. 
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Powiązanie z Gminnym Programem Rewitalizacji na poziomie regionalnym: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 został opracowany na 

podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 roku. Dokument stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania rozwojowe 

regionu. Założenia opracowania wkomponowują się strategię zrównoważonego rozwoju zawartą w 

Programie Europa 2020. Regionalny Program Operacyjny wspiera działania w dziedzinach i 

obszarach, wśród których zostały zdiagnozowane potrzeby rozwojowe.  Działania promowane oraz 

finansowane w oparciu o Regionalny Program Operacyjny dotyczą obszarów, które charakteryzują 

się najwyższym potencjałem rozwojowym. Należy zaznaczyć, iż powyższy dokument jest 

współfinansowany z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwufunduszowość programu przyczynia się do zwiększenia 

efektywności udzielanego wsparcia oraz wywołania efektu synergii względem projektów: 

infrastrukturalnych oraz miękkich. 

 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zostało 

wydzielonych 12 osi priorytetowych, które odpowiadają 12 grupom funduszowym. Gminny Program 

Rewitalizacji Miasta Brzeziny został opracowany zgodnie z założeniami powyższego dokumentu. 

Komplementarność celów Programu Rewitalizacji względem założeń Regionalnego Programu 

Operacyjnego dotyczy poniższych osi priorytetowych. 

 

Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. 

Wyselekcjonowane obszary rewitalizacji w mieście Brzeziny charakteryzują się wysokim potencjałem 

rozwojowym w sferze oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów. Obecny stan wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji wymaga przeprowadzenia działań, zgodnie z założeniami VI osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowiącymi o wspieraniu czynności zwiększających poziom 

partycypacji ludności w kulturze oraz promocji dziedzictwa kulturowego. 

 

Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych. 

Dostosowanie Gminnego Programu Rewitalizacji względem powyższej osi priorytetowej nastąpiło w 

wyniku wkomponowania w dokument celów dotyczących podniesienia jakości i dostępu do usług 

zdrowotnych, opieki społecznej, żłobkowej i edukacji. Zdefiniowane zostały również projekty 

rewitalizacyjne, których efektem będzie poprawa dostępności usług społecznych. 

 

Oś priorytetowa VIII: Zatrudnienie. 

Głównym założeniem VIII osi priorytetowej „Zatrudnienie” jest interwencja w kwestii aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych, w tym zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Celem 

pośrednim jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu, poprzez promocję przedsiębiorczości 

oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta Brzeziny. Założenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji dotyczą bezpośrednio podnoszenia potencjału gospodarczego regionu. 

Wkomponowują się one w VIII oś priorytetową RPO. 

 

Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne. 
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Nadrzędnymi celami powyższej osi priorytetowej jest wspieranie osób zagrożonych bądź już 

objętych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Wieloaspektowe negatywne zjawiska społeczne, 

takie jak: ubóstwo i bezradność życiowa mogą być eliminowane i ograniczane wyłącznie w wyniku 

skoordynowanych i wieloletnich programów aktywizujących mieszkańców. 

Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji jest rozwój ekonomii społecznej oraz wsparcie 

osób o najniższym statusie społecznym, wymagającym specjalistycznej opieki i wsparcia. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 została opracowana wokół 14 

obszarów priorytetowych, które pogrupowano względem trzech sfer: społecznej, gospodarczej oraz 

funkcjonalno-przestrzennej. Dokument określa wizję rozwoju, cele oraz główne metody ich 

osiągania w kontekście zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych regionu. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego pełni funkcję kluczowego dokumentu określającego 

działania władz samorządowych. 

 

Założenia Programu Rewitalizacji zostały dostosowane do wizji Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego, która została przedstawiona poniżej. 

 

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy, o 

najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką 

jakością życia. 

 

Założenia Strategii zostały opracowane wokół obszarów, celów operacyjnych oraz kierunków 

działań. Gminny Program Rewitalizacji został sporządzony zgodnie z poniżej wyznaczonymi 

priorytetami. 

 

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z celami operacyjnymi oraz kierunkami 

działań wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. 

 

Cel operacyjny 4: Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie. 

Strategiczne kierunki działań 4.1.: Rozwój społeczności lokalnych. 

 4.1.1. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

 4.1.2. Rozwój sektora organizacji pozarządowych. 

 

Kapitał społeczny jest głównym czynnikiem warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy. Poczucie 

tożsamości kulturowej i historycznej, umiejętność współpracy w lokalnych społecznościach oraz 

zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne determinuje wysoką jakość życia. Społeczeństwo 

obywatelskie może w znacznym stopniu wpływać na kształtowanie lokalnej polityki społeczno-

gospodarczej. Program Rewitalizacji zakłada promocję zrzeszania się mieszkańców w formalne i 

nieformalne stowarzyszenia oraz wzrost stopnia partycypacji społecznej w życiu publicznym. 

 

Cel operacyjny 5: Wysoki standard i dostęp do usług medycznych. 

Strategiczne kierunki działań 5.1.: Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej. 
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 5.1.1. Rozwój i racjonalizacja bazy ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy 

zastępczej. 

 5.1.2. Rozwój usług i programów profilaktyki zdrowotnej oraz innych z zakresu pomocy 

społecznej i pieczy zastępczej. 

 

Ważnym czynnikiem warunkującym wysoką jakość życia jest łatwy dostęp do podstawowych usług 

publicznych, w tym: edukacyjnych, zdrowotnych, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, sportu i 

rekreacji. Niedostateczny dostęp do wyżej wymienionych usług determinuje trudności w rozwoju 

cywilizacyjnym oraz wzrost niepokojów społecznych. Ułatwienie dostępu do podstawowych usług 

publicznych oraz rozszerzenie ich oferty stanowi priorytetowe zadanie Programu Rewitalizacji. 

 

Cel operacyjny 6: Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Strategiczne kierunki działań 6.1.: Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu. 

 6.1.1. Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności. 

 

Strategiczne kierunki działań 6.2.: Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i 

wykluczeniu społecznemu. 

 6.2.1. Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej. 

 6.2.2. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 6.2.3. Zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. 

 

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego jest priorytetowym działaniem Programu 

Rewitalizacji. Istotność zapobiegania temu zjawisku została szczegółowo omówiona w powyższym 

dokumencie. Promowanie oraz dotowanie inicjatyw związanych z ekonomią społeczną stanowi 

kluczowe założenie Programu Rewitalizacji. 

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020 

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020 stanowi kluczowy dokument, który w 

swojej treści systematyzuje wiedzę o powiecie, wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju, a także 

wskazuje na czynności, których realizacja przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z kierunkami rozwoju ujętymi w 

powyższym dokumencie. Poniżej została przedstawiona wizja rozwoju powiatu brzezińskiego na lata 

2014 - 2020. 

 

W 2020 roku Powiat Brzeziński regionalnym centrum usług opiekuńczo – zdrowotnych, miejscem 

oferującym godne warunki bytowe dla mieszkańców oraz miejscem przyjaznym dla 

przedsiębiorców. 

 

Koncepcja rozwoju sformułowana w Programie Rewitalizacji wpisuje się w ramy ustanowione w 

powyższej wizji. Dodatkowo, cele strategiczne i operacyjne oraz zaplanowane projekty 

rewitalizacyjne zostały dostosowane do poniżej przedstawionych założeń Strategii Rozwoju Powiatu 
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Brzezińskiego. 

 

Cel strategiczny 1: Stworzenie centrum usług opiekuńczo – zdrowotnych. 

 Cel operacyjny 1.2.: Rozwój usług opiekuńczych. 

 Cel operacyjny 1.3.: Rozwój pozostałych usług zdrowotnych. 

 Cel operacyjny 1.4.: Wspieranie oraz umacnianie wspólnoty mieszkańców. 

 

Jednym z założeń Gminnego Programu Rewitalizacji jest poprawa dostępu do usług publicznych oraz 

rozszerzenie jej oferty. Dla mieszkańców Brzezin dostęp do opieki społecznej, czy też lekarza 

specjalisty jest jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość życia. W wyniku rozwoju 

usług medycznych oraz opiekuńczych zostaną spełnione podstawowe potrzeby mieszkańców. 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój komunikacji, współpracy, partnerstwa. 

 Cel operacyjny 2.1.: Partnerstwo lokalne Powiat - Gminy, Miasto. 

 

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z zasadą partycypacji społeczeństwa na 

każdym etapie jego tworzenia. Jednym z kluczowych założeń niniejszego dokumentu jest 

promowanie postawy pro obywatelskiej wśród lokalnej społeczności. 

Powiązanie z Gminnym Programem Rewitalizacji na poziomie lokalnym: 

Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 

Na podstawie Uchwały nr LVI/295/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2014 roku został 

przyjęty dokument strategiczny pn. Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020. Strategia 

określa główne, długoterminowe cele oraz priorytetowe kierunki rozwoju miasta Brzeziny w 

perspektywie czasowej do 2020 roku. W dokumencie zostały wyznaczone cele strategiczne wraz z 

ramami czasowymi, określającymi terminy ich realizacji. Gminny Program Rewitalizacji został 

opracowany zgodnie z określonymi w Strategii Rozwoju założeniami. 

 

W Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny została zdefiniowana wizja, która określa docelowy stan miasta 

na koniec okresu obowiązywania dokumentu. 

 

W 2020 roku Brzeziny miastem nowoczesnym, inteligentnym, niezależnym i świadomym swojej 

tożsamości i wartości historyczno-kulturowej oraz miejscem zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego. 

 

Program Rewitalizacji uwzględnia założenia przedstawione w powyższej wizji. Cele strategiczne 

niniejszego dokumentu zostały zintegrowane z poniższymi założeniami Strategii Rozwoju. 

 

Cel strategiczny 3: Poprawa jakości życia w mieście i zwiększenie jego atrakcyjności. 

 Cel operacyjny 3.1.: Wspieranie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
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Założeniem Gminnego Programu Rewitalizacji jest wspieranie jednostek wykluczonych społecznie. 

Wyłącznie kompleksowe i długoterminowe działania pozwolą na poprawę jakości życia mieszkańców 

wykluczonych społecznie. Zbieżność celów wśród dokumentów strategicznych w tej kwestii jest 

niezbędna do osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

 Cel operacyjny 3.2.: Rozwój kapitału społecznego. 

 

Zgodnym założeniem niniejszego dokumentu ze Strategią Rozwoju jest komplementarność celów 

dotyczących rozwoju kapitału społecznego. Aktywne, pro obywatelskie społeczeństwo, które w 

wyniku partycypacji w życiu publicznym bierze czynny udział w debatach publicznych oraz wyznacza 

kierunki rozwoju jest jednym z głównych zadań obu dokumentów. 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny stanowi 

dokument planistyczny, określający politykę przestrzenną miasta. 

 

Cele strategiczne Programu Rewitalizacji zostały dostosowane do założeń określonych w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zadania zdefiniowane w powyższym 

dokumencie oraz tożsame z założeniami Programu Rewitalizacji dotyczą: 

A. Aktywizacji zawodowej mieszkańców; 

B. Likwidację obszarów nędzy oraz problemu ubóstwa; 

C. Przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym; 

D. Ochrony oraz rozwój lokalnej tożsamości; 

E. Rozwoju kapitału społecznego. 

 

Wymienione powyżej działania bezpośrednio odnoszą się do konstrukcji i reguł tworzenia Programu 

Rewitalizacji oraz do wyznaczonych w tymże dokumencie celów oraz kierunków rozwoju. 

Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny 

Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Brzeziny został przyjęty Uchwałą nr XLII/6/06 Rady 

Miasta Brzeziny w 2005 roku. Stanowi instrument koordynujący wdrażanie miejskich polityk 

przestrzennych. Założeniem jego powstania była ochrona miejskich zasobów dziedzictwa 

kulturowego poprzez stworzenie: regulacji je zabezpieczających i struktury realizacji działań 

promujących historię środowiska kulturowego. 

 

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się wysokim potencjałem turystycznym, na terenie 

którego zlokalizowanych jest wiele atrakcyjnych obiektów historycznych i kulturowych. Założenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji zostały opracowane zgodnie z poniższymi celami strategicznymi 

gminnego programu opieki nad zabytkami. 

 

Cel strategiczny 5: Wykreowanie wizerunku miasta i tożsamości mieszkańców, wspieranie 

aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego. 

Kluczowe założenie Programu Rewitalizacji, dotyczące wspierania i promowania aktywności pro 

obywatelskich wkomponowuje się w powyższy cel strategiczny. Tożsamość mieszkańców oparta o 

dziedzictwo kulturowe stanowi ważny czynnik integrujący lokalne społeczności.  
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Cel strategiczny 11: Powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Zachowanie tożsamości kulturowej, integrującej jednostki jest kluczowym elementem aktywizacji 

lokalnej społeczności. Przekazywanie obyczajów i historii dotyczących kultury brzezińskiej 

najmłodszym mieszkańcom miasta i okolic stanowi strategiczne zadanie dla obecnych edukatorów i 

rodziców. W Programie Rewitalizacji zostały uwzględnione działania wspierające promocję kultury 

brzezińskiej. 

Strategia promocji miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020 

Strategia promocji miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020 została przyjęta uchwałą nr LVII/303/2014 z 

dnia 19 września 2014 roku. Dokument stanowi uzupełnienie Strategii rozwoju miasta Brzeziny na 

lata 2014 - 2020 o koncepcję jej promocji. Strategia marketingowa pozwala budować pozytywny 

wizerunek miasta, jako miejsca atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. 

 

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z poniższymi założenia Strategii promocji miasta 

Brzeziny. 

 

Cel strategiczny: Wypromowanie Miasta Brzeziny, jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców 

aglomeracji łódzkiej. 

 Cel operacyjny 1: Promocja rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej. 

 Cel operacyjny 3: Miasto atrakcyjne dla mieszkańców. 

 

W wyniku zjawiska suburbanizacji miast mieszkańcy z terenów miejskich migrują na tereny wiejskie 

oraz podmiejskie. Szansą na rozwój miasta Brzeziny jest przyciągnięcie osób migrujących z pobliskiej 

aglomeracji łódzkiej. W tym celu opracowano strategię promującą Brzeziny, jako miejsce atrakcyjne 

dla mieszkańców. 

 

Założeniem Programu Rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców. Cele obu dokumentów 

są do siebie komplementarne i wzajemnie się uzupełniają. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2017 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przyjęty Uchwałą nr XXXI/197/2016 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 27 października 2016 roku. Program określa zasady współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi, a pozostałymi podmiotami na terenie miasta.  

Głównym celem omawianego dokumentu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

miastem, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie miasta. 

Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami 

środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania miastem. 

 

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z założeniami programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017. Poniżej zaprezentowano cele strategiczne, które są komplementarne 
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względem założeń Programu Rewitalizacji. 

 

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, promocji zdrowia, wspierania 

osób niepełnosprawnych, kultury, sportu i turystyki. 

 

Cel strategiczny 2: Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań 

publicznych poprzez wspieranie i powierzanie im zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. 

 

Cel strategiczny 4: Zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na 

kreowanie polityki społecznej w mieście. 

 

Cel strategiczny 6: Tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta. 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 został przyjęty Uchwałą nr 

XXXIII/219/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 roku. Celem opracowania jest 

diagnoza oraz zminimalizowanie skali zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym. Zadania z zakresu 

Programu przeciwdziałania narkomanii dotyczą również udzielania specjalistycznego wsparcia 

rodzinom osób uzależnionych. 

 

Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny z poniżej wymienionymi zadaniami Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

Zadanie 5: Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Osoby uzależnione od narkotyków stanowią grupę społeczną, która wymaga specjalistycznej opieki. 

Jednostki uzależnione od narkotyków charakteryzują się bezradnością życiową, często są one 

wykluczone społecznie. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego jest podstawowym 

celem powstania Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponowne włączenie do społeczeństwa 

jednostek wykluczonych stanowi jedno z głównych założeń rewitalizacji.  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 został przyjęty 

Uchwałą nr XXXIII/218/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 roku. Dokument zawiera 

regulacje i założenia dotyczące profilaktyki oraz przeciwdziałaniu problemom związanych z 

alkoholem. Zadania z zakresu omawianego dokumentu realizowane są przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

 

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z przedstawionymi poniżej celami  i 
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zadaniami Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

 

Cel: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

 Zadanie 2: Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie lokalnych imprez, konkursów, obozów 

terapeutycznych oraz aktywności promujących zdrowy styl życia. 

 Zadanie 3: Wymiana informacji, podejmowanie wspólnych inicjatyw, konferencji, szkoleń, 

narad na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały uwzględnione działania w zakresie prowadzenia 

czynności profilaktycznych przeciwko zjawiskom: alkoholizmu i narkomanii. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Brzeziny 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Brzeziny 

stanowi podstawę prawną do prowadzenia czynności związanych z eliminowaniem wyrobów 

azbestowych z terenu miasta. Dokument został przyjęty Uchwałą nr XLIII/93/09 przez Radę Miasta 

Brzeziny dnia 29 września 2009 roku. 

 

Gminny Program Rewitalizacji dotyczy działań, które w sposób kompleksowy i wieloletni 

przyczyniają się do ochrony stanu środowiska naturalnego. Poniższe założenia Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest zostały uwzględnione w Programie Rewitalizacji. 

 

Cel 2: Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy Miasto 

Brzeziny spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań. 

 

Cel 3: Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i 

doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony 

środowiska. 

 

Ochrona Środowiska jest ważnym założeniem Programu Rewitalizacji. Usunięcie materiałów 

azbestowych z terenu miasta poskutkuje poprawą stanu zdrowia mieszkańców. Zostaną 

zminimalizowane negatywne skutki oddziaływania niebezpiecznych materiałów na mieszkańców. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020 został przyjęty Uchwałą nr 

LIX/316 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014 roku. 

 

Powiązania pomiędzy Lokalnym Programem Rewitalizacji, a Gminnym Programem Rewitalizacji są 

wieloaspektowe, natomiast w niniejszym opracowaniu skupiono się wyłącznie na zdefiniowanych 

strategiach rozwoju. 

 

Cele rewitalizacji zdefiniowane w dokumencie z 2014 roku zostały uwzględnione w Gminnym 

Programie Rewitalizacji. Zestawienie założeń z Lokalnego Programu Rewitalizacji, na podstawie 
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których opracowano strategię wychodzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego 

zostało przedstawione poniżej. 

 

Sfera społeczna: 

 Cel 1: Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych w mieście - bezrobocia, patologii 

społecznych. 

 Cel 2: Rozwój ekonomii społecznej. 

 Cel 5: Stworzenie dostępu do instytucji kulturalnych mieszkańcom bez względu na wiek, płeć 

i stan majątkowy. 

 Cel 6: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

 Cel 7: Ochrona zdrowia i popularyzacja zdrowego trybu życia. 

Sfera gospodarcza: 

 Cel 3: Tworzenie podstaw do budowy innowacyjnej gospodarki poprzez wzmocnienie funkcji 

edukacyjnej (głównie edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym). 

 Cel 5: Tworzenie warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości poprzez bezpłatne 

szkolenia, doradztwo. 

 Cel 6: Poprawa wizerunku miasta. 

Sfera przestrzenna: 

 Cel 6: Poprawa jakości handlu na miejskim targowisku. 

 Cel 7: Uporządkowanie funkcji targowej, pieszej, jezdnej, społecznej w centrum miasta. 

 Cel 8: Przywrócenie historycznego wizerunku miasta (centrum miasta). 

 Cel 9: Wspieranie prorozwojowych inwestycji wprowadzających nowe lub rozwijających 

istniejące funkcje turystyczne, kulturalne i społeczne. 

 

Cele obu Programów Rewitalizacji są ze sobą zbieżne oraz komplementarne. Niniejszy dokument 

stanowi dopełnienie oraz uzupełnienie strategii rozwoju przedstawionej w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji.  

Powyższe powiązania stanowią gwarancję osiągnięcia efektu komplementarności przestrzennej, 

problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.  

Spójność Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi przyczyni się do sprawniejszego 

wkomponowania systemu zarządzania rewitalizacją w obecnie funkcjonującą koncepcję rozwoju 

miasta.  
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3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb 

rewitalizacyjnych 

Brzeziny pełnią status gminy miejskiej. Jednostka zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części 

powiatu brzezińskiego oraz we wschodniej części 

województwa łódzkiego. Brzeziny oddalone są o około 20 

km od miasta wojewódzkiego Łodzi, zaś innymi pobliskimi 

miejskimi ośrodkami są Zgierz, Łowicz, Skierniewice, 

Tomaszów Mazowiecki oraz Piotrków Trybunalski. Gmina 

miejska otoczona jest gminą wiejską Brzeziny zamieszkałą 

przez około 5 500 mieszkańców, miasto jest natomiast 

miejscem zamieszkania dla 12 402 osób. Jednostka zajmuje 

powierzchnię równą 2 158 ha, stanowiąc 6,02% 

powierzchni powiatu brzezińskiego (równej 35 856 ha).  

Rysunek 2 Położenie gminy miejskiej Brzeziny na tle województwa łódzkiego 

 

Źródło: www.investingpoland.eu 

W celu przeprowadzenia analizy delimitacyjnej i ujawnienia problemów w poszczególnych sferach 

obszar miasta Brzeziny podzielono na 9 jednostek. Podział miasta przeprowadzono w oparciu o jego 

układ przestrzenno-funkcjonalny. 
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Rysunek 3 Podział miasta na podobszary 

 

Źródło: Opracowanie własne; podkład: openstreetmap.org 

Tabela 1 Podział miasta na jednostki - liczba ludności i powierzchnia 

Podobszar/ulice 
Liczba 

ludności 
% ludności 

miasta 
Powierzchnia 

[w km²] 

% 
powierzchni 

miasta 

Podobszar 1 
POŁUDNIOWA, OKRZEI, SKŁADOWA, DĄBROWSKIEGO, 
POLNA, SPOKOJNA, CICHA, WESOŁA, SIENKIEWICZA 

1100 9,03% 2,84 13,16% 

Podobszar 2 
STASZICA, MICKIEWICZA, REFORMACKA, 
PRZECHODNIA, SPORTOWA, PRZEMYSŁOWA, 
ZDROWIE, WODOCIĄGOWA 

1058 8,69% 0,64 2,97% 

Podobszar 3 
ŚW. ANNY, PIŁSUDSKIEGO, KOŚCIUSZKI, SPACEROWA, 
1 MAJA 

1351 11,10% 0,45 2,09% 

Podobszar 4 
SKOŚNA, JARZĘBINOWA, REJTANA, MONIUSZKI, 
FREDRY, MATUSZEWSKIEGO, ŻEROMSKIEGO, ANDERSA 

1235 10,14% 3,20 14,83% 

Podobszar 5 
ŁÓDZKA, ŁĄKOWA, KRASICKIEGO, ŹRÓDLANA, 
STRYKOWSKA, LUDOWA, KOPERNIKA, LEŚNA, 
MAŁCZEWSKA 

848 6,96% 4,20 19,46% 

Podobszar 6 
KORDECKIEGO, SEJMU WIELKIEGO, CZARTORYSKA, 
POTOCKIEGO, DEKERTA, NIEMCEWICZA, SŁONECZNA, 
MAŁĄCHOWSKIEGO, KOŁŁĄTAJA, BURSKIEGO, 

1193 9,80% 3,57 16,54% 
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Podobszar/ulice 
Liczba 

ludności 
% ludności 

miasta 
Powierzchnia 

[w km²] 

% 
powierzchni 

miasta 

STRYJKOWSKIEGO, KRAKÓWEK, NOWA, 
SŁOWACKIEGO, ORZESZKOWEJ, CHOPINA, 
KONOPNICKIEJ 

Podobszar 7 
WARYŃSKIEGO, DROGA MŁYŃSKA, SOSNOWA, 
KOSYNIERÓW, REYMONTA, PÓŁNOCNA, RACŁAWICKA, 
JASIŃSKIEGO, UNIWERSAŁU POŁANIECKIEGO, 
MADALIŃSKIEGO, BRZOZOWA, PRUSA, KILIŃSKIEGO, 
SZARYCH SZEREGÓW, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 
LASOCKICH, JOSELEWICZA, TRAUGUTTA, KORCZAKA, 
NADRZECZNA, PLAC JANA PAWŁA II, MODRZEWSKIEGO 

1697 13,94% 3,04 14,09% 

Podobszar 8 
GŁOWACKIEGO, KOSMONAUTÓW, WOJSKA 
POLSKIEGO, KULCZYŃSKIEGO, WYSZYŃSKIEGO, 
SIKORSKIEGO, OGRODOWA, BERLINGA, MROCKA, 
MALOWNICZA, PILECKIEGO, ORLĄT LWOWSKICH, 
SŁODOWA, PARTYZANTÓW, WSPÓLNA, 
PORZECZKOWA 

1800 14,78% 0,91 4,22% 

Podobszar 9 
KONSTYTUCJI 3 MAJA, BOHATERÓW WARSZAWY, 
CEGIELNIANA, PRZEDWIOŚNIE, TULIPANOWA, 
CHRYZANTEM, KONWALIOWA, KLONOWA, RÓŻANA, 
DALIOWA, IRYSOWA, SASANEK, ZAWILCOWA 

1894 15,56% 2,73 12,65% 

SUMA 12176 100,00% 21,58 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.1. Sfera społeczna 

STRUKTURA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2015 liczba ludności w gminie miejskiej 

Brzeziny wyniosła 12 542 osoby, stanowiąc 40,5% ludności powiatu brzezińskiego (liczącego 30 933 

mieszkańców) i 0,5% całkowitej populacji województwa łódzkiego (2 493 603 mieszkańców). Dane 

wskazują na niekorzystną sytuację demograficzną na terenie miasta, chociaż zmiany są nieznaczne. 

Populacja tego terenu ulega zmniejszeniu od roku 2010, wyjątek stanowił jedynie rok 2012, kiedy 

zanotowano wzrost liczby ludności, a jednocześnie najwyższą jej liczbę na przestrzeni analizowanego 

okresu (12 587 osób). W 2015 roku było o 0,14% mieszkańców Brzezin mniej względem roku 2010. 

Według danych Urzędu Miasta w 2016 roku miasto zamieszkiwały 12 402 osoby (w tym 

zameldowanych na pobyt stały 12 176 i na pobyt czasowy 226).  

Dane dotyczące liczby ludności w podziale na płeć wskazują, że w każdym analizowanym roku kobiet 

było więcej niż mężczyzn, przy czym największą różnicę odnotowano w roku 2014, gdy różnica ta 

wynosiła 727 osób, najmniejszą zaś w roku 2010 (629 osób). 
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Wykres 1 Liczba ludności na terenie miasta (lata 2010-2015) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych BDL/GUS. 

Na względnie stałym poziomie na przestrzeni lat 2010-2015 utrzymywała się gęstość zaludnienia, 

która pod koniec analizowanego okresu wynosiła 581 osób na 1km2 (w 2010 roku liczba ta równa 

była 582 osoby/km2). Przyrost naturalny w Brzezinach w przeciągu analizowanego okresu wahał się, 

od roku 2013 kształtując się na poziomie ujemnym, co oznacza, że liczba urodzeń żywych była niższa 

od liczby zgonów. Zdecydowanie najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano w 2015 roku (-41), 

najwyższą zaś w roku 2013 (28). W latach 2010-2015 najwięcej urodzeń żywych przypadło na 2010 

rok (149), a najmniej na rok 2015 (85), podczas gdy zgonów najwięcej zarejestrowano w roku 2014 

(150), a najmniej w roku 2011 (117). 

Wykres 2 Przyrost naturalny na terenie miasta w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych BDL/GUS. 

Analizując strukturę demograficzną omawianej jednostki warto zwrócić uwagę na występujące na jej 

terenie saldo migracji, które stanowi różnicę pomiędzy napływem i odpływem mieszkańców na 

danym terenie, przy czym pod uwagę brane są zarówno migracje zagraniczne, jak i wewnętrzne. 

Saldo migracji wewnętrznych w ciągu badanego okresu wahało się, przyjmując najniższą wartość 

(minus 30) w roku 2011, najwyższą zaś w roku następnym ( plus 11). Od 2012 roku saldo utrzymuje 

się na poziomie dodatnim, chociaż wartości te z roku na rok są niższe. W przypadku salda migracji 

zagranicznych jego wartość na przestrzeni analizowanych lat utrzymywała się na dodatnim poziomie, 
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przy czym najwyższą osiągniętą wartością było 6 w roku 2014, najniższą zaś wyrównanie się 

wskaźnika do zera w roku 2010, 2012 oraz 2015. Oznacza to, że miasto jest atrakcyjnym miejscem 

pod względem zamieszkania. 

Wykres 3 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na terenie miasta w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych BDL/GUS. 

Struktura ludności gminy miejskiej Brzeziny pod względem podziału na ekonomiczne grupy wieku 

wskazuje na negatywną sytuację na tym terenie. W 2013 roku udział osób w wieku poprodukcyjnym 

przekroczył liczebność osób w wieku przedprodukcyjnym, na przestrzeni analizowanych lat 

zaobserwowano także spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym 

względem wzrostu liczebności populacji w wieku poprodukcyjnym. W 2015 r. sytuacja przedstawiała 

się następująco: wśród wszystkich mieszkańców najmniejszy odsetek stanowiły osoby w wieku 

przedprodukcyjnym (17,3%), większość osób było w wieku produkcyjnym (62,8%), a pozostała liczba 

przypadła na osoby w wieku poprodukcyjnym (19,8%). Dostrzegalne zmiany w strukturze 

demograficznej pod względem ekonomicznym będą odczuwalne przede wszystkim w przyszłości, gdy 

osoby będące obecnie w wieku produkcyjnym zaczną osiągać wiek poprodukcyjny, a w wiek 

produkcyjny zaczną wkraczać (najmniej liczne) roczniki osób będących obecnie w wieku 

przedprodukcyjnym. 
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Wykres 4 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem na terenie miasta w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych BDL/GUS. 

KULTURA 

Na potrzeby mieszkańców, w kontekście oferty kulturalnej, odpowiadają instytucje wśród których 

wymienić można Centrum Kultury i Promocji w Brzezinach, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana 

Tuwima oraz Muzeum Regionalne w Brzezinach. Miejska Biblioteka Publiczna oferuje mieszkańcom 

Brzezin szeroką ofertę kulturalną, wśród której wymienić można działalność wystawienniczą (w tym 

głównie wystawy edukacyjne, popularyzujące dorobek sławnych ludzi), prelekcje, lekcje biblioteczne, 

wycieczki i dyskusje tematyczne, zabawy integracyjne dla dzieci oraz akcje wspólnego czytania, przy 

bibliotece działał również Klub Słoneczko skierowany do najmłodszych czytelników. W 2016 roku 

odnotowano 2 484 aktywnych czytelników biblioteki1, z czego 1 490 z terenu miasta i 994 spoza 

jednostki. 

W ramach działalności Centrum Kultury i Promocji możliwe jest wzięcie udziału w różnorodnych 

warsztatach i organizowanych tematycznych zajęciach dla dzieci, jak również w działaniach 

odpowiadających na potrzeby w kontekście aktywizacji seniorów. Centrum Promocji i Kultury 

udostępnia swoje pomieszczenia Straży Miejskiej w Brzezinach oraz Spółdzielni Socjalnej Communal 

Service. Oprócz wystaw stałych w Muzeum Regionalnym prezentowane są także wystawy czasowe, 

ponadto w ciągu roku organizowane są warsztaty artystyczne oraz imprezy okolicznościowe. O 

aktywizację mieszkańców miasta dba także Centrum Kultury Fizycznej. Według danych Centrum 

Promocji i Kultury w Brzezinach liczba osób aktywnie uczestniczących w zajęcia stałych z terenu 

miasta to 69.  

                                                           
1 Co najmniej jedno wypożyczenie w ciągu ostatnich miesięcy (dane z Urzędu Miasta). 
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W przypadku osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece/domu kultury z terenu miasta ich liczba 

kształtuje się na poziomie 55 osób, z czego zdecydowanie największą aktywnością cechują się 

mieszkańcy podobszaru 3 (18 osób na 1000 mieszkańców uczestniczy w zajęcia oferowanych przez 

instytucje kultury). Dość wysoki wynik wskaźnika odnotowano także w przypadku podobszarów 2, 6 i 

4. Najmniejszą aktywnością charakteryzują się jednostki: 8 (liczba aktywnych uczestników kształtuje 

się na poziomie 0), 1 (1 aktywny uczestnik) i 9 (2 aktywnych uczestników). 

Tabela 2 Wskaźniki - liczba osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece/domu kultury w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 

Podobszar 

Liczba osób korzystających z 

zajęć stałych w bibliotece/domu 

kultury 

Liczba osób korzystających z 

zajęć stałych w bibliotece/domu 

kultury w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

1 1 0,91 

2 8 7,56 

3 24 17,76 

4 7 5,67 

5 6 7,08 

6 2 1,68 

7 5 2,95 

8 0 0,00 

9 2 1,06 

SUMA/ŚREDNIA 55 4,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

EDUKACJA  

Osoby objęte obowiązkiem szkolnym na terenie miasta wykształcenie mogą otrzymać w placówkach 

oświaty na różnych szczeblach edukacji. Placówkami funkcjonującymi w Brzezinach są: jednostki 

wychowania przedszkolnego (5), szkoły podstawowe (3), gimnazja (2) i szkoły ponadgimnazjalne (3). 

Bardziej szczegółowa analiza placówek i liczby ich uczniów znajduje się w podrozdziale dotyczącym 

sfery przestrzenno-funkcjonalnej. W ramach niniejszego podpunktu zanalizowano natomiast wyniki 

egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu szóstoklasistów. Według uzyskanych danych na terenie 

miasta w 2016 roku sprawdzian klas szóstych pisało 116 uczniów, a średni ich wynik kształtował się 

na poziomie 66,95%. Wartość poniżej średniej osiągnęli uczniowie z podobszarów: 2 (64,97%), 3 

(58,53%) i 6 (62,12%). Warto jednocześnie zaznaczyć, że część I sprawdzianu szóstoklasistów (język 

polski i matematyka) przysporzyła uczniom więcej trudności niż część II (z języka angielskiego). 

Średnie wyniki to odpowiednio 64,30% i 69,60%. W przypadku części I wyniki poniżej średniej dla 

miasta odnotowano wśród uczniów zamieszkujących obszary: 2, 3, 5 i 6. Część II dotycząca języka 

angielskiego, słabiej wypadła natomiast na podobszarach: 2, 3, 6 i 9. Jednocześnie zaznaczyć należy, 
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że w przypadku edukacji na poziomie podstawowym w 2016 roku nie odnotowano uczniów z terenu 

miasta nieotrzymujących promocji do kolejnej klasy. 

Tabela 3 Wskaźnik - średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty2 

Podobszar 

Średni wynik sprawdzianu 

szóstoklasisty: część I – 

język polski i matematyka 

Średni wynik sprawdzianu 

szóstoklasisty: część II – 

język angielski 

Sprawdzian szóstoklasisty: 

średni wynik ogółem 

1 69,04% 81,28% 75,16% 

2 63,16% 66,78% 64,97% 

3 55,20% 61,85% 58,53% 

4 70,53% 72,30% 71,41% 

5 60,42% 76,88% 68,65% 

6 60,48% 63,76% 62,12% 

7 70,16% 69,86% 70,01% 

8 70,35% 85,98% 78,17% 

9 74,38% 61,80% 68,09% 

ŚREDNIA 64,30% 69,60% 66,95% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

Średni wynik dla miasta Brzeziny z egzaminu gimnazjalnego kształtował się w 2016 roku na poziomie 

63,13%. Wartości tej nie udało się osiągnąć uczniom zamieszkującym podobszary: 2 (61,10%), 3 

(56,62%), 5 (48,28%) i 9 (62,84%). Zdecydowanie najlepsze wyniki młodzież osiągnęła w przypadku 

egzaminu z języka nowożytnego (ze względu na powszechność analizie poddano tylko język angielski 

na poziomie podstawowym), zaś najniższe w części matematyczno-przyrodniczej. Średni wynik dla 

miasta w części humanistycznej wyniósł 63,80%, przy czym poniżej tej wartości uplasowały się 

uczniowie z podobszarów: 3, 5, 6 oraz nieznacznie 8 i 9. Część matematyczno-przyrodnicza słabiej 

wypadła wśród uczniów zamieszkujących podobszary 3, 5, 6 i 9, natomiast z języka angielskiego w 

przypadku 2, 3 i 5. 

W 2016 roku odnotowano dwa przypadki, w których uczniowie nie otrzymali promocji do kolejnej 

klasy na poziomie nauczania gimnazjalnego (podobszar 3 i 6). 

Tabela 4 Wskaźnik - wyniki egzaminu gimnazjalnego3 

Podobszar 

Średni wynik 

egzaminu 

gimnazjalnego: część 

humanistyczna 

Średni wynik 

egzaminu 

gimnazjalnego: część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Średni wynik 

egzaminu 

gimnazjalnego: język 

nowożytny (j. 

angielski) 

Egzamin 

gimnazjalny: 

średni wynik 

ogółem 

                                                           
2 Wskaźnik wyliczony na podstawie danych uzyskanych od Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. 
3 Wskaźniki opracowane na podstawie danych dostarczonych przez jedną ze szkół gimnazjalnych (Gimnazjum 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach), zarządzaną przez samorząd gminny. 
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Podobszar 

Średni wynik 

egzaminu 

gimnazjalnego: część 

humanistyczna 

Średni wynik 

egzaminu 

gimnazjalnego: część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Średni wynik 

egzaminu 

gimnazjalnego: język 

nowożytny (j. 

angielski) 

Egzamin 

gimnazjalny: 

średni wynik 

ogółem 

1 65,43% 59,06% 75,90% 66,79% 

2 66,92% 56,58% 59,81% 61,10% 

3 54,44% 45,67% 69,44% 56,52% 

4 75,42% 55,92% 85,50% 72,28% 

5 55,22% 39,51% 50,11% 48,28% 

6 62,36% 53,17% 82,17% 65,90% 

7 67,88% 59,12% 81,33% 69,44% 

8 63,63% 55,15% 77,00% 65,26% 

9 63,77% 51,69% 73,06% 62,84% 

ŚREDNIA 63,80% 53,60% 72,00% 63,13% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

POMOC SPOŁECZNA 

Organizacją, która udziela świadczeń w zakresie pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzezinach, zlokalizowany przy ulicy Św. Anny 57, działający jako jednostka budżetowa 

miasta. Pomoc społeczna udzielana jest przez MOPS w Brzezinach osobom i rodzinom, w 

szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. Głównymi zadaniami ośrodka są przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń; praca socjalna; prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; analiza i ocena 

zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacja zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijanie nowych form pomocy społecznej i 

samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoje wydatki pokrywa z dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa oraz z dotacji budżetu gminy na zadania własne. Ogólny budżet MOPS w 2016 roku wyniósł 

13 462 336,68 zł, przy czym na zadania własne przeznaczono 3 367 254,09 zł, na zadania zlecone zaś 

10 085 082,59 zł. Budżet na 2017 rok jest wyższy, wynosząc łącznie 14 115 972,00 zł. 
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Jak wynika z danych, w 2016 roku pomocy społecznej udzielono mniejszej liczbie rodzin niż w latach 

poprzednich. W roku tym liczba rodzin objętych pomocą równa była 463. 

Tabela 5 Analiza osób i rodzin objętych pomocą w ramach zadań zleconych i własnych 

2014 2015 2016 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 
Liczba rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

479 1022 505 1080 463 945 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za rok 2016. 

Dane uzyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pozwoliły na analizę liczby osób 

korzystających z pomocy ośrodka na poszczególnych podobszarach, wyznaczonych na potrzebę 

niniejszego dokumentu. Okazuje się, że największa liczba beneficjentów MOPS zamieszkuje 

podobszar 3 (ponad 80 na 1000 korzysta z pomocy społecznej). Nieco niższe wskaźniki, jednak w 

dalszym ciągu powyżej średniej dla miasta, odnotowano w przypadku podobszarów: 2 (65 na 1000 

osób), 1 (51 osób na 1000) i 7 (47 osób na 1000).  

Analizie poddano również liczbę podań o świadczenia rodzinne i wychowawcze (500 plus). Średnio 75 

mieszkańców na 1000 z terenu miasta złożyło w ostatnim roku podanie o przyznanie tego typu 

wsparcia. Największą liczbę odnotowano w przypadku osób zamieszkujących podobszar 5 – 94 

mieszkańców na 1000. Wysoki wskaźnik osiągnięto również w przypadku terenów: 1, 6, 3 i 2. 

Tabela 6 Wskaźnik – osoby korzystające z MOPS w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Podobszar 

Liczba osób 

najczęściej 

korzystających z 

MOPS 

Liczba osób 

najczęściej 

korzystających z 

MOPS w 

przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

Liczba podań o 

świadczenia 

rodzinne i 

wychowawcze 500 

plus 

Liczba podań o 

świadczenia 

rodzinne i 

wychowawcze 500 

plus w przeliczeniu 

na 1000 

mieszkańców 

1 56 50,91 98 89,09 

2 69 65,22 82 77,50 

3 111 82,16 114 84,38 

4 36 29,15 76 61,54 

5 16 18,87 80 94,34 

6 37 31,01 102 85,50 

7 79 46,55 120 70,71 

8 25 13,89 126 70,00 

9 31 16,37 117 61,77 

SUMA/ŚREDNIA 460 37,78 915 75,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. 



 
 

Strona 29 z 83 
 

Jak wskazują dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, dominującym problemem 

utrudniającym lub uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie mieszkańców jest ubóstwo 

(82,5%), ale również niepełnosprawność (51,2%), bezrobocie (41,3%), i długotrwała lub ciężka 

choroba (26,6%). Trudna sytuacja rodzin powoduje również bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego (58,3%)4. Warto zwrócić uwagę, iż na przestrzeni lat 2014-2016 zmniejszył 

się odsetek osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, bezradnych w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz doświadczających sytuacji kryzysowej. Wzrost odnotowano natomiast w przypadku 

takich problemów jak: potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w 

rodzinie oraz alkoholizm. 

Tabela 7 Analiza powodów przyznawania pomocy na przestrzeni lat 2014-201-6 

Przyczyny trudnej sytuacji 

życiowej 

2014 2015 2016 

liczba % liczba % liczba % 

Ubóstwo 413 86,2 439 86,9 382 82,5 

Sieroctwo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bezdomność 23 4,8 19 3,8 12 2,6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa, 

w tym: 
8 1,67 15 3,0 17 3,7 

 wielodzietność 1 0,2 1 0,2 3 0,7 

Bezrobocie 264 55,1 243 48,1 191 41,3 

Niepełnosprawność 236 49,3 239 47,3 237 51,2 

Długotrwała lub ciężka choroba 95 19,8 116 23,0 123 26,6 

Bezradność w prowadzeniu gosp. 

domowego, w tym: 
391 81,6 301 59,6 270 58,3 

 rodziny niepełne 69 14,4 73 14,5 68 14,7 

 rodziny wielodzietne 32 6,7 38 7,5 26 5,6 

Przemoc w rodzinie 4 0,8 2 0,4 7 1,5 

Potrzeba ochrony ofiar handlu  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Alkoholizm 37 7,72 42 8,3 48 10,4 

Narkomania 1 0,21 2 0,4 1 0,2 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

4 0,8 3 0,6 3 0,65 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy 
0 0,0 0 0 0 0,0 

Zdarzenie losowe 0 0,0 0 0 0 0,0 

Sytuacja kryzysowa 41 8,6 6 1,2 47 10,2 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0,0 40 7,9 0 0,0 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za rok 2016. 

                                                           
4 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za rok 2016. 
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Bezrobocie jest jednym z najłatwiejszych do zdiagnozowania problemem, gdyż utożsamiają się z nim 

sami klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Potwierdzenie występuje również w 

statystykach Powiatowego Urzędu Pracy. Pomimo stopniowego spadku liczby osób bezrobotnych 

wskaźnik pozostaje na wysokim poziomie, odzwierciedlając tym samym trudną sytuację na 

brzezińskim rynku pracy i wysoką stopę bezrobocia. Brzeziny usytuowane są na terenie 

charakteryzującym się znacznym bezrobociem. Jak wskazują dane, w 2016 roku stopa bezrobocia w 

powiecie brzezińskim (równa 10,5) przekraczała zarówno wartości dla województwa (8,6), jak i dla 

kraju (8,3). 

Instytucjami wspomagającymi działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w mieście są: 

Świetlica Środowiskowo - Terapeutyczna Świetlik i Dom Pomocy Społecznej, podlegający powiatowi 

brzezińskiemu. Obie jednostki pełnią funkcję komplementarne do zadań MOPS-u. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Brzezin czuwają przede wszystkim funkcjonariusze policji, straży 

miejskiej i straży pożarnej.  

Siedziba straży miejskiej znajduje się w Brzezinach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 10/12. Komórka 

została powołana do życia na mocy uchwały z dnia 30 czerwca 2011 roku. Pracownicy dbają o 

porządek i bezpieczeństwo codziennie w godzinach od 7 do 21. Na terenie miasta zlokalizowana jest 

również Komenda Powiatowa Policji, przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5. W strukturze znajdują się: 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Wydział Kryminalny, a także komórki organizacyjne 

wspomagające. Jednostka organizuje różnego rodzaju spotkania informacyjne i debaty społeczne z 

mieszkańcami dotyczące kwestii bezpieczeństwa. 

W 2016 roku policja odnotowała 305 przestępstw na terenie miasta Brzeziny, z czego największa ich 

liczba dotyczyła wykroczeń z tytułu kodeksu karnego. W tym zakresie dominowały przestępstwa 

przeciwko mieniu (120 przypadków), jednak istotne były także te przeciw bezpieczeństwu w 

komunikacji (47), wolności (30) i działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego 

(23). Pozostałe kategorie stanowiły pojedyncze przypadki. Należy zwrócić uwagę również na dość 

wysoką liczbę wykroczeń z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 28. 
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Tabela 8 Przestępstwa dokonane na terenie miasta w 2016 roku 

Kwalifikacja prawna 

Liczba 

stwierdzonych 

przestępstw 

Kodeks karny skarbowy: 

1  Nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych 

stanowiących przedmiot czynu zabronionego 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

9  Sprzedaż lub podawanie napoi alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to 

zabronione lub bez wymaganego zezwolenia 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii: 

28 
 Udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub 

nakłanianie go do użycia takiego środka/posiadanie środków odurzających lub 

substancji psychotropowych/uprawianie maku, konopi lub krzew koki 

Prawo farmaceutyczne: 

1  Prowadzenie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi bez wymaganego 

wpisu lub zezwolenia 

Kodeks karny: 266 

 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 14 

 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 47 

 Przestępstwa przeciwko wolności 30 

 Przestępstwa rodzinie i opiece 5 

 Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej 7 

 Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego 
23 

 Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości 4 

 Znieważenie na tle rasowym 1 

 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów 13 

 Przestępstwa przeciwko mieniu 120 

 Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z policji. 

Jak wspomniano, w 2016 roku na terenie miasta łącznie odnotowano 305 przestępstw, przy czym 

tylko dla 271 znane jest miejsce ich popełnienia. Liczbę wykroczeń w podziale na wyznaczone 

podobszary przedstawia poniższa tabela. Najwyższy wskaźnik liczby stwierdzonych przestępstw na 

1000 mieszkańców odnotowano na podobszarze 2 (40,64) i 1 (40,00). Niższe wyniki, jednak w 

dalszym ciągu powyżej średniej dla miasta, charakteryzują również podobszary 7 i 3. 

Tabela 9 Wskaźnik - liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Podobszar 
Liczba stwierdzonych przestępstw w 

2016 roku 

Liczba stwierdzonych przestępstw w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

1 44 40,00 

2 43 40,64 

3 41 30,35 
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Podobszar 
Liczba stwierdzonych przestępstw w 

2016 roku 

Liczba stwierdzonych przestępstw w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

4 3 2,43 

5 9 10,61 

6 8 6,71 

7 54 31,82 

8 27 15,00 

9 42 22,18 

SUMA/ŚREDNIA 271 22,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z policji. 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

Analiza aktywności społecznej mieszkańców Brzezin obejmuje dane dotyczące frekwencji wyborczej 

w wyborach samorządowych oraz organizacji pozarządowych.  

Frekwencja wyborcza na przestrzeni lat 2006-2014 utrzymywała się na zbliżonym poziomie, chociaż 

obserwuje się tendencję wzrostową. W 2006 roku w I turze wyborów do urn poszło 47,11% 

uprawnionych do głosowania mieszkańców, przy czym cztery lata później odsetek ten wyniósł 48,78%, 

a w 2014 roku 49,85%, co świadczy o wzroście zainteresowania sferą polityki lokalnej. W przypadku II 

tury miała ona miejsce jedynie w roku 2010, frekwencja wyniosła wtedy 42,52%. Porównując dane 

dla miasta z innymi jednostkami stwierdzić należy, że zainteresowanie mieszkańców wyborami 

samorządowymi jest na dość wysokim poziomie. Wyniki nieznacznie przewyższały średnią dla 

województwa łódzkiego i całego kraju, jednak pozostawały niższe niż wyniki dla powiatu 

brzezińskiego. 

Tabela 10 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych (lata 2006, 2010, 2014) 

Jednostka terytorialna 

I tura - frekwencja wyborcza II tura – frekwencja wyborcza 

2006 2010 2014 2006 2010 2016 

% % 

Polska 45,99 47,32 47,34 39,56 35,31 39,97 

Łódzkie 45,69 46,53 48,10 35,46 30,46 43,02 

Powiat brzeziński 52,32 55,83 55,19 - 42,52 70,35 

Brzeziny 47,11 48,78 49,85 - 42,52 - 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza. 

Na terenie miasta zarejestrowane są 34 organizacje pozarządowe, z czego wysoki odsetek stanowią 

stowarzyszenia kultury fizycznej. Działalność organizacji trzeciego sektora jest zróżnicowana, dotyczy 

sportu i kultury fizycznej, pomocy społecznej, promocji miasta i kultury regionu, a także skupia 

członków określonych grup społecznych (seniorów, dzieci, hobbystów itd.). 
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Miasto dysponuje Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 5 . Jego celem jest budowanie i 

umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi na terenie miasta. Zaznaczyć należy, że prowadzenie aktywnej polityki w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów 

efektywnego kierowania jednostką. Współpraca ta odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

Jak wspomniano na terenie miasta funkcjonują 34 organizacje pozarządowe, z czego największą ich 

liczbę odnotowano na terenie podobszaru 1 (11; w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 10,00), czyli w 

południowo-wschodniej części jednostki. Nieco mniejsza liczba charakteryzuje podobszary 7 i 3 

(odpowiednio po 7 oraz 6 podmiotów). Poniżej średniej dla miasta (która wynosi 2,79) znalazły się 

jednostki: 9, 8, 2, 5, 6 i 4. Warto zaznaczyć, że organizacje pozarządowe sprzyjają integracji społecznej, 

inicjowaniu zmian społecznych, kształceniu liderów, dostarczaniu usług, tworzeniu i różnicowaniu 

opinii publicznej oraz działaniu na rzecz interesów mniejszości.  

Tabela 11 Wskaźnik - liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 

Podobszar Liczba organizacji pozarządowych 
Liczba organizacji pozarządowych w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

1 11 10,00 

2 2 1,89 

3 6 4,44 

4 0 0,00 

5 1 1,18 

6 0 0,00 

7 7 4,12 

8 3 1,67 

9 4 2,11 

SUMA/ŚREDNIA 34 2,79 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

SFERA SPOŁECZNA WNIOSKI 

Z analizy sfery społecznej wynika, że: 

 Liczba ludności pozostaje na względnie stałym poziomie, chociaż obserwuje się z roku na rok 

nieznaczny spadek w tym zakresie. W strukturze mieszkańców pod względem płci przeważają 

kobiety. 

                                                           
5 Przyjęty uchwałą Nr XXXI/197/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016 r. 
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 Od roku 2013 utrzymuje się tendencja ujemnego przyrostu naturalnego, co świadczy o 

większej liczbie zgonów niż urodzeń na terenie jednostki. 

 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych od 2012 roku kształtuje się na poziomie 

dodatnim lub zerowym.  

 W strukturze ekonomicznych grup wieku obserwuje się wzrost ludności w wieku 

poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku ludności w wieku przedprodukcyjnym i 

produkcyjnym, co świadczy o starzeniu się lokalnej społeczności.  

 Centrum Kultury i Promocji w Brzezinach oraz Miejska Biblioteka Publiczna mają bardzo duży 

wpływ na kształt życia kulturalnego miasta. Prowadzi wszechstronną działalność, jednak 

liczba osób korzystających z zajęć stałych jest zróżnicowana przestrzennie (najchętniej 

korzystają z nich mieszkańcy centralnej części miasta). 

 Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów wskazują, że uczniowie z centralnej części miasta 

osiągają wyniki poniżej średniej dla miasta w tym zakresie. Analogiczna sytuacja występuje w 

przypadku egzaminu gimnazjalnego. 

 Z roku na rok obserwuje się spadek liczby rodzin objętych pomocą w ramach zadań własnych 

i zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Według danych ośrodka 

największa liczba beneficjentów zamieszkuje centralną część miasta. 

 Najczęstszą przyczyną przyznawania świadczeń pomocy środowiskowej na terenie miasta jest 

ubóstwo (82,5%). Istotne są również: bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

niepełnosprawność (51,2%) i bezrobocie (41,3%). 

 W 2016 roku odnotowano łącznie 306 przestępstw i wykroczeń wobec prawa. Najczęstszym 

miejscem ich popełniania była centralna część miasta.  

 Z roku na rok obserwuje się coraz wyższą frekwencję wyborczą na terenie jednostki, co 

wskazuje na wzrost zainteresowania mieszkańców sferą polityki lokalnej. 

 Na terenie miasta zarejestrowane są łącznie 34 organizacje pozarządowe. Największa ich 

liczba występuje w centralnej i północnej części jednostki.  

3.2. Sfera gospodarcza 

GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

W 2016 roku na terenie miasta Brzeziny odnotowano 1 329 podmiotów gospodarczych, 

zewidencjonowanych w rejestrze REGON. W latach 2010 - 2016 liczba przedsiębiorstw zmalała 

nieznacznie, o 2,4%. Na zasoby gospodarcze składają się głównie mikroprzedsiębiorstwa, które 

stanowią 95,3% wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie miasta. W omawianym okresie 
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liczba mikroprzedsiębiorstw nie uległa znaczącej zmianie. W latach 2010 - 2016 odnotowano spadek 

pozostałych przedsiębiorstw, zatrudniających 10 i więcej osób. Wysoki procentowo spadek liczby 

funkcjonujących podmiotów dotknął głównie średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 249 

pracowników). W omawianym okresie odnotowano zmniejszenie bazy tych podmiotów o 55,6%. 

Relatywnie niższe spadki bazy podmiotów odnotowano wśród małych i dużych przedsiębiorstw, 

odpowiednio o 27,5% i 50,0%. 

Tabela 12. Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Brzeziny według skali ich wielkości w latach 2010 - 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 - 9 1 271 1 239 1 261 1 271 1 279 1 269 1266 

10 - 49 80 79 66 63 61 58 58 

50 - 249 9 9 5 5 4 4 4 

250 - 999 2 1 1 1 1 1 1 

SUMA 1 362 1 328 1 333 1 340 1 345 1 332 1 329 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Wśród przedsiębiorstw w mieście Brzeziny dominują jednostki z sektora prywatnego, które w 2016 

roku stanowiły 94,0% wszystkich podmiotów gospodarczych. W latach 2010 - 2016 odnotowano 

spadek liczby podmiotów gospodarczych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 

Zgodnie z klasyfikacją PKD, w 2016 roku najliczniej reprezentowane były jednostki z sekcji G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) - 402 podmioty. 

Stanowiły one 30,2% wszystkich przedsiębiorstw. Na dalszych miejscach pod względem liczebności 

znalazły się sekcje: 

 C (przetwórstwo przemysłowe) - 222 podmioty; 

 S i T (pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby) - 118 podmiotów; 

 F (budownictwo) - 107 podmiotów; 

 R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją) - 82 podmioty; 

 M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) - 80 podmiotów. 

Wśród ww. sekcji działalności gospodarczej, w latach 2010 - 2016 jedynie w kategoriach S i T oraz M 

odnotowano przyrost bazy przedsiębiorstw, odpowiednio o 22,9% i 17,6%. Z kolei w pozostałych, 

dominujących sekcjach, liczba przedsiębiorstw ulegała systematycznemu spadkowi. Baza 

przedsiębiorstw zmniejszyła się w sekcjach: C (o 12,3%), F (o 13,7%) oraz R (o 10,8%). 
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W mieście Brzeziny zaobserwować można wysoki poziom dywersyfikacji przedmiotu prowadzenia 

działalności gospodarczej. Należy natomiast zaznaczyć, że wśród czterech poniżej wymienionych 

sekcji, liczba przedsiębiorstw w 2016 roku nie przekroczyła 5 jednostek: 

 E (dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją) - 4 podmioty; 

 D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych) - 3 podmioty; 

 B (górnictwo i wydobywanie) - 1 podmiot; 

 U (organizacje i zespoły eksterytorialne) - 0 podmiotów. 

W latach 2010 - 2016 najwyższy, względny przyrost bazy podmiotów gospodarczych został 

zarejestrowany w sekcji J - informacja i komunikacja (o 55,6%). Po drugiej stronie, najszybciej 

zmniejszało się zaplecze przedsiębiorstw w sekcji K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 

30,3%). 

Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Brzeziny według klasyfikacji PKD w latach 2010 - 2016 

Sekcja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sekcja A 9 10 10 9 10 9 8 

Sekcja B 1 1 1 2 3 1 1 

Sekcja C 253 253 245 240 229 230 222 

Sekcja D 4 4 4 3 3 3 3 

Sekcja E 5 6 6 5 4 4 4 

Sekcja F 124 115 111 114 110 113 107 

Sekcja G 442 425 419 417 413 403 402 

Sekcja H 56 61 63 65 68 68 65 

Sekcja I 23 21 21 19 20 23 18 

Sekcja J 18 18 20 22 22 24 28 

Sekcja K 33 30 29 28 31 26 23 

Sekcja L 60 59 58 58 61 62 63 

Sekcja M 68 62 67 78 80 81 80 

Sekcja N 21 18 23 25 29 23 30 

Sekcja O 13 14 13 13 13 12 12 

Sekcja P 46 45 51 45 47 44 42 

Sekcja R 74 71 74 78 75 79 82 

Sekcja Q 16 18 19 20 19 18 21 

Sekcja S i T 96 97 99 99 108 109 118 

Sekcja U 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne według danych BDL/GUS. 
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W 2015 roku na 10 tys. mieszkańców w mieście Brzeziny przypadały 1062 przedsiębiorstwa. W latach 

2010 - 2015 odnotowano nieznaczną tendencję spadkową w liczbie podmiotów gospodarczych 

przypadających na 10 tys. mieszkańców. W analizowanym okresie ich liczba zmniejszyła się o 2,0%. 

Częścią składową potencjału gospodarczego danego regionu jest poziom aktywności gospodarczej 

mieszkańców. W zestawieniu z pozostałymi jednostkami analitycznymi, mianowicie z powiatem 

brzezińskim, województwem łódzkim oraz całym krajem, miasto Brzeziny wypada dość dobrze. 

Pomimo wyższej wartości wskaźnika aktywności gospodarczej mieszkańców Brzezin od średnich 

poziomów dla powiatu (891 podmiotów) i województwa (986 podmiotów), miasto nie przekroczyło 

granicy średnich notowań indeksu w skali kraju (1 089 podmiotów), jednak różnica jest nieznaczna. 

Tabela 14. Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wybranych jednostkach 
analitycznych w latach 2010 - 2015 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeziny 1 084 1 059 1 059 1 065 1 069 1 062 

Powiat brzeziński 863 847 863 879 883 891 

Województwo łódzkie 908 902 927 947 957 968 

Polska 1 015 1 004 1 032 1 057 1 071 1 089 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Liczba aktywnych podmiotów jest nieco niższa, na 1000 mieszkańców miasta przypada 79,99 

przedsiębiorstw. Dane w poniższej tabeli przedstawiono w podziale na wyodrębnione jednostki 

miasta. Wynika z niej, że pod względem gospodarczym najlepiej rozwiniętymi podobszarami są 1 

(110,91 podmiotów na 1000 mieszkańców) i 7 (107,25 podmiotów na 1000 ludności), natomiast 

najmniej atrakcyjnymi 4 (48,58 podmiotów na 1000 ludności) oraz 5 (60,14 przedsiębiorstw na 1000 

ludności). 

Tabela 15 Wskaźnik - liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

Podobszar 
Liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych 

Liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

1 122 110,91 

2 72 68,05 

3 104 76,98 

4 60 48,58 

5 51 60,14 

6 117 98,07 

7 182 107,25 

8 137 76,11 

9 129 68,11 

SUMA/ŚREDNIA 974 79,99 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta. 

W 2015 roku wskaźnik podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

ukształtował się w mieście Brzeziny na poziomie 90 i była to najniższa wartość indeksu w latach 2010 

- 2015. W analizowanym okresie wartość indeksu nowo zakładanych podmiotów gospodarczych w 

mieście Brzeziny systematycznie spadała, z poziomu 136 do 90 jednostek na 10 tys. mieszkańców. 

Pogorszenie wartości wskaźnika zostało odnotowane wśród wszystkich jednostek analitycznych 

ujętych w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że w skali kraju rejestrowanych było relatywnie więcej 

podmiotów gospodarczych, natomiast w skali województwa łódzkiego oraz powiatu brzezińskiego 

mniej. W 2015 roku indeks nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON na 10 tys. 

mieszkańców dla kraju wynosił 94, dla województwa łódzkiego 81, natomiast dla powiatu 

brzezińskiego 70. 

Tabela 16. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w 
wybranych jednostkach analitycznych w latach 2010 - 2015 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeziny 136 90 93 117 103 90 

Powiat brzeziński 99 73 76 84 79 70 

Województwo łódzkie 99 83 86 86 85 81 

Polska 104 90 93 95 93 94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Wartość wskaźnika wykreślonych jednostek z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w 2015 roku w 

Brzezinach wynosiła 107. W latach 2010 - 2015 odnotowano w mieście wysoki poziom wahań 

wartości omawianego indeksu (od 84 do 113). W odniesieniu do 2010 roku, wartość wskaźnika 

zwiększyła się o 16,3%. Porównując wynik do innych jednostek warto zaznaczyć, że w każdym 

omawianym przypadku wskaźnik dla miasta był znacząco wyższy. 

Tabela 17. Liczba wykreślonych podmiotów gospodarczych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w wybranych 
jednostkach analitycznych w latach 2010 - 2015 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeziny 92 113 84 105 97 107 

Powiat brzeziński 67 87 63 70 75 72 

Województwo łódzkie 60 91 63 69 77 72 

Polska 62 100 65 70 79 76 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

TERENY INWESTYCYJNE 
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Dzięki położeniu miasto stanowi także bardzo dobrą lokalizację dla potencjalnych inwestorów, 

mających na celu otworzenie działalności o charakterze magazynowo-składowym, produkcyjnym lub 

usługowym. W obszarze jednostki wyodrębniono 6 stref z terenami inwestycyjnymi, tj.: 

 Strefa 1 (ul. Wojska Polskiego) - Odnawialne Źródła Energii (OZE) + Logistyka Brzeziny – teren 

o powierzchni 10,05 ha z przeznaczeniem na przemysł, magazyny i składy. Strefa znajduje się 

w obrębie podobszaru 86. 

 Strefa 2 (ul. Waryńskiego) - Logistyka Brzeziny – teren o powierzchni 10,55 ha z 

przeznaczeniem na przemysł, logistykę i transport, magazyny oraz składy. Strefa znajduje się 

w obrębie podobszaru 6. 

 Strefa 3 (ul. Wodociągowa) - Odnawialne Źródła Energii (OZE) Brzeziny – teren o powierzchni 

1,22 ha z przeznaczeniem na przemysł, magazyny i składy. Strefa znajduje się w obrębie 

podobszaru 2. 

 Strefa 4 (ul. Strykowska) - Rezydencja 1 Brzeziny – teren o powierzchni 8,59 ha z 

przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Strefa znajduje się w obrębie podobszaru 5. 

 Strefa 5 (ul. Strykowska) - Rezydencja 2 Brzeziny – teren o powierzchni 7,73 ha z 

przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Strefa znajduje się w obrębie podobszaru 6. 

 Strefa 6 (ul. Św. Anny) - Przemysł Brzeziny – teren o powierzchni 7,62 ha z przeznaczeniem na 

przemysł, magazyny i składy. Strefa znajduje się w obrębie podobszaru 1. 

Tabela 18 Tereny inwestycyjne na terenie miasta 

 

Źródło: http://investingpoland.eu/oferent/gmina-miasto-brzeziny/?lang=en 

                                                           
6 Podobszaru wyznaczonego na potrzeby przeprowadzenia delimitacji. 



 
 

Strona 40 z 83 
 

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA 

Liczba osób pozostających bez pracy na terenie miasta Brzeziny na przestrzeni analizowanego okresu 

wahała się. Największa liczba bezrobotnych przypada na 2012 rok, kiedy osób tych zarejestrowano 

926 -od tego roku zauważono stały spadek bezrobocia (wyjątek stanowił rok 2015). Najlepsza 

sytuacja ukształtowała się w ostatnim uwzględnionym w analizie roku, tj. 2016, kiedy liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych równa była 599. W 2016 roku liczba bezrobotnych względem roku 

2010 stanowiła spadek aż o 33%. Znaczący, dwudziestotrzyprocentowy spadek w liczbie osób 

bezrobotnych odnotowano także w roku 2014, kiedy z roku na rok liczba ta spadła o 212 osób. 

Zauważyć należy nieznaczną dysproporcję pomiędzy liczbą bezrobotnych kobiet a mężczyzn. 

Największa różnica miała miejsce w 2016 roku, kiedy kobiety stanowiły 58,6% osób bezrobotnych. Na 

początku analizowanego okresu osiągnięto porównywalną wartość (58,0%). Liczba bezrobotnych 

mężczyzn na przestrzeni sześciu lat zmniejszyła się o 34%, natomiast kobiet -o 32%. 

Wykres 5 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie miasta w latach 2010-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku na terenie miasta odnotowano: 

 255 bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, 

 375 bezrobotnych bez wykształcenia średniego, 

 60 bezrobotnych poniżej 25 roku życia, 

 183 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

 216 bezrobotnych bez wykształcenia bądź z wykształceniem podstawowym i niższym, 

 191 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. 
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Warto uwagę zwrócić na fakt, iż Brzeziny są jednym z trzech miast w Polsce, które stosują klauzule 

społeczne w zamówieniach publicznych, tym samym wspierając osoby niepełnosprawne na rynku 

pracy. 

SFERA GOSPODARCZA - WNIOSKI 

Z analizy sfery gospodarczej wynika, że: 

 Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie miasta pozostaje na względnie stałym 

poziomie. W latach 2010-2016 odnotowano niewielki spadek w wysokości 2,4%. Na zasoby 

gospodarcze miasta składają się przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa (95,3% ogółu 

podmiotów). Przeważającą formą własności jest sektor prywatny. 

 Na przestrzeni lat 2010-2015 największy spadek odnotowano w przypadku podmiotów 

średnich (zatrudniających od 50 do 249 pracowników; z 9 do 4) i małych (od 10 do 49 

pracowników; z 80 do58). 

 Najliczniejszymi sekcjami na terenie miasta są: handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle; przetwórstwo przemysłowe, budownictwo 

i pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 

 Największa liczba zarejestrowanych podmiotów znajduje się w północnej i południowo-

wschodniej części miasta, zaś najmniej w południowej i południowo-zachodniej. 

 Wskaźnik liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2010-

2015 na 10 tys. mieszkańców dla miasta jest wyższy niż średnia dla powiatu, województwa i 

kraju. Podobna sytuacja występuje w przypadku liczby wykreślonych przedsiębiorstw w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców – wskaźnik dla miasta jest wyższy niż dla pozostałych 

jednostek.  

 Na terenie jednostki miejskiej odnotowano 6 stref z terenami inwestycyjnymi (głównie w 

północnej, południowej i centralnej części jednostki), przeznaczonych na działalność 

magazynowo-składową, produkcyjną i usługową. 

 Pomimo istotnego spadku liczby osób pozostających bez zatrudnienia na przestrzeni lat 2010-

2016 (o 297 osób), zjawisko bezrobocia stanowi istotny problem na terenie miasta. Wśród 

bezrobotnych mieszkańców przeważają kobiety. 

 Wśród mieszkańców pozostających bez zatrudnienia na terenie miasta istotny odsetek 

stanowią osoby: bez wykształcenia średniego (62,60% ogółu bezrobotnych), długotrwale 
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bezrobotne (42,57%) oraz bez wykształcenia bądź z wykształceniem podstawowym i niższym 

(36,06%). 

3.3. Sfera środowiskowa 

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Zgodnie z klasyfikacją przyrodniczą, należy przyjąć, iż miasto Brzeziny zlokalizowane jest na terenie 

Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. Według podziału na bardziej szczegółowe regiony, Brzeziny znajdują 

się na styku: Równiny Warszawsko-Kutnowskiej, dzielnicy Łódzko-Opoczyńskiej oraz Krainy 

Małopolskiej. Teren miasta zlokalizowany jest na krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej, będącej częścią 

pasma Wyżyn Krakowsko-Częstochowskich. Przez miasto przepływa rzeka Mrożyca. 

Kompleksy terenów zieleni na terenie miasta tworzone są przez różne formacje i struktury, w tym: 

roślinność rzeczną i nadrzeczną, ogródki działkowe, park miejski, roślinność wokół zabudowań 

mieszkalnych oraz zieleń w obrębie cmentarza. Miasto usytuowane jest w granicach występowania 

drzewostanów: buka, świerka oraz jodły europejskiej. W 2015 roku lesistość miasta Brzeziny wynosiła 

3,7%. Kompleksy leśne na terenie miasta mają charakter zwarty, występują w większości w dolinie 

rzeki Mrożyca oraz w północnej części miasta. W 2015 roku powierzchnia kompleksów leśnych na 

terenie miasta wynosiła 80,4 ha. W latach 2010 - 2015 ich powierzchnia zwiększyła się o 6,0%.  

W poniższej tabeli przedstawiony został podział obszarów zalesionych ze względu na strukturę 

własności. Większość lasów na terenie miasta jest w posiadaniu prywatnych właścicieli (79,6%). W 

omawianym okresie zaobserwowano niewielki spadek powierzchni obszarów leśnych w posiadaniu 

prywatnych właścicieli (o 1,4%). W 2015 roku powierzchnia lasów publicznych na terenie miasta 

wynosiła 16,4 ha. W latach 2010 - 2015 ich areał wzrósł o 50,5%. Właścicielem lasów publicznych w 

Brzezinach jest w większości Skarb Państwa (69,2%), natomiast pozostała część terenów lesistych jest 

w posiadaniu miasta (30,8%). 

Tabela 19. Powierzchnia lasów w mieście Brzeziny w latach 2010 - 2015 [w ha] 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

lasy ogółem 75,8 75,8 75,9 77,9 78,4 80,4 

lasy publiczne ogółem 10,9 10,9 10,9 12,9 14,4 16,4 

lasy publiczne Skarbu Państwa 7,9 7,9 7,9 7,93 9,35 11,35 

lasy publiczne gminne 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 

lasy prywatne ogółem b.d. 64,9 65,0 65,0 64,0 64,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 
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Ważnym terenem zieleni w mieście jest Park miejski, założony w 1961 roku. Usytuowany jest na 

obszarze wcześniejszego kompleksu parkowego z XVIII i XIX w., założonego przez rodzinę Lasockich. 

Na jego terenie znajduje się staw, dolina rzeki Mrożyca oraz drzewostany: lipy, wierzby, klona oraz 

topoli. 

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie pomników przyrody, które podlegają ochronie prawnej na 

terenie miasta. Większość z cennych gatunków zlokalizowana jest na terenie cmentarza parafialnego, 

natomiast jeden okaz znajduje się przy budynku Muzeum Regionalnego. 

Tabela 20. Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie miasta Brzeziny 

L.p. Nazwa Obwód drzewa Wysokość drzewa Lokalizacja 

1 Lipa drobnolistna 340 cm 8,8 m cmentarz parafialny 

2 Lipa drobnolistna 325 cm 8,2 m cmentarz parafialny 

3 Lipa drobnolistna 255 cm 14,5 m cmentarz parafialny 

4 Lipa drobnolistna 415 cm 19,0 m 
przy budynku Muzeum 

Regionalnego 

5 Lipa szerokolistna 485 cm 26,5 m cmentarz parafialny 

6 Lipa szerokolistna 315 cm 14,5 m cmentarz parafialny 

7 Lipa szerokolistna 370 cm 19,5 m cmentarz parafialny 

8 Klon pospolity 335 cm 13,0 m cmentarz parafialny 

9 Kasztanowiec biały 375 cm 17,5 m cmentarz parafialny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020 

Miasto Brzeziny zlokalizowane jest na obszarze VIII kutnowskiego regionu hydrologicznego. Teren 

miasta leży na granicy dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 

 Koluszki - Tomaszów (nr 404); 

 Brzeziny - Lipce Reymontowskie (nr 403). 

Zgodnie z opracowaniem Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo - 

Hutniczej w Krakowie pn.: Mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce obszar 

miasta objęty jest najwyższą ochroną wód podziemnych. 

Warto zaznaczyć, że w północnej części miasta położony jest Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. 

Park leżący na północny wschód od Łodzi, pod względem administracyjnym znajduje się na terenie 2 

miast - Łodzi i Brzezin oraz 5 gmin - Nowosolna, Stryków, Brzeziny, Dmosin i Zgierz. Na obszarze Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego jedną z powierzchniowych form ochrony przyrody 

możemy wyróżnić: 3 rezerwaty przyrody, 2 użytki ekologiczne, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

2 obszary Natura 2000, 1 stanowisko dokumentacyjne oraz szereg pomników przyrody. Największe 
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bogactwo i zróżnicowanie fauny PKWŁ związane jest z kompleksami leśnymi, zwłaszcza z 

fragmentami najmniej przekształconymi przez człowieka7. 

Rysunek 4 Parki krajobrazowe na terenie miasta 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

SUBSTANCJE SZKODLIWE I ZANIECZYSZCZENIA 

Centrum miasta Brzeziny stanowi ważny element ciągu komunikacyjnego regionu. Wysokie natężenie 

ruchu w mieście skutkuje wysoką skalą zanieczyszczania środowiska. Źródła zanieczyszczeń należy 

upatrywać w hałasie oraz w emisji spalin wytwarzanych przez przejeżdżające pojazdy. Istotnym 

źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście są również: kotłownie zakładowe i komunalne, 

paleniska domowe oraz ciepłownia miejska. Urządzenia wytwarzające ciepło odpowiedzialne są za 

emisję niebezpiecznych substancji do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, dwutlenek azotu oraz 

dwutlenek siarki. 

Według danych zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny całkowita emisja 

CO2 na terenie jednostki wynosi 2877,29 Mg/rok, z czego najwyższy udział w wielkości emisji lub 

wytworzeniu energii przypada na jej zużycie przez budynki mieszkalne (55%).8 Analizie poddano także 

emisję budynków użyteczności publicznej. Wynika z niej, że średnia dla miasta w tym zakresie wynosi 

266,79 Mg CO2, przy czym powyżej średniej znajdują się podobszary 7 (732,17 Mg), 9 (425,40 Mg), 1 

(346,88 Mg), 8 (293,35 Mg) i 4 (273,89 Mg). 

                                                           
7 https://pkwl.parkilodzkie.pl/o-parku,informacje-ogolne,521.html [data dostępu: 20.04.2017 r.]. 
8 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny. 

https://pkwl.parkilodzkie.pl/o-parku,informacje-ogolne,521.html
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Tabela 21 Wskaźnik - emisja dwutlenku węgla przez budynki użyteczności publicznej 

Podobszar 
Emisja dwutlenku węgla przez budynki użyteczności publicznej 

[Mg CO2] 

1 346,88 

2 182,55 

3 146,33 

4 273,89 

5 0,00 

6 0,00 

7 732,71 

8 293,35 

9 425,40 

SUMA/ŚREDNIA 
SUMA: 2401,12 

ŚREDNIA: 266,79 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta.  

Materiały azbestowe, wykorzystywane niegdyś w budownictwie stanowią przyczynę wielu chorób, 

m.in.: raka płuc, międzybłoniaka opłucnej, jak i pylicy azbestowej. Na terenie miasta Brzeziny 

znajduje się relatywnie niewiele materiałów zawierających azbest. W Programie Oczyszczania Kraju z 

azbestu na lata 2009 - 2032 zostało zinwentaryzowanych w obrębie jednostki 684,848 Mg 

materiałów zawierających azbest. Wyroby te są systematycznie usuwane z obszaru miasta, w wyniku 

czego, na jego terenie znajduje się obecnie 590,38 Mg materiałów azbestowych. Największe ich ilości 

zalegają na podobszarze 5 (197,48 Mg) i 1 (101,83 Mg).  

Tabela 22. Wskaźnik - ilość wyrobów azbestowych na terenie miasta Brzeziny 

Podobszar Azbest pozostały do usunięcia [w Mg] 

1 101,83 

2 0,00 

3 22,95 

4 29,52 

5 197,48 

6 82,56 

7 75,37 

8 54,68 

9 26,00 

SUMA/ŚREDNIA 
SUMA: 590,38 

ŚREDNIA: 65,59 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta.  
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SFERA ŚRODOWISKOWA - WNIOSKI 

Z analizy sfery środowiskowej wynika, że  

 Obszar miasta objęty jest najwyższą ochroną wód podziemnych. 

 W obrębie miasta znajdują się cenne walory przyrodnicze, które podlegają ochronie prawnej. 

 Emisja CO2 na terenie miasta kształtuje się na poziomie 2877,29 Mg/rok, z czego ponad 

połowa wytwarzana jest przez budynki mieszkalne. Istotnym źródłem zanieczyszczeń są 

również spaliny samochodowe.  

 Na terenie całego miasta odnotowano stosunkowo niewiele wyrobów azbestowych (590,38 

Mg). Największe pokłady materiałów znajdują się w zachodniej i południowo-wschodniej 

części miasta. 

3.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

STAN DROGOWY I KOLEJOWY, KOMUNIKACJA 

Miasto Brzeziny zlokalizowane jest w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie 

brzezińskim. Na zachód od miasta Brzeziny, w odległości ok. 20,0 km znajduje się główny ośrodek 

administracyjno-usługowy województwa - miasto Łódź. Jednostka pełni funkcję siedziby powiatu 

brzezińskiego. Jest głównym ośrodkiem administracyjno-usługowym regionu. W najbliższym 

otoczeniu miasta Brzezin, poza wspomnianą wcześniej Łodzią, znajdują się następujące ośrodki 

miejskie: 

 Koluszki - w odległości ok. 15,0 km; 

 Stryków - w odległości ok. 18,0 km; 

 Głowno - w odległości ok. 23,0 km; 

 Rawa Mazowiecka - w odległości ok. 32,0 km. 

Usytuowanie miasta w niedalekiej odległości od aglomeracji łódzkiej czyni Brzeziny ważną częścią 

sieci komunikacyjnej regionu. Przez teren miasta przebiegają ważne połączenia komunikacyjne: 

 Droga krajowa nr 72 - w relacji: Warszawa - Rawa Mazowiecka - Łódź; 

 Droga wojewódzka nr 704 - w relacji: Brzeziny - Łowicz; 

 Droga wojewódzka nr 708 - w relacji: Brzeziny - Stryków; 

 Droga wojewódzka nr 715 - w relacji: Brzeziny - Koluszki. 

W pobliskim miastu regionie przebiegają również dwie autostrady: A1 oraz A2. 
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Infrastruktura drogowa w mieście Brzeziny tworzona jest poprzez sieć dróg publicznych oraz 

prywatnych. W jej skład wchodzą9: 

 Gminne drogi publiczne o długości ok. 40,5 km; 

 Drogi wewnętrzne o długości ok. 4,8 km; 

 Drogi prywatne o długości ok. 1,6 km. 

W mieście Brzeziny nie występuje infrastruktura kolejowa. Najbliższa stacja kolejowa zlokalizowana 

jest w Koluszkach, oddalonych o ok. 15,0 km od Brzezin. Ze stacji w Koluszkach możliwe jest 

bezpośrednie przemieszczenie się do takich ośrodków, jak: Warszawa, Łódź, Katowice, czy Radom. 

Dane gromadzone przez Urząd Miasta wskazują, że na terenie całego miasta 16,15 km dróg wymaga 

remontu, z czego najwięcej w obrębie podobszaru 8 (4,31 km) i 1 (3,35 km). Szczegółowe dane 

prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 23 Wskaźnik - długość dróg wymagających remontu 

Podobszar Długość ciągów komunikacyjnych wymagających remontu [w km] 

1 3,35 

2 0,83 

3 1,85 

4 0,48 

5 2,56 

6 2,21 

7 1,15 

8 4,31 

9 0,30 

SUMA/ŚREDNIA 
SUMA: 17,04 

ŚREDNIA: 1,84 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta. 

ZABYTKI, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

Miasto Brzeziny charakteryzuje się bogatym zapleczem obiektów o wysokim znaczeniu kulturowym. 

Na jego terenie zlokalizowanych jest wiele cennych zabytków chronionych prawnie. W celu ochrony 

zasobów kulturowych, zostały wyznaczone dwie strefy konserwatorskie: 

 Strefa A - obejmuje centrum miasta oraz zespół kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Jest to obszar o ścisłej ochronie konserwatorskiej, na terenie którego niemożliwe jest 

przeprowadzanie zmian w ukształtowaniu zabudowy bez przygotowania szczegółowego 

                                                           
9 Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 210200,31 
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planu obejmującego powiązanie i wkomponowanie nowej infrastruktury w istniejący ład 

przestrzenny. 

 Strefa B - na terenie której ochronie podlegają: rozplanowanie historyczne miasta, 

historyczna sieć placów oraz ulic, a także obiekty objęte opieką konserwatorską. 

Ochronie prawnej, wynikającej z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 roku podlega w mieście 51 obiektów. Szczegółowe zestawienie elementów wpisanych do 

Rejestru Zabytków znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 24. Zestawienie zabytków w mieście Brzeziny 

L.p. Ulica Obiekt 
Liczba obiektów 

zabytkowych 

1 

Reformacka 

Kościół Reformatorów 

5 

2 Klasztor Reformatorów 

3 Dzwonnica kościoła Reformatorów 

4 Dom (kamienica z oficyną) nr 3 

5 Dom nr 7 

6 

Kościuszki 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża 

4 
7 Dzwonnica kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 

8 Kościół pw. Świętego Ducha 

9 Dzwonnica kościoła pw. Świętego Ducha 

10 

św. Anna 

Kościół pw. Świętej Anny 

7 

11 Dzwonnica kościoła pw. Świętej Anny 

12 Dom (kamienica z oficyną) nr 1 

13 Dom (kamienica z oficynami) nr 13 

14 Dom (kamienica) nr 15 

15 Dom (kamienica) nr 21 

16 Dom (kamienica z oficyną) nr 34 

17 Joselewicza Dom (kamienica) nr 2 1 

18 Kościuszki Dom (plebania) nr 48 1 

19 

Mickiewicza 

Dom (kamienica z oficynami) nr 7 

3 20 Dom (kamienica z oficyną) nr 10 

21 Dom (kamienica z oficyną) nr 12 

22 Moniuszki Dom (kamienica) nr 12 1 

23 Okrzei Dom nr 4 1 

24 

Piłsudskiego 

Dom (kamienica z oficynami) nr 18 

8 

25 Dom nr 35 

26 Dom (kamienica) nr 36 

27 Dom (willa) nr 41 

28 Dom nr 45 

29 Dom (pałacyk) nr 49 

30 Oficyna przy pałacyku 

31 Dom (dworek) nr 69 

32 

Sienkiewicza 

Dom (kamienica z oficyną) nr 1 

7 
33 Dom (kamienica z oficynami) nr 2 

34 Dom (kamienica z oficyną) nr 3 

35 Dom (kamienica z oficynami) nr 4 
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L.p. Ulica Obiekt 
Liczba obiektów 

zabytkowych 

36 Dom (kamienica) nr 6 

37 Dom (kamienica) nr 8 

38 Dom (kamienica) nr 11 

39 Skłodowskiej-Curie Dom nr 10 1 

40 

Staszica 

Dom (kamienica) nr 1 i 1b 

4 
41 Dom (kamienica) nr 3 

42 Dom (dwie kamienice, 3 oficyny) nr 8 

43 Dom (oficyna) nr 12a 

44 Traugutta Dom nr 12 1 

45 Wojska Polskiego Dom nr 2 1 

46 Układ urbanistyczny miasta 

47 Osada z XIV/XVI wieku 

48 Relikty zamku Lasockich 

49 Osada „Krakówek” 

50 Cmentarz rzymsko-katolicki 

51 Cmentarz żydowski 

52 Cmentarz przykościelny kościoła Reformatów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Brzeziny. 

Dodatkowo, w gminnej ewidencji zabytków znajduje się 47 budynków objętych ochroną prawną. 

Obiekty zabytkowe zlokalizowane są wzdłuż ulic: Św. Anny – 8, Plac Jana Pawła II – 3, Kościuszki – 10, 

Lasockich – 2, 1-go Maja – 1, Mickiewicza – 8, Sienkiewicza – 4, Skłodowskiej-Curie – 1, Staszica – 3, 

Traugutta – 2, Wojska Polskiego – 1, Żeromskiego – 1. Rozległa sieć zabytków, podlegająca ochronie 

prawnej świadczy o wysokim potencjale kulturowym miasta Brzeziny.  

Ponadto na terenie miasta znajduje się łącznie 57.312,00 m² przestrzeni publicznych, w tym: 

 Park Miejski o powierzchni 41.144,00 m², 

 Skwery, trawniki miejskie położone przy ulicach: 

o Konstytucji 3-go Maja (promenada) o pow. 3.000 m², 

o Św. Anny- teren przed i na dworcu autobusowym o pow. 400 m², 

o Plac Jana Pawła II o pow. 940 m² , chodnik- 600 m² , rabaty kwiatowe- 60 m², 

o Kościuszki/1-go Maja o pow. 1.280 m², 

o Lasockich/Głowackiego o pow. 100 m², 

o Skwer Krakówek/Słoneczna o pow. 117 m², 

o Plac przy ul. Modrzewskiego (magazyn materiałów sypkich) o pow. 4.182 m², 

o Targowisko miejskie o pow. 6.149 m². 

Powierzchnię terenów publicznych przedstawiono w podziale na wyodrębnione podobszary. Jak 

wynika z poniższej tabeli największa powierzchnia miejsc ogólnodostępnych występuje w obrębie 
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podobszaru 3 (42.825,00 m²) i 7 (11.320 m²). Zaznaczyć należy jednocześnie, że mieszkańcy 

podobszarów 1, 2, 4 i 5 nie mają możliwości korzystania z terenów publicznych, ponieważ nie 

występują one w miejscu ich zamieszkania. 

Tabela 25 Wskaźnik - powierzchnia przestrzeni publicznych 

Podobszar 
Powierzchnia przestrzeni publicznych [w 

m²] 

Powierzchnia przestrzeni 

publicznych w ogólnej powierzchni 

podobszarów [w %] 

1 0,00 0,000% 

2 0,00 0,000% 

3 42 825,00 9,517% 

4 0,00 0,000% 

5 0,00 0,000% 

6 117,00 0,003% 

7 11 320,00 0,415% 

8 50,00 0,002% 

9 3 000,00 0,330% 

SUMA/ŚREDNIA 57 312,00 0,266% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA  

Na infrastrukturę edukacyjną na terenie miasta Brzeziny w roku szkolnym 2015/2016 składały się: 

placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych. 

Podmiotami zarządzającymi placówkami były zarówno jednostki prywatne, jak i samorządowe. 

Subwencja oświatowa w Brzezinach wyniosła w 2015 roku 5 981,2 tys. zł. 

W mieście w 2015 roku nie funkcjonowały żłobki oraz kluby dziecięce, natomiast odnotowano 

działalność 5 placówek wychowania przedszkolnego, w tym 2 oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach i 3 przedszkoli, tj.: 

 Przedszkole nr 1 (ul. Konstytucji 3-go Maja 1), 

 Przedszkole nr 3 (ul. Moniuszki 15), 

 Niepubliczne Przedszkole Marisil Edu Care - Akademia Malucha (ul. Moniuszki 14/16). 

W 2015 roku odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosił najwięcej w 

analizowanym okresie, tj. 89,0 %. W latach 2010 - 2015 odnotowano znaczny wzrost odsetka dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym (o 44,7%). Zmiany w systemie wychowania przedszkolnego w 

mieście Brzeziny były tożsame do zmian w tym aspekcie na terenie całego kraju. Sytuacja 

wychowania przedszkolnego w mieście Brzeziny kształtuje się pozytywnie, odsetek dzieci w wieku od 
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3 do 5 lat objętych wychowaniem jest wyższy, niżeli w skali: kraju (84,2%), województwa łódzkiego 

(84,7%) oraz powiatu brzezińskiego (73,9%). 

Tabela 26. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat do ogólnej liczby dzieci w tym 
wieku w wybranych jednostkach analitycznych w latach 2010 - 2015 [w %] 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeziny 61,5 75,2 80,3 78,4 82,5 89,0 

Powiat brzeziński 46,8 58,4 63,2 64,9 69,9 73,9 

Województwo łódzkie 64,3 70,5 70,9 75,4 80,8 84,7 

Polska 62,6 69,2 69,7 74,1 79,4 84,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Edukacja na poziomie podstawowym realizowana jest w mieście w trzech placówkach. Dwie z nich 

stanowią samodzielne, publiczne szkoły podstawowe, natomiast trzecia jest specjalną szkołą 

podstawową, będąca częścią Zespołu Szkół Specjalnych. Na terenie miasta funkcjonują zatem: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych (ul. Konstytucji 3 Maja 3) 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Matuszewskiego (ul. Moniuszki 21) 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im A. Frycza Modrzewskiego (ul. Sienkiewicza 17) 

W 2015 roku w Brzezinach na 1 oddział w szkole podstawowej przypadało 21 uczniów. W latach 2010 

- 2015 liczba uczniów przypadających na 1 oddział zwiększyła się o 10,5%. W analizowanym czasie, 

zarówno na terenie powiatu brzezińskiego, województwa łódzkiego, jak i kraju sytuacja nie ulegała 

zmianie. Na obszarze powiatu na 1 oddział w szkole podstawowej przypada 17 uczniów, natomiast w 

województwie oraz w kraju po 18 uczniów. 

Tabela 27. Liczba uczniów przypadających na 1 oddział (klasę) w szkołach podstawowych w różnych jednostkach 
analitycznych w latach 2010 - 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeziny 19 20 20 21 22 21 

Powiat brzeziński 17 16 16 16 17 17 

Województwo łódzkie 18 18 18 18 18 18 

Polska 18 18 18 18 18 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Na terenie miasta Brzeziny działalność prowadzą również dwie placówki na poziomie gimnazjalnym. 

Pierwsza z nich stanowi część Zespołu Szkół Specjalnych, natomiast druga samodzielną placówkę, 

której organem zarządzającym jest gmina, tj. 

 Specjalne Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych (ul. Konstytucji 3 Maja 3), 
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 Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta (ul. Bohaterów Warszawy 4). 

Na terenie miasta Brzeziny w 2015 roku na 1 klasę w gimnazjum przypadało 20 uczniów. W latach 

2010 - 2015 liczba uczniów przypadających na 1 oddział zmniejszyła się o 13,0%. W 2015 roku w 

zestawieniu z pozostałymi jednostkami analitycznymi (powiatem, województwem oraz krajem), 

liczba uczniów przypadających na 1 oddział w gimnazjum w Brzezinach była najniższa. 

Tabela 28. Liczba uczniów przypadających na 1 oddział (klasę) w gimnazjach w różnych jednostkach analitycznych w 
latach 2010 - 2015 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeziny 23 21 21 20 20 20 

Powiat brzeziński 21 21 22 22 21 21 

Województwo łódzkie 22 22 22 21 21 21 

Polska 22 22 22 21 21 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Infrastrukturę edukacyjną w Brzezinach uzupełniają placówki kształcące młodzież na poziomie 

ponadgimnazjalnym. Są to szkoły specjalne, technika oraz licea. Na terenie miasta funkcjonują dwa 

zespoły szkół oraz jedno samodzielne liceum: 

 Liceum Ogólnokształcące (ul. Okrzei 1) 

 Zespół Szkół Specjalnych (ul. Konstytucji 3 Maja 3) 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Konstytucji 3 Maja 5)  

W latach 2010 - 2015 liczba szkół ponadgimnazjalnych zmniejszyła się z 9 do 6 (spadek o 50,0%). W 

latach 2010 - 2015 w wyniku zmniejszenia bazy edukacyjnej, liczba uczniów przypadających na 1 

oddział w szkole ponadgimnazjalnej w mieście Brzeziny uległa znaczącemu wzrostowi (o 16,6%). 

Tożsama sytuacja miała miejsce w powiecie brzezińskim, z powodu braku innych placówek na terenie 

jednostki, niż te w mieście. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych przypadających na 1 oddział w 

Brzezinach była w 2015 roku niższa, niżeli w województwie łódzkim i w kraju. 

Tabela 29. Liczba uczniów przypadających na 1 oddział (klasę) w szkołach ponadgimnazjalnych w różnych jednostkach 
analitycznych w latach 2010 - 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brzeziny 18 19 19 19 21 21 

Powiat brzeziński 18 19 19 19 21 21 

Województwo łódzkie 23 23 23 24 23 23 

Polska 24 24 24 24 24 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

KULTURA, SPORT, REKREACJA 
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Kluczowym ośrodkiem odpowiedzialnym za organizację życia kulturalnego na terenie miasta jest 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Centrum zostało otwarte 1 czerwca 2016 roku. Głównymi 

założeniami funkcjonowania jednostki jest: 

 animacja życia kulturalnego w mieście, 

 promocja miasta Brzeziny, 

 integrowanie lokalnej społeczności, 

 tworzenie i dystrybucja tygodnika „Brzeziński Informator Samorządowy”. 

Do wielu wydarzeń, zorganizowanych przez pracowników Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 

należy wliczyć: Dni Brzezin, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dożynki Miejsko-Powiatowe, 

jak i 20 jubileusz tygodnika „Brzeziński Informator Samorządowy”. Zajęcia i warsztaty organizowane 

przez ośrodek skierowane są do wielu grup społecznych, w tym m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, czy 

też seniorów. Centrum Promocji i Kultury przygotowywało dotychczas warsztaty w zakresie m.in.: 

 Rękodzieła; 

 Kuchni świata; 

 Fotografii; 

 Baletu; 

 Metod łączenia zabawy z wczesną edukacją; 

 Modelarstwa; 

 Turystyki; 

 Muzyki. 

Bardzo ważną rolę w życiu kulturowym mieszkańców Brzezin spełnia Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Juliana Tuwima. Biblioteka jest ośrodkiem kultury, której zasoby książkowe stanowią dobro 

narodowe, a także służą zachowaniu dziedzictwa. Placówka posiada szeroki zbiór literatury, który jest 

dostępny dla wszystkich użytkowników biblioteki. Ośrodek stanowi cenne źródło zasobów 

dziedzictwa zarówno kultury polskiej, jak i zagranicznej. Biblioteka stanowi samodzielną jednostkę 

organizacyjną. Placówka pełni rolę biblioteki powiatowej, koordynując w ten sposób funkcjonowanie 

pięciu podległych jej gminnych ośrodków. 

Na terenie miasta funkcjonuje również Muzeum Regionalne, założone z inicjatywy Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Brzezińskiej w 1972 roku. Siedziba muzeum zlokalizowana jest w pałacyku 

neogotyckim, znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 49. Główną atrakcją turystyczną szerokiej kolekcji 

ośrodka jest wystawa dotycząca tradycyjnego rzemiosła, jakim w Brzezinach było krawiectwo. W 
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zbiorze muzeum znajduje się wiele cennych egzemplarzy, zarówno narzędzi, jak i dzieł wykonanych 

tradycyjną techniką krawiecką. Główna wystawa uzupełniania jest systematycznie nowymi 

eksponatami.  

Na terenie miasta Brzeziny funkcjonuje Centrum Kultury Fizycznej. Od 1 czerwca 2011 roku Centrum 

Kultury Fizycznej tworzone jest przez Stadion Miejski oraz Krytą Pływalnię. Instytucja stanowi 

jednostkę budżetową gminy. Kluczowym założeniem funkcjonowania Centrum Kultury Fizycznej jest 

propagowanie kultury fizycznej i sportu. Ośrodek zarządza podległymi mu obiektami, organizuje 

imprezy masowe, prowadzi usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także współpracuje z innymi 

podmiotami publicznymi oraz prywatnymi w zakresie realizacji zadań statutowych. 

W mieście Brzeziny znajdują się dwa ogólnodostępne, bezpłatne kompleksy sportowe. Zlokalizowane 

są one na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przy budynku gimnazjum. Na oba kompleksy składają 

się dwa boiska (jedno do piłki nożnej, drugie do siatkówki i koszykówki). Na terenie kompleksów 

znajdują się również budynki, w których zlokalizowane są sanitaria, szatnie oraz pomieszczenia 

magazynowe na sprzęt sportowy. 

INFRASTRUKTURA OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Infrastrukturę opieki zdrowotnej w mieście Brzeziny tworzą cztery ośrodki zdrowia. Trzy z nich 

dotyczą Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach uzupełnia 

zakres usług świadczonych przez powyższe ośrodki. 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach świadczy usługi kilkunastu tysiącom pacjentów w ciągu 

roku. W skład Centrum wchodzi Szpital Powiatowy, który dysponuje ponad 180 miejscami dla 

pacjentów. W skład szpitala wchodzi 9 oddziałów, w tym: chorób wewnętrznych (z neurologią i 

kardiologią), chirurgii (ogólnej, onkologicznej, urazowo-ortopedycznej), ginekologiczno-położniczy, 

pediatryczno-neonatologiczny. 

Powiatowe Centrum Zdrowia tworzy również Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska. Placówka 

oferuje kompleksowe badania diagnostyczne i laboratoryjne. W przychodni dyżury pełnią specjaliści z 

różnych dziedzin. Pacjenci i interesariusze mają możliwość skorzystania z usług: chirurgów, 

neurologów, pulmonologów, ortopedów, traumatologów, reumatologów, dermatologów, 

wenerologów, okulistów, kardiologów, stomatologów, ginekologów i położnych. 

W 2015 roku na aptekę ogólnodostępną przypadało w mieście Brzeziny 2 090 mieszkańców. W tymże 

roku na terenie miasta funkcjonowało 6 aptek. Ich liczba od 2010 roku nie uległa zmianie. 
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 Apteka (ul. Plac Jana Pawła II 2); 

 Apteka Cefarm (ul. Św. Anny 16); 

 Apteka Centuria (ul. Traugutta 11a); 

 Apteka Dbam o Zdrowie (ul. Konstytucji 3 Maja 4); 

 Apteka Dr. Max (ul. Modrzewskiego 5a); 

 Apteka Kwiaty Polskie (ul. Bohaterów Warszawy 1). 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA - WNIOSKI 

Z analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej wynika, że: 

 Miasto ma dobre powiązanie drogowe z otoczeniem. Wynika to z jego położenia w stosunku 

do regionu (w tym głównego ośrodka – Łodzi), jak i kraju oraz z podstawowego układu 

komunikacyjnego. 

 Jednostka charakteryzuje się bogatym zapleczem obiektów o wysokim znaczeniu kulturowym 

– na jego terenie zlokalizowanych jest wiele cennych zabytków chronionych prawnie. 

 Łącznie na terenie miasta do dyspozycji mieszkańców znajduje się 57.312,00 m² przestrzeni 

publicznych, z czego największy odsetek znajduje się w centralnej części jednostki. 

 Na terenie miasta dzieci i młodzież mogą uczęszczać do placówek edukacyjnych na poziomie: 

przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnym. 

 Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym od 2011 roku jest na terenie miasta 

wyższy niż w obrębie powiatu, województwa czy kraju. W przypadku szkół podstawowych 

zaznaczyć należy, że liczba dzieci przypadających na jeden oddział jest wyższa niż w innych 

jednostkach (powiat, województwo i kraj). Odwrotna sytuacja ma miejsce w gimnazjach i 

szkołach ponadgimnazjalnych – na jeden oddział przypada mniejsza liczba uczniów. 

 Kluczowymi ośrodkami odpowiedzialnymi za organizacje życia kulturalnego na terenie miasta 

są Centrum Promocji i Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima. 

Mieszkańcy do dyspozycji mają także kompleksy sportowe, a kulturę fizyczna i sport 

propaguje Centrum Kultury Fizycznej. 

 Na terenie miasta funkcjonują cztery ośrodki zdrowia, z czego trzy dotyczącą Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej, natomiast jeden usług specjalistycznych (Powiatowe Centrum Zdrowia). 
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3.5. Sfera techniczna 

BUDYNKI I ZASOBY MIESZKANIOWE 

Brzeziny stanowią gminę miejską, toteż dominującą na jej terenie zabudową jest budownictwo 

wielorodzinne. Zauważyć należy, że komunalne budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta nie 

jest rozwinięte, a w 2015 roku jedynie 0,7% pośród wszystkich lokali mieszkalnych nie należało do 

podmiotów prywatnych. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku na 

terenie miasta znajdowało się 4 625 mieszkań o łącznej liczbie izb równej 17 009. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa jednego mieszkania równa była 72,4 m2, stanowiąc wzrost o 1,3 m2 

względem roku 2010. Niemal wszystkie mieszkania (96,1%) na terenie miasta zaopatrzone są w sieć 

wodociągową, łazienkę natomiast posiada nieco mniejszy odsetek mieszkań, równy 91,2%. Także 

znaczny odsetek mieszkań zaopatrzony jest w centralne ogrzewanie (80,3%). Zauważyć można, że w 

aspekcie zaopatrzenia mieszkań w instalacje nie zauważono znaczących zmian na przestrzeni lat 

2010-2015.  

Tabela 30 zasoby mieszkaniowe na terenie Brzezin w latach 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba mieszkań 4 387 4 513 4 536 4 556 4 571 4 625 

Liczba izb 16 154 16 492 16 631 16 740 16 828 17 009 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 

[m²] 
311 800 320 633 324 643 327 939 330 354 334 781 

Zasoby komunalne 

Mieszkania socjalne 32 37 34 36 32 32 

Średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkań [m2] 
840 1 011 939 984 904 840 

Mieszkania zaopatrzone w instalację (w % ogółu mieszkań) 

Wodociąg 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,1 

Łazienka 91,0 91,0 91,0 91,0 91,1 91,2 

Centralne ogrzewanie 80,3 80,4 80,5 80,6 80,8 80,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Według danych Urzędu Miasta na terenie jednostki miejskiej znajduje się 2 030 budynków 

mieszkalnych, z czego 21 to pustostany. Największą liczbę pustostanów odnotowano w obrębie 

podobszarów: 1 (7 budynków) i 2 (7 budynków). Ponadto analizie podano budynki mieszkalne 

wymagającego remontu. Z uzyskanych danych wynika, że tego typu obiekty znajdują się tylko na 

terenie podobszaru 2.  
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Tabela 31 Wskaźniki - budynki mieszkalne wymagające remontu i pustostany 

Podobszar 

Odsetek pustostanów (budynki 

mieszkalne) w ogóle budynków 

mieszkalnych [w %] 

Odsetek budynków mieszkalnych 

wymagających remontu w budynkach 

mieszkalnych ogółem [w %] 

1 2,83% 0,00% 

2 7,14% 2,04% 

3 2,44% 0,00% 

4 0,00% 0,00% 

5 0,00% 0,00% 

6 0,00% 0,00% 

7 0,70% 0,00% 

8 0,00% 0,00% 

9 0,00% 0,00% 

ŚREDNIA 1,03% 0,10% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

W 2016 roku na terenie miasto łącznie 7 budynków zostało poddanych termomodernizacji, co 

świadczy o stopniowej odnowie tkanki miejskiej. Spośród wszystkich budynków podanych 

termomodernizacji największą ich liczbę odnotowano w obrębie podobszarów: 3, 7 i 8 (po 2 obiekty). 

1 z obiektów usytuowany był na terenie podobszaru 4. 

W ostatnim roku wydano również ogółem 34 pozwolenia na budowę. Okazuje się, że terenem 

najbardziej atrakcyjnym po tym względem jest podobszar 5 – w jego obszarze odnotowano 8 

pozwoleń na 1000 mieszkańców. Wysoki wynik uzyskały także podobszary: 7 (4,12 pozwoleń na 1000 

ludności) i 1 (3,64 pozwoleń na 1000). Na pozostałych terenach liczba pozwoleń kształtowała się 

poniżej średniej dla miasta (2,79). 

Tabela 32 Wskaźniki - budynki podane termomodernizacji i liczba pozwoleń na budowę 

Podobszar 

Budynki poddane termomodernizacji na 

danym terenie w ogóle budynków 

poddanych termomodernizacji na 

terenie miasta w 2016 roku [w %] 

Liczba pozwoleń na budowę wydanych 

w 2016 roku w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

1 0,00% 3,64 

2 0,00% 0,95 

3 28,57% 1,48 

4 14,29% 2,43 

5 0,00% 8,25 

6 0,00% 2,51 

7 28,57% 4,12 

8 28,57% 2,22 

9 0,00% 1,58 

ŚREDNIA 11,11% 2,79 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. 

Warto również zaznaczyć, że w 2016 roku na terenie całego miasta uzyskano 5 pozwoleń na 

rozbiórkę, przeprowadzono 31 inspekcji budowlanych, a także odnotowano 1 samowolę budowalną.  

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Teren miasta jest zwodociągowany w 95%, a miasto posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 

ścieków o przepustowości średnio 11 000 m3/rok. Jak wynika z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, w przeciągu sześciu lat długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Brzezin 

zwiększyła się o 3,9 km- na koniec analizowanego okresu sieć ta liczyła 60,2 km. W 2015 roku sieci 

wodociągowej towarzyszyło 1 672 przyłączy prowadzących wodę głównie do gospodarstw domowych. 

W stosunku do 2010 r. ich liczba wzrosła o 87 sztuk, tj. o niemal 5,5%. Wzrosła również długość sieci 

kanalizacyjnej na tym terenie (z 16,3 km w roku 2010 do 17,8 km w roku 2015), choć znaczący spadek 

zauważyć można w liczbie przyłączy tej sieci- w roku 2013 zanotowano spadek o 272 przyłącza. 

Rysunek 5 Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Brzezin w latach 2010-2015 [km] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Rysunek 6 Liczba przyłączy sieci wodociągowej na terenie Brzezin w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 
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Jak wynika z danych, w 2015 roku 11 979 osób korzystało z sieci wodociągowej, stanowiąc 95,5% 

populacji gminy miejskiej Brzeziny. Względem roku 2010 nie zauważono wahań w liczbie 

korzystających z sieci mieszkańców- na początku analizowanego okresu liczba ta równa była 11 964, 

tj. z wodociągów korzystało o 15 osób mniej niż w roku 2015. Największy wzrost liczby tej 

zanotowano zaś w roku 2012. Co więcej, na przestrzeni analizowanych lat zauważyć można było 

stopniowo coraz mniejsze zużycie wody w gospodarstwach domowych na terenie miasta Brzeziny. 

Zdecydowanie większy wzrost w liczbie korzystających z instalacji osób przypada na kanalizację- w 

2015 roku korzystało z niej o 339 osób więcej niż w roku 2010. 

Tabela 33 Korzystający z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Brzezinach w latach 2010-2015 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej 11 964 11 964 12 017 11 993 12 008 11 979 

zużycie wody w gospodarstwach 

domowych ogółem na 1 mieszkańca [m3] 
30,8 28,8 28,4 27,8 26,4 27,6 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 11 404 11 753 11 797 11 768 11 768 11 741 

ścieki odprowadzone [dam3] 471 487 451 370,0 438,0 504,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

Mieszkańcy miasta zaopatrywani są w energię cieplną (o mocy 14,5 MW) przez lokalne 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Na terenie miasta funkcjonuje jedna centralna 

kotłownia węglowa, zlokalizowana przy ul. Modrzewskiego 12. W 2014 roku długość sieci 

ciepłowniczej na terenie miasta wynosiła 6 770 km, a liczba obsługiwanych węzłów równa była 53. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest właścicielem 35 węzłów ciepłowniczych. Teren miasta 

Brzeziny nie jest zaś objęty siecią gazowniczą- braki w zaopatrzeniu gazu sieciowego zaspokajane są 

przede wszystkim gazem z butli propan-butan, z którego korzysta większość mieszkańców. 

Planowane są inwestycje celem stworzenia sieci gazowniczej. 

SFERA TECHNICZNA – WNIOSKI 

Z analizy sfery technicznej wynika, że: 

 Na terenie miasta obserwuje się rozwój prywatnego budownictwa mieszkaniowego. Na 

przestrzeni lat 2010-2015 przybyło 238 mieszkań. W przypadku zasobów komunalnych 

sytuacja jest odwrotna, z niewielkimi wahaniami w analizowanym okresie liczba mieszkań 

należących do gminy kształtuje się na tym samym poziomie (32 mieszkania). 

 Mieszkania na terenie jednostki są dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną: 96% 

posiada przyłącze do sieci wodociągowej, 91% ma łazienkę, a 80% korzysta z centralnego 

ogrzewania. 
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 Ogółem na terenie miasta odnotowano 21 pustostanów wśród budynków mieszkalnych, z 

czego wszystkie znajdują się w centralnej części jednostki.  
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4. Identyfikacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji 

4.1. Metodologia 

Na potrzeby programu rewitalizacji miasto Brzeziny zostało podzielone na 9 mniejszych jednostek 

urbanistycznych. Podział pozwolił na zebranie danych w sposób trafny i rzetelny, w oparciu o 

metodologię badań ilościowych i jakościowych. 

Rysunek 7 Podział miasta na podobszary 

 

Źródło: Opracowanie własne; podkład: opensteetmap.org 

Tabela 34 Podział miasta na jednostki - liczba ludności i powierzchnia 

Podobszar/ulice 
Liczba 

ludności 
% ludności 

miasta 
Powierzchnia 

[w km²] 
% powierzchni 

miasta 

Podobszar 1 1100 9,03% 2,84 13,16% 

Podobszar 2 1058 8,69% 0,64 2,97% 

Podobszar 3 1351 11,10% 0,45 2,09% 

Podobszar 4 1235 10,14% 3,20 14,83% 

Podobszar 5 848 6,96% 4,20 19,46% 

Podobszar 6 1193 9,80% 3,57 16,54% 

Podobszar 7 1697 13,94% 3,04 14,09% 
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Podobszar/ulice 
Liczba 

ludności 
% ludności 

miasta 
Powierzchnia 

[w km²] 
% powierzchni 

miasta 

Podobszar 8 1800 14,78% 0,91 4,22% 

Podobszar 9 1894 15,56% 2,73 12,65% 

SUMA 12176 100,00% 21,58 100,00% 
Źródło: Opracowanie własne. 

Mając na uwadze, iż program rewitalizacji wymaga koncentracji sił i środków na obszarze gdzie 

koncentrują się stany kryzysowe – przede wszystkim w sferze społecznej – przeprowadzono 

delimitację wybranych zjawisk kryzysowych w przestrzeni miasta. Dane ilościowe, niezbędne do 

przeprowadzenia delimitacji, zostały uzyskane od takich instytucji jak: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Policja, Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy. Dane określają stan na 31 XII 2016 rok. 

Procedura wyznaczania obszarów zdegradowanych na terenie miasta była następująca: 

Krok 1. Podział miasta na jednostki delimitacyjne. Na początku prac zaproponowano, aby do celów 

agregacji danych wskazujących na stan kryzysowy dokonać podziału miasta na mniejsze podobszary, 

spójne przestrzenno-funkcjonalnie.  

Krok 2. Przypisanie zebranych danych do wyodrębnionych podobszarów. 

Krok 3. Delimitacja koncentracji problemów społecznych. W celu określenia koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych występujących na terenie miasta przeanalizowano dostępne 

wskaźniki je opisujące: 

W1 Liczba osób najczęściej korzystających z MOPS w przeliczeniu na 1000 ludności  

W2 Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

W3 Liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 1000 ludności 

W4 Liczba uczniów gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji na 100 uczniów gimnazjum 

W5 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 

W6 Średni wynik sprawdzianu klas szóstych 

W7 Liczba osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece/domu kultury w przeliczeniu na 1000 

ludności 

Krok 4. Ujawnienie problemów w minimum jednej ze sfer: gospodarczej lub środowiskowej lub 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, które współwystępują na obszarze koncentracji 

problemów społecznych. W tym celu wykorzystano następujące wskaźniki: 
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W1 Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

W2 Budynki poddane termomodernizacji na danym terenie w ogóle budynków poddanych 

termomodernizacji w mieście 

W3 Liczba pozwoleń na budowę na 1000 mieszkańców 

W4 Powierzchnia przestrzeni publicznych w ogólnej powierzchni podobszarów 

W5 Pustostany (budynki mieszkalne) w ogóle budynków mieszkalnych 

W6 Długość ciągów komunikacyjnych wymagających remontu 

W7 Emisja dwutlenku węgla przez budynki użyteczności publicznej 

W8 Azbest pozostały do usunięcia 

Krok 5. Obliczenie średniej arytmetycznej dla poszczególnych wskaźników. 

Krok 6. Wyznaczenie obszarów, które przyjmują wartości wskaźników mniej korzystne od średniej 

dla gminy w sferze społecznej i minimum w jednej innej (gospodarczej lub przestrzenno-

funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej). 

4.2. Obszary zdegradowane 

Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki delimitacji wybranych wskaźników opisujących zjawiska w 

sferze społecznej.  
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Tabela 35 Wskaźniki - sfera społeczna 

               WSKAŹNIKI 

 

 

PODOBSZARY 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 
Liczba 

obszarów 
kryzysowych 

1 50,91 89,09 40,00 0,00 66,79 75,16 0,91 4 

2 65,22 77,50 40,64 0,00 61,10 64,97 7,56 5 

3 82,16 84,38 30,35 2,63 56,52 58,53 17,76 6 

4 29,15 61,54 2,43 0,00 72,28 71,41 5,67 0 

5 18,87 94,34 10,61 0,00 48,28 68,65 7,08 2 

6 31,01 85,50 6,71 3,70 65,90 62,12 1,68 4 

7 46,55 70,71 31,82 0,00 69,44 70,01 2,95 3 

8 13,89 70,00 15,00 0,00 65,26 78,17 0,00 1 

9 16,37 61,77 22,18 0,00 62,84 68,09 1,06 3 

Średnia dla miasta 37,78 75,15 22,26 0,73 63,13 66,95 4,52 - 

Źródło: Opracowanie własne. 

W1 Liczba osób najczęściej korzystających z MOPS w przeliczeniu na 1000 ludności  

W2 Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

W3 Liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 1000 ludności 

W4 Liczba uczniów gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji na 100 uczniów gimnazjum 

W5 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 

W6 Średni wynik sprawdzianu klas szóstych 

W7 Liczba osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece/domu kultury w przeliczeniu na 1000 ludności 

 



 

Strona 65 z 83 
 

W celu wizualizacji koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, jako podstawową metodę 

przestrzennej prezentacji danych w szczegółowej diagnozie czynników i zjawisk kryzysowych 

wykorzystano metodę analizy przestrzennej za pomocą siatki (grid spatial analysis). Dane 

zobrazowane zostały za pomocą kartodiagramu geometrycznego o oczku sześciokątnym (siatka 

heksagonalna, „plaster miodu”) o promieniu 0,3 km.  

Prezentacja na siatce heksagonalnej pozwala na uzyskanie pełnej porównywalności przedstawionych 

na mapie obszarów oraz umożliwia intuicyjny odczyt danych w podziale na ulice poszczególnych 

jednostek urbanistycznych: 

Rysunek 8 Liczba osób najczęściej korzystających z MOPS w przeliczeniu na 1000 ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 9 Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 10 Liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 1000 ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 11 Liczba uczniów gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji na 100 uczniów gimnazjum 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 12 Liczba osób korzystających z zajęć stałych w bibliotece/domu kultury w przeliczeniu na 1000 ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 36 Wskaźniki - sfera gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

            WSKAŹNIKI 

 

 

 

PODOBSZARY 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera techniczna 
Sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
Sfera środowiskowa Liczba 

obszarów 
kryzysowych 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

1 110,91 0,00% 3,64 2,83% 0,000% 3,35 346 882 240,00 101 833,00 6 

2 68,05 0,00% 0,95 7,14% 0,000% 0,83 182 554 128,00 0,00 5 

3 76,98 28,57% 1,48 2,44% 9,517% 1,85 146 334 176,00 22 946,00 4 

4 48,58 14,29% 2,43 0,00% 0,000% 0,48 273 885 344,00 29 518,00 4 

5 60,14 0,00% 8,25 0,00% 0,000% 2,56 0,00 197 481,00 5 

6 98,07 0,00% 2,51 0,00% 0,003% 2,21 0,00 82 558,00 5 

7 107,25 28,57% 4,12 0,70% 0,415% 1,15 732 710 952,00 75 372,00 2 

8 76,11 28,57% 2,22 0,00% 0,002% 4,31 293 349 120,00 54 682,00 5 

9 68,11 0,00% 1,58 0,00% 0,330% 0,3 425 402 640,00 25 886,00 4 

Średnia dla miasta 79,99 11,11% 2,79 1,03% 0,266% 1,83 266 790 955,56 65 586,22 - 

Źródło: Opracowanie własne. 

W1 Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

W2 Budynki poddane termomodernizacji na danym terenie w ogóle budynków poddanych termomodernizacji w mieście 

W3 Liczba pozwoleń na budowę na 1000 mieszkańców 

W4 Pustostany (budynki mieszkalne) w ogóle budynków mieszkalnych 

W5 Powierzchnia przestrzeni publicznych w ogólnej powierzchni podobszarów 

W6 Długość ciągów komunikacyjnych wymagających remontu 

W7 Emisja dwutlenku węgla przez budynki użyteczności publicznej 

W8 Azbest pozostały do usunięcia 
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Rysunek 13 W1 Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 14 Budynki poddane termomodernizacji na danym terenie w ogóle budynków poddanych termomodernizacji w 
mieście 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 15 Wydane pozwolenia na budowę 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 16 Pustostany (budynki mieszkalne) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 17 Lokalizacja budynków użyteczności publicznej emitujących dwutlenek węgla oraz azbestu pozostałego do 
usunięcia  

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W poniższej tabeli zestawiono ze sobą liczbę obszarów problemowych we wszystkich analizowanych 

sferach w podziale na podobszary. Kumulacją zjawisk negatywnych charakteryzuje się zatem 

centralna część miasta, podobszary 1, 2 i 3 oraz podobszar 6. Na terenach tych występuje najwyższa 

liczba problemów, w tym przede wszystkim w sferze społecznej. W związku z powyższym podobszary 

te zostały uznane za zdegradowane. 

Tabela 37 Liczba zjawisk kryzysowych na terenie poszczególnych podobszarów 

Podobszary 

Liczba problemów w sferach: 

SU
M

A
 

społecznej gospodarczej technicznej 
przestrzenno-

funkcjonalnej 
środowiskowej 

1 4 0 2 1 2 10 

2 5 1 3 1 0 10 

3 6 1 2 0 0 10 

4 0 1 1 1 1 4 

5 2 1 1 1 1 7 

6 4 0 2 1 1 9 

7 3 0 0 0 2 5 

8 1 1 1 1 1 6 

9 3 1 2 0 1 7 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 18 Obszar zdegradowany na terenie miasta 

 

Źródło: Opracowanie własne; podkład: openstreetmap.org 

 

4.3. Obszary rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji, obejmujący część lub całość obszaru zdegradowanego, musi cechować się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Może być podzielony na podobszary, które nie 

posiadają ze sobą wspólnych granic, jednak nie mogą obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez 30% jej mieszkańców. W związku z tym, że wybrane 

obszary zdegradowane przekraczają ustawowe założenia, do rewitalizacji wybrano jednostki, które 

charakteryzują się najwyższą liczbą zjawisk negatywnych i są istotne dla rozwoju miasta, czyli 

podobszary 1, 2 i 3. Ograniczony w ten sposób obszar zajmuje 18,21% powierzchni miasta, a 

zamieszkuje go 28,82% jego mieszkańców. 
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Rysunek 19 Obszar rewitalizacji na terenie miasta 

 

Źródło: Opracowanie własne; podkład: openstreetmap.org 

Jak wspomniano obszary wyznaczone do rewitalizacji charakteryzują się koncentracją negatywnych 

zjawisk społecznych, współwystępujących z problemami w innych sferach: 

gospodarczej/technicznej/przestrzenno-funkcjonalnej/środowiskowej. Jednocześnie teren ten jest 

istotny dla rozwoju miasta oraz posiada potencjał, który można wykorzystać podczas realizacji 

programu (centrum miasta, lokalizacja istotnych dla rozwoju instytucji świadczących usługi publiczne 

itd.). Obszar charakteryzuje występowaniem szeregu problemów społecznych z natężeniem wyraźnie 

LUDNOŚĆ: 

Całe miasto: 12 176 

Obszar rewitalizacji:3 509 (28,82% ogółu) 

 

POWIERZCHNIA: 

Całe miasto: 21,58 km² 

Obszar rewitalizacji: 3,93 km² (18,21% ogółu) 
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wyższym od średniej dla miasta. Ponadto wyróżnia się znaczną degradacją przestrzenno-funkcjonalną, 

w tym obiektów i przestrzeni publicznych, niską estetyką oraz niedostosowaniem rozwiązań 

urbanistycznych do funkcji obszaru oraz techniczną, w tym obiektów publicznych oraz mieszkalnych. 

Do najistotniejszych problemów obszaru rewitalizacji zaliczyć należy: 

 Wysoki odsetek osób najczęściej korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

przeliczeniu na 1000 ludności, 

 Wysoki odsetek przyznanych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w przeliczeniu na 1000 

ludności, 

 Wysoka liczba dokonanych przestępstw w przeliczeniu na 1000 ludności, 

 Wyższy niż średnia dla miasta odsetek uczniów gimnazjów, którzy nie otrzymali promocji do 

kolejnej klasy w przeliczeniu na 100 uczniów, 

 Niskie wyniki kształcenia (średni wynik sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego 

niższe niż średnia dla miasta), 

 Niski odsetek budynków poddanych termomodernizacji w ostatnim roku, 

 Wyższy niż średnia dla miasta odsetek pustostanów. 

Poniżej zestawiono wartości poszczególnych wskaźników użytych podczas delimitacji dla obszaru 

rewitalizacji oraz pozostałej części miasta, w porównaniu do średnich wartości dla całej jednostki. 

Tabela 38 Negatywne zjawiska występujące na obszarze rewitalizacji 

Wskaźniki 

Średnia wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Średnia wartość 

dla pozostałej 

części miasta 

Średnia wartość 

dla miasta 

Liczba osób najczęściej korzystających z MOPS 

w przeliczeniu na 1000 ludności 
67,26 25,85 37,78 

Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych i 

wychowawczych w przeliczeniu na 1000 

ludności 

83,78 71,65 75,15 

Liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 

1000 ludności 
36,48 16,50 22,26 

Liczba uczniów gimnazjum, którzy nie 

otrzymali promocji na 100 uczniów gimnazjum 
1,11 0,54 0,73 

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 61,47% 64,00% 63,13% 

Średni wynik sprawdzianu klas szóstych 66,22% 69,74% 66,95% 

Liczba osób korzystających z zajęć stałych w 

bibliotece/domu kultury w przeliczeniu na 

1000 ludności 

9,40 2,54 4,52 

Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych 84,92 78,00 79,99 
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Wskaźniki 

Średnia wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Średnia wartość 

dla pozostałej 

części miasta 

Średnia wartość 

dla miasta 

w przeliczeniu na 1000 ludności 

Budynki poddane termomodernizacji na 

danym terenie w ogóle budynków poddanych 

termomodernizacji w mieście 

28,57% 71,43% 11,11% 

Liczba pozwoleń na budowę na 1000 

mieszkańców 
2,00 3,12 2,79 

Pustostany (budynki mieszkalne) w ogóle 

budynków mieszkalnych 
3,45% 0,14% 1,03% 

Powierzchnia przestrzeni publicznych w 

ogólnej powierzchni podobszarów 
1,09% 0,08% 0,266% 

Średnia emisja dwutlenku węgla przez 

budynki użyteczności publicznej 
225,26 287,56 266,79 

Średnia wielkość azbestu pozostałego do 

usunięcia [w kg] 
41 593,00 77 582,83 65 586,22 

Źródło: Opracowanie własne. 
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