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1. Wstęp
W zrównoważonym rozwoju krajów europejskich rewitalizacja traktowana jest jako metoda
rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. W krajach Unii Europejskiej
główne cele gospodarki przestrzennej określone są w Europejskiej Karcie Zagospodarowania
Przestrzennego, wyznaczając standardy przestrzenne odnośnie zapewnienia zrównoważonego
rozwoju

społeczno-

gospodarczego

we

wszystkich

regionach,

poprawy

jakości

życia,

odpowiedzialnego gospodarowania zasobami oraz racjonalnego wykorzystania terenów.
Profesor Krzysztof Skalski tłumaczy pojęcie „rewitalizacja” jako całość działań obejmujących program
remontów, modernizacji i zabudowy przestrzeni publicznej, rewaloryzacji zabytków na wybranym
obszarze w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja jest połączeniem
działań technicznych z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania
problemów społecznych.
Jeszcze trafniejsza definicja rewitalizacji została sformułowana przez dr Andreasa Billerta:
Rewitalizacja odnosi się do kompleksowego procesu odnowy obszaru zurbanizowanego, którego
przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan
kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny
tego obszaru jak i zrównoważony rozwój całego miasta.

1

Kluczowe w tej definicji jest stwierdzenie, że rewitalizacja to reakcja na stan kryzysowy, który
przejawia się nie tylko w degradacji substancji, ale także – a nawet przede wszystkim – w degradacji
funkcji i przestrzeni. A więc rewitalizacja to działania o charakterze naprawczym w sferze
architektoniczno-urbanistycznej (substancja), społecznej i gospodarczej (funkcja) oraz ekologicznoprzestrzennej. A. Billert stwierdza wręcz:
Rewitalizacja jest więc odpowiedzią na stan kryzysowy obszaru miejskiego i obejmuje zespół
kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny (gminę), opartych na
aktywnej współpracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz podmiotów społecznych.

2

Wreszcie warto porównać przytoczone definicje z kolejną, sformułowaną przez Wojciecha
Kłosowskiego:
Rewitalizacja oznacza ponowne ożywienie procesów społeczno-gospodarczych na obszarze,
w którym procesy te zamarły. Obszary wymagające rewitalizacji to nie obszary wybrane pod kątem
1

Andreas Billert, Centrum staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie rewitalizacji; Słubice
2004, s. 6
2
Ibidem, s. 6
4
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wartości

zabytkowej,

ale

obszary

o

szczególnej

kumulacji

problemów

społeczno

-gospodarczych (w tym także najczęściej – remontowo-architektonicznych).
W historycznych miastach europejskich bardzo często obszarami takimi są najstarsze dzielnice miast,
stanowiące

zespoły

zabytkowe.

Jednak

to

nie

zabytkowy

charakter

predystynuje

je do rewitalizacji, ale właśnie szczególna kumulacja wielu problemów społecznych
3

i gospodarczych w jednym miejscu .
I dalej:
Rewitalizacja musi angażować zawsze wszystkich aktorów lokalnej sceny: władzę samorządową
i różne służby publiczne, a z drugiej strony – biznes i organizacje obywatelskie, a wreszcie – samych
4

mieszkańców .
W cytowanych definicjach podkreśla się to, co pozwala odróżnić rewitalizację od innych form
kompleksowej interwencji w przestrzeń miejską.
Cele rewitalizacji są usytuowane w sferze społeczno- gospodarczej i ekologiczno- przestrzennej,
a działania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne są tym celom podporządkowane (mają
charakter narzędziowy); nie jest więc rewitalizacją działanie wyłącznie remontowo-budowlane,
które nie ma wskazanego celu społecznego, gospodarczego lub ekologiczno-przestrzennego;
Tadeusz Kaczmarek zwraca uwagę, że działania rewitalizacyjne mają wymiar:
przestrzenny – nowy wizerunek obszarów rewitalizowanych,
funkcjonalny – nowe przeznaczenie terenu – nowe funkcje lub odrodzenie dawnych,
ale często w nowym wymiarze jakościowym,
gospodarczy – powstanie nowych impulsów rozwoju gospodarczego, rozwój istniejącej
lub implantacja nowych działalności, rozbudzenie mechanizmów rynkowych (np. korzyści
dla aglomeracji),
społeczny – podniesienie poziomu życia, stworzenie lepszych warunków zamieszkania, pracy,
komunikacji, korzystania z usług, wypoczynku,
kulturowy – zharmonizowanie przestrzeni miejskiej, nadanie nowych wartości miejscom
(obszarom), rozbudzenie tożsamości terytorialnej, poprawa wizerunku miasta.
Na obszarach miejskich wyróżniamy trzy rodzaje obszarów wymagających rewitalizacji:
obszary ograniczonego rozwoju mieszkalnictwa,
tereny poprzemysłowe,
obszary powojskowe (koszary, magazyny, porty, lotniska).

3

Wojciech Kłosowski, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście
poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko-Biała 2004, s. 2
4
Ibidem, s. 3
5
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Problemy, które występują na tych obszarach to: ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezrobocie,
problemy zdrowotne, przestępstwa, trudne warunki mieszkaniowe, a także zanieczyszczone
środowisko. Powodują one brak inwestycji a to z kolei powoduje (pogłębia) sytuację kryzysową.
Rewitalizacja to reakcja na kryzys, który obejmuje dany obszar i przejawia się w wielu dziedzinach
na raz; nie jest więc rewitalizacją działanie podejmowane poza obszarem kryzysowym (stąd
kluczowe znaczenie trafnego wyznaczenia obszaru do rewitalizacji).
Rewitalizacja musi być realizowana w formie współpracy zróżnicowanych partnerów lokalnych:
zarówno sektora publicznego (z reguły – gminy), jak i lokalnych przedsiębiorców oraz sektora
pozarządowego, a często także innych partnerów (miejscowych uczelni, policji itp.); nie jest więc
rewitalizacją program nieuwzględniający zaangażowania partnerów prywatnych: zarówno
komercyjnych jak i niekomercyjnych.
Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, jest zawsze planem wielowątkowych, wzajemnie
wzmacniających się (synergicznych) działań zmierzających do wywołania jakościowej zmiany
na całym wyznaczonym obszarze, w tym zawsze – zmiany negatywnego wizerunku tego obszaru; nie
jest

więc

rewitalizacją

lista

(choćby

obszerna)

naprawczych

działań

punktowych,

niepowiązanych ze sobą i nieukładających się w spójny, całościowy program.

6
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2. Charakterystyka Miasta Brzeziny
2.1. Położenie miasta i zagospodarowanie
przestrzenne
2.1.1.
Położenie geograficzne i powiązania
komunikacyjne
Miasto Brzeziny położone jest w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, na wschód od miasta
Łódź. Miasto otoczone jest gminą Brzeziny. Powierzchnia Miasta zajmuje 2158 ha, co stanowi około
6% powierzchni powiatu brzezińskiego, którego jest siedzibą. Gęstość zaludnienia Miasta wynosi 583
2

os/km .
Mapa. Powiat brzeziński

Miasto jednocześnie pełni funkcję centrum administracyjno- gospodarczego względem okolicznych
gmin. Położone jest w dorzeczu Bzury, przepływa przez nie rzeka Mrożyca. Obszar miasta Brzeziny
położony jest w całości w obrębie makroregionu fizyczno- geograficznego – Wzniesienia
Południowomazowieckie, zaś w podziale na mezoregiony należy do Wzniesień Łódzkich.
Miasto Brzeziny położone jest w odległości:
Około 15 km od Łodzi,
Około 9 km od Koluszek,
Około 18 km od Strykowa,
Około 23 km od Głowna,
Około 32 km od Rawy Mazowieckiej.

7
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Mapa drogowa z zaznaczonym miastem Brzeziny

Przez Miasto przebiegają następujące ważniejsze połączenia komunikacyjne:
droga krajowa nr 72 relacji Łódź - Rawa Mazowiecka – Warszawa
droga wojewódzka nr 715 łącząca Brzeziny z Koluszkami
droga wojewódzka nr 708 łącząca Brzeziny ze Strykowem
droga wojewódzka nr 704 łącząca Brzeziny z Łowiczem
droga powiatowa 1 relacji ul. Strykowska odc. ul. Słowackiego - gr. miasta
Autostrady A1 i A2 przebiegają natomiast przez pobliski Stryków.

8
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Plan Miasta Brzeziny
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Występowanie w Mieście ww. połączeń drogowych niesie za sobą szereg zagrożeń, ale również
korzyści. Największe zagrożenia wynikają ze wzmożonego ruchu, w szczególności w centrum Brzezin,
co nie pozostaje bez znaczenia dla bezpieczeństwa. W związku z tym występuje też duże
zanieczyszczenie powietrza oraz podwyższony poziom hałasu. Do korzyści można zaliczyć natomiast
większą ilość potencjalnych klientów usług wykonywanych na terenie Miasta.
Mieszkańcy Brzezin korzystają z połączeń komunikacji publicznej. Bezpośredni transport do Łodzi
zapewniony jest m.in. poprzez autobus linii 53 MPK Łódź Sp. z o.o. Dodatkowo funkcjonują
połączenia:
Jeżów – Brzeziny – Jeżów („EURO – BUS”)
Brzeziny – Łódź, Łódź – Brzeziny (PKS Łódź Sp. z o.o.)
Brzeziny – Koluszki, Brzeziny – Łódź („DAMMAR”).

2.1.2.

Historia miasta

Nazwa miejscowości pochodzi od cech terenu: lasu brzozowego – brzeziny i wynika z osadnictwa
w pradawnej puszczy. Najstarsza wiadomość o osadzie pochodzi z roku 1139, a dotyczy ufundowania
parafii przez abp. Jakuba ze Żnina. Prawa miejskie otrzymały Brzeziny około 700 lat temu. Zaczątkiem
miasta była zapewne osada targowa ciągnąca się od kościoła parafialnego na wschód przez
dzisiejsze łąki. Od połowy XIV w. do dziś Brzeziny pozostają siedzibą powiatu. Początkowo było
to miasto książęce, później prywatne, w 1462 r. przeszło w ręce rodziny Lasockich i było
w ich posiadaniu aż do 1839 r. Brzeziny były już wówczas miastem średniej wielkości, bo na wojnę
trzynastoletnią z Krzyżakami dostarczyć miały „13 ludzi uzbrojonych pieszych” (1458 r.).
Właściwe miasto kształtowało się od pocz. XVI w. Wytyczono wówczas rynek, dzisiejsze śródmieście,
z 8 ulicami wylotowymi – traktowymi. W centrum tym powstał pałac Lasockich zniszczony przez
Szwedów w 1655 r. i kościółek św. Ducha (XV w.) oraz ratusz miejski z więzieniem. Powstały również
przedmieścia

do

dziś

istniejące:

Szydłowiec

(ul.

L.

Waryńskiego)

i

Nowe

Miasto

(ul. św. Anny) z własnym rynkiem. Od XV w. istniały „Stare Miasto” (ul. J. Piłsudskiego) i Górki, czyli
ul. Lasockich. Brzeziny określano wówczas jako „miasto bardzo rozległe” (1585 r.). Szczytowy okres
rozwoju przeszły dawne Brzeziny w XVI stuleciu, epoce Renesansu. Podstawą był bujny rozwój
rzemiosła, głównie sukiennictwa i piwowarstwa oraz położenie na głównym szlaku handlowym
z Wielkopolski i Kujaw do Krakowa i na Ruś. W 1565 r. w mieście pracowało aż 460 rzemieślników
i 30 karczmarzy. Brzeziny liczące w II połowie XVI w. ponad 300 majstrów sukienniczych były
największym i najgłośniejszym ośrodkiem produkcji sukna w Rzeczpospolitej.
Wytwarzano tu sukna „proste”, nie barwione, o naturalnym kolorze wełny owczej oraz „przednie”
– barwione na czerwono i czarno. Docierały one do większości miast polskich, a nawet na Ruś. Kir
brzeziński sprowadzano do Krakowa na wyłożenie kaplicy wawelskiej i uszycie kapturów żałobnych
na egzekwie Zygmunta Augusta (1572 r.). (…) Ten znany gatunek produkcji podupadł w II poł. XVII w.

12
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w wyniku rozwoju gospodarki pańszczyźnianej. Chłopi regionu byli jego głównymi odbiorcami,
a pańszczyzna pozbawiła ich dochodów z własnej roli. Sukno odgrywało jednak rolę w życiu miasta
w następnych wiekach: 1793 r. pracowało jeszcze około 80 warsztatów, a w 1822 r. – 200. Kres
położyła mu produkcja fabryczna Łodzi. W Brzezinach warzono też, sławione w poezji, piwo zwane
"brzezińskie" "łagodne, z gęstą pianą". Renesansowe Brzeziny należały do 20 przodujących
gospodarczo ośrodków wśród 242 miast Wielkopolski.
Brzeziny były miejscem, w którym tworzyli sławni pisarze - reformatorzy tej epoki. Proboszcz
brzeziński Andrzej Frycz Modrzewski, pisał tu w latach 1543 - 1546 m. in. sławne II, III, IV "Mowy
o karze za mężobójstwo". W tym okresie (1551-1554) protestancki zbór prowadził Grzegorz Paweł
z Brzezin, późniejszy ojciec polskiej literatury ariańskiej. Miasto nie było siedzibą arian. Ich synod
w 1565 r. odbył się w Brzezinach (Brzezie) koło Włocławka. W XVI stuleciu dzieci mieszczan kształciły
się w tutejszej świetnej szkole katolickiej i licznie (ok. 80) w Akademii Krakowskiej. Hołd brzezińskiemu
"archigimnazjum" oddał wdzięczny jej wychowanek, poeta i kronikarz, Maciej Stryjkowski (1547-1593).
Inni zasłynęli z osiągnięć naukowych. Adam z Brzezin (ur. 1490 r.) był pierwszym w nauce polskiej
wypromowanym na doktora medycyny i znanym profesorem Akademii Krakowskiej. Adam Burski
(1560-1611) był przez wiele kadencji rektorem Akademii Zamoyskich, a przy tym europejskiej sławy
mówcą, a także wybitnym filozofem logikiem. Jego bratem ciotecznym był znakomity poeta
"królewski", uwieńczony laurem, Szymon Szymonowicz syn Szymona z Brzezin. Stanisław z Brzezin
5

był dwukrotnym rektorem Akademii Krakowskiej .
Do dziś przetrwały w farze wybitne rzeźby czasów Renesansu. Dzięki fundacjom rodziny powstały
rzeźby nagrobne Stanisława i Zofii Lasockich, dłuta rzymianina Bernardina Zanobiego (1535r) oraz
rzeźba

grobowa

Urszuli

Leżeńskiej

(ok.1565

r.)

ręki

Jana

Michałowicza

z

Urzędowa,

najwybitniejszego, polskiego artysty tych czasów. W krypcie fary urządzono w 1600 r. mauzoleum
rodowe Lasockich, obejmujące parę rzeźbionych sarkofagów i portrety-medaliony z piaskowca
pierwszych czterech właścicieli miasta i ich żon. Miasto liczyło wówczas około 2500 mieszkańców.
W tej epoce osiedlili się tu Żydzi.
Brzeziny, jak inne miasta polskie, upadają w II połowie XVIl i w XVIII wieku. Spadły do rzędu
miasteczka rolniczo- rzemieślniczego. Nie powiodła się próba uprzemysłowienia w dobie Królestwa
Polskiego (po 1815 roku) mimo sprowadzenia sukienników niemieckich: pozostaną rzemieślniczorolnicze aż do pół. XX w. Pod koniec XIX w. nastąpił bujny rozkwit żydowskiego krawiectwa
nakładczego, czyli chałupniczego, trwający do roku 1939. Szyto tu olbrzymie ilości ubrań męskich,
odbiorcą których był chłonny rynek Rosji. Wówczas utrwala się określenie Brzezin jako "miasta
krawców", "stolicy" polskiego krawiectwa.
W latach 1890-1914 powstaje dopiero miasto murowane, z zachowanymi do dziś stylowymi
kamienicami. Obie wojny światowe poważnie zniszczyły miasto. W latach 1942 - 1944 r. hitlerowcy
całkowicie wymordowali ludność żydowską - 6000 mieszkańców. W mieście nazywanym Lowenstadt
działał ruch oporu: AK, NSZ i POS "Jerzyki".

5

Strona internetowa Urzędu Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl
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Po roku 1945 powstał państwowy przemysł odzieżowy, który zamiera w czasach transformacji
ustrojowej. Odradza się wówczas prywatne krawiectwo, które świetnie prosperuje w latach 90- tych
XX wieku.
Brzeziny posiadają również historię rodem z podań i legend ludowych. ”opowiada o „Małym
Krakowie", mieście rywalizującym swą świetnością z samą stolicą Polski. Jednak mieszkańcy miasta
za swoją pychę i grzechy zostali ukarani przez Boga. Krakówek pochłonęła ziemia, z której czasem
wyrosły brzozy, dając początek nazwie miasta. Legenda ta jest zapewne wynikiem pamięci o złotym
okresie rozwoju Brzezin zakończonym gwałtownym upadkiem spowodowanym spustoszeniem miasta
podczas potopu szwedzkiego. Fakt istnienia rozległego i ludnego grodu potwierdzają badania
archeologiczne prowadzone pomiędzy ulicą Waryńskiego a zakolem Mrożycy. W czasie prac
odsłonięto nieistniejący już układ urbanistyczny z zachowanymi drogami: brukowaną i nieco starszą,
drewnianą datowany na okres renesansu. Cennymi znaleziskami są również monety, ceramika,
fundamenty domostw. Na przełomie XV i XVI wieku w zaginionym mieście mieszkało około 1,5 tys.
ludzi i działało 30 warsztatów tkackich. (…) Właściciele Brzezin, ród Lasockich, zgodnie z duchem
"złotego wieku" starali się pełnić funkcję mecenasów sztuki i nauki. Efektem tych działań był wysoki
poziom brzezińskiej szkoły parafialnej, której wychowankami byli Maciej Stryjkowski oraz Grzegorz
Paweł z Brzezin. Bezcenną pamiątką po złotym okresie rozwoju Brzezin są wybitne dzieła rzeźby
sepulkralnej mieszczące się w brzezińskiej farze: nagrobek Urszuli Leżeńskiej dłuta Jana
Michałowicza z Urzędowa i płyta nagrobna Stanisława Lasockiego - dzieło Włocha Bernardina Zanobi
de Gianotis. Wiele cennych zabytków archeologicznych, szczęśliwie ocalałych i odnalezionych
„okruchów" zaginionego miasta znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Brzezinach.”

2.1.3.

6

Zasoby środowiska przyrodniczego
7

Biorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczne Miasto Brzeziny charakteryzuje się :
małą częstotliwością występowania dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, dni z dużym
zachmurzeniem i opadem;
dużą częstotliwością występowania dnia z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną bez opadu;
średnią częstotliwością występowania dni z pogodą przymrozkową - bardzo chłodną oraz
umiarkowanie mroźną, z dużym zachmurzeniem, z opadem, także z pogodą dość mroźną,
pochmurną bez opadu.
Miasto charakteryzuje się jedną z wyższych rocznych sum

promieniowania słonecznego

2

(86,3 kcal/cm ), średnie dzienne nasłonecznienie wynosi 4,6 godzin. Dominują wiatry zachodnie, dość
często występują wiatry wschodnie. Wiatry wschodnie występują najczęściej wiosną i jesienią i są
6
7

Oficjalna strona internetowa Muzeum Regionalnego w Brzezinach muzeumbrzeziny.pl
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny, Łódź maj 2004
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słabe, co sprzyja utrzymywaniu się mgieł i agregacji zanieczyszczeń w warstwie przypowierzchniowej
atmosfery. Prędkość panujących wiatrów jest najwyższa w rejonie stoków wysoczyzny i przekracza
5 [m/s], a najniższa w obszarach dolinnych, gdzie nie przekracza 2[m/s]. W przypadku Brzezin
wskazuje to na znaczne zagrożenie zjawiskami smogu w centralnej części miasta.
Opady atmosferyczne są niewiele mniejsze od rocznej sumy rocznej opadów atmosferycznych,
co powoduje, że przy normalnych opadach może występować deficyt wód w glebach, ponieważ część
wody bierze udział w odpływie powierzchniowym i wgłębnym.
Teren miasta posiada zróżnicowane warunki klimatu lokalnego dla potrzeb rozwoju budownictwa
w tym mieszkaniowego i rekreacji. Ogólnie obszar miasta charakteryzuje się przeciętnymi warunkami
klimatycznymi tzn. warunki solarne, dobre warunki termiczno-wilgotnościowe, dobre warunki
przewietrzania. Zachodnie tereny zabudowy miejskiej (rejon ulicy Kościuszki) posiadają niekorzystne
warunki klimatu lokalnego ze względu na zwiększoną częstotliwość występowania mgieł,
z możliwością długiego zalegania oraz niedostateczne warunki przewietrzania. Enklawy o dobrych
i bardzo dobrych warunkach klimatycznych występują praktycznie na terenie całego miasta, jednak
w większej koncentracji w północno-zachodniej, północno-wschodniej części miasta. Obszary
te

predysponowane

są

do

realizacji

różnych

form

wypoczynku,

ekstensywnej

zabudowy

8

mieszkaniowej, usług społecznych jak np. szkoły, usługi turystyki .

 GLEBY

9

Typy gleb dominujące na terenie miasta są charakterystyczne dla utworów powierzchniowych
pochodzenia lodowcowego. Na osadach plejstoceńskich, piaskach gliniastych i pyłach zwykłych
podesłanych gliną, wytworzyły się gleby bielicowe i brunatne wyługowane. Należą one do klasy IIIb,
kompleksu żytniego bardzo dobrego oraz klasy IVa i VIb kompleksu żytniego dobrego.
Na piaskach gliniastych i pyłach zwykłych podesłanych gliną, zalegających na południu i południowym
wschodzie terenu wytworzyły się słabsze gleby brunatne wyługowane oraz nieznaczne połacie gleb
bielicowych. Zaliczają się one do kompleksu żytniego dobrego klasy IVa i IVb oraz w mniejszym
stopniu reprezentowanego kompleksu żytniego słabego, zaliczanego do IVb i V klasy.
Gleby przeciętne i słabe należące do kompleksu żytniego dobrego klas IVa i VIb oraz żytniego bardzo
słabego klasy VI, wytworzyły się na piaskach luźnych i gliniastych oraz podesłanych gliną lub piaskiem
luźnym zajmują całą zachodnią i północno- zachodnią część miasta Brzeziny.
Najsłabsze gleby na terenie miasta zostały częściowo zalesione. Znajdują się one na północnowschodniej, północnej i północno- zachodniej części terenu. Są to gleby brunatne wyługowane
na piaskach luźnych, piaskach gliniastych podesłanych piaskami luźnymi, pyłami zwykłymi oraz gliną
piaszczystą.
We fragmentach den dolin rzecznych, na pyłach zwykłych i piaskach gliniastych podesłanych
częściowo gliną, wytworzyły się czarne ziemie oraz czarne ziemie zdegradowane, stanowiące

8

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny, Łódź maj 2004
Raport oceny oddziaływania na środowisko „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji
Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”
9
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2 i 3 kompleks użytków zielonych, a także kompleks zbożowopastewny mocny klas IIIb i IVa oraz
zbożowo- pastewny słaby klas IVb i V.
W dnie doliny Mrożycy, wyścielonej piaskami luźnymi, pyłami oraz torfami niskimi holocenu,
wytworzyły się gleby bagienne torfowe, murszowe i mady.
Największe przekształcenia gleb w miasta nastąpiły na obszarze nowej i starszej intensywnej
zabudowy wielorodzinnej. W terenach tych dominują grunty nasypowe, z naruszoną naturalną
strukturą, zawierające gruz. Warstwa próchnicza jest zwykle cienka i sztucznie wytworzona,
o niewielkiej produktywności. Dla formowania zieleni urządzonej na tych terenach wymagane są
zabiegi pielęgnacyjne, natomiast na terenach starszej zabudowy miejskiej, gdzie zachowały się
częściowo gleby naturalne, z nasypaną zanieczyszczoną warstwą gruzowo- ziemną, niezbędne są
zabiegi rekultywacyjne.
Tereny użytków rolnych stanowią prawie 70% powierzchni obszaru miasta, a ponad połowę jego
powierzchni stanowią grunty orne. Najcenniejsze gleby występują w południowej i południowowschodniej części miasta. Tereny te odznaczają się najwyższą wartością produkcyjną i powinny być
przeznaczone pod uprawy zbożowo- okopowe, z dużym udziałem warzywnictwa. Rejony południowozachodnie i zachodnie, na których występują słabsze gleby predysponowane są do rozwoju
ekstensywnego rolnictwa z udziałem trwałych upraw sadowniczych. Północne, północno- wschodnie
i północno- zachodnie obszary miasta, ze względu na występowanie gleb piaszczystych niskiej
wartości produkcyjnej, wskazane są dla innych funkcji niż rolnicza, zwłaszcza dolesień.
Charakterystyczny dla obszaru miasta jest bardzo niski procent naturalnych użytków zielonych,
możliwych do użytkowania jako łąki kośne czy pastwiska.”

 TERENY ZIELONE, LASY

10

Obszar miasta leży według regionalizacji przyrodniczo-leśnej na granicy Krainy MazowieckoPodlaskiej, a w podziale na dzielnice- należy do Równin Warszawsko- Kutnowskich oraz Krainy
Małopolskiej i dzielnicy Łódzko- Opoczyńskiej. Przeważają tu typy siedliskowe boru świeżego oraz
boru mieszanego świeżego. Obszar miasta leży na granicy zasięgu buka i jodły europejskiej oraz
świerka.
W dolinach rzek oprócz zbiorowisk leśnych występują zarośla łozowe (zbudowane z pospolitych
krzewiastych gatunków wierzb szerokolistnych) jako stadium naturalnej sukcesji poprzedzające rozwój
lasu olszowego oraz ziołorośla i zespoły łąkowe. Występują tu również łąki wilgotne. Szczególne
znaczenie dla środowiska zamieszkania mają tereny zieleni urządzonej z myślą o zaspokojeniu
potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców. W mieście, na układ terenów zieleni miejskiej składają
się przede wszystkim; wymieniona wcześniej roślinność leśna i nadrzeczna, park miejski, pracownicze
ogrody działkowe, zieleń w obrębie cmentarzy oraz zieleń towarzysząca wszelkim formom zabudowy,
zwłaszcza ekstensywnym.
Park miejski w Brzezinach powstał w 1961 roku nad stawem miejskim w dolinie rzeki Mrożycy,
pomiędzy ulicami Kościuszki i Piłsudskiego. Rośnie w nim około 200 drzew liściastych i iglastych,
10
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z przewagą pierwszych (wierzby, lipy, klony, topole). Historycznie, był to ogród krajobrazoworekreacyjny w obrębie założenia parkowo- dworskiego Ogińskich i zamku Lasockich.
Cenne drzewostany liściaste (głównie lipy) występują na terenie cmentarza parafialnego. Znaczna
ich część została objęta ochroną prawną jako pomniki przyrody.
Zarówno zbiorowiskom leśnym jak i nadrzecznym towarzyszy bogata fauna. W północnej części
obszaru miasta można spotkać rzadkie i chronione gatunki zwierząt, jak: grzebiuszka ziemna, ropucha
zielona, rzekotka drzewna, które posiadają swoje ostoje w terenach leśnych usytuowanych w obrębie
gminy, a głównie w uroczysku „Tadzin-Szymaniszki”. Na terenie Budek Brzezińskich tuż przy granicy
z gminą, znajduje się stanowisko rzekotki drzewnej.
Lokalizacja Miasta na tle obszarów chronionych, w tym obszarów NATURA
2000

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Miasto Brzeziny 2008 – 2012

Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje nierozerwalnie związane z egzystencja człowieka. Z pośród
wielu funkcji na uwagę zasługuje – funkcja społeczna, służąca kształtowaniu korzystnych warunków
zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa, rozwojowi kultury, oświaty i nauki oraz edukacji
ekologicznej.

16
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Las w mieście i gminie tworzy zwarty kompleks o powierzchni ponad 200 ha. Bezpośrednio
do północno- zachodniej i zachodniej granicy miasta przylegają inne, również o znacznej, bo ponad
100 ha powierzchni kompleksy leśne. Według danych statystycznych pochodzących z Głównego
Urzędu Statystycznego w 2012 roku powierzchnia terenów leśnych w Mieście stanowiła 75,9 h,
wskaźnik lesistości wynosił zatem 3,5%. Większość gruntów leśnych stanowią grunty prywatne, choć
ich liczba zmniejszyła się w stosunku do roku 2006.
Lesistość w Mieście Brzeziny
2006
2007
2008
2009

2010

2011

2012

ogółem

ha

104,9

104,9

75,8

75,8

75,8

75,8

75,9

lesistość

%

4,9

4,9

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

grunty leśne publiczne

ha

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

grunty leśne publiczne
należące do skarbu
Państwa

ha

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

grunty leśne prywatne

ha

94,0

94,0

64,9

64,9

64,9

64,9

65,00

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Fragment północnej części miasta znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich o powierzchni 10748 ha.
Największe walory Parku to między innymi:
charakterystyczny krajobraz strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich z czytelnymi formami
geomorfologicznymi powstałymi w skutek działalności lądolodu;
duża różnorodność zbiorowisk roślinnych z fragmentami naturalnej szaty roślinnej: Janinównajwiększy w Polsce Środkowej kompleks bukowy;
różnorodna i bogata flora;
stare zabytkowe drzewa;
rezerwaty przyrody.
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich został „powołany w celu ochrony unikatowego w Polsce
Środkowej wyżynnego krajobrazu strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich, a także wyróżniających
ten obszar walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Na atrakcyjność krajobrazu duży
wpływ ma ukształtowanie terenu charakteryzujące się znacznymi wysokościami względnymi, dużymi
spadkami powierzchni stokowych, obecnością ciekawych form dolinnych oraz wielu zjawisk
współczesnej erozji.”

11

Na terenie Miasta Brzeziny znajdują się następujące pomniki przyrody:
lipa szerokolistna – o obwodzie 465 cm – przy budynku parafialnym, na działce nr 2228;
klon pospolity – o obwodzie 315 cm – na cmentarzu parafialnym, na działce nr 2241;
kasztanowiec biały – o obwodzie 355 cm – na cmentarzu parafialnym, na działce nr 2241;
lipa drobnolistna – o obwodzie 315 cm – na cmentarzu parafialnym, na działce nr 2241;
11

„Studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych i klimacie inwestycyjnym”
dla projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”,
EUROPROJEKT, Bielsko - Biała, grudzień 2013 r.
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lipa drobnolistna – o obwodzie 305 cm – na cmentarzu parafialnym, na działce nr 2241;
lipa drobnolistna – o obwodzie 230 cm – na cmentarzu parafialnym, na działce nr 2241;
lipa szerokolistna – o obwodzie 355 cm – na cmentarzu parafialnym, na działce o nr 2241;
lipa szerokolistna – o obwodzie 290 cm –na cmentarzu parafialnym, na działce nr 2241;
lipa drobnolistna – o obwodzie 285 cm – przy budynku Muzeum Regionalnego,
na ul. Piłsudskiego.
W granicach Miasta Brzeziny nie znajduje się żaden z proponowanych Specjalnych Obszarów
Ochrony ani Obszarów Specjalnej Ochrony w ramach sieci ekologicznej NATURA 2000.

 SZATA ROŚLINNA
„Strukturę przyrodniczą miasta Brzeziny kształtują przede wszystkim niewielkie kompleksy leśne oraz
dolina rzeki Mrożycy wraz ze zbiorowiskami łąkowymi. Uzupełniają ją mniejsze zagajniki, zadrzewienia
śródpolne, aleje przydrożne, a także tereny zieleni urządzonej tj.: zieleń parkowa, zieleń cmentarna,
tereny ogrodów działkowych oraz boisk sportowych. (…)
Kilka zwartych kompleksów leśnych występuje w północnej części miasta. Są to sztucznie nasadzone
lub powstałe w wyniku naturalnej sukcesji na terenach zaniechanych upraw rolniczych, zbiorowiska
borów mieszanych sosnowo- dębowych. Przeważają kilkudziesięcioletnie drągowiny sosnowe
o zróżnicowanym zwarciu z licznym udziałem dębu oraz domieszką brzozy, czeremchy i jarzębiny.
Poza dolinowym lasem łęgowym stanowią one najstarsze na tym terenie zespoły leśne. Ich duże
zwarcie utrudnia wykorzystanie rekreacyjne, które możliwe jest tylko po wyznaczonych szlakach.
W obszarze Brzezin występują starsze zagajniki brzozowe charakteryzujące się małym zwarciem
i dużą dostępnością. Sztucznie powstałe młodniki sosnowe zostały wprowadzone na terenach
występowania najsłabszych gleb i dużych spadków. Niemniej jednak powierzchniowo dominują
starsze, kilkudziesięcioletnie zagajniki o małym zwarciu i zniszczonym runie.
Cennymi zbiorowiskami nieleśnymi, występującymi w granicach miasta, są zbiorowiska łąkowe
i szuwarowe, wykształcone na płytkich torfach niskich oraz madach w obrębie doliny Mrożycy oraz
w dnach dolin bocznych. Są one okresowo podtapiane.
W dolinnym obniżeniu, w sąsiedztwie drogi powiatowej Stryków – Brzeziny, występuje cenna
florystycznie łąka wilgotna. Występują tu takie gatunki jak: krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica),
rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), ostrzew spłaszczony (Blysmum compressus), turzyca
owłosiona (Carex hirta), turzyca pospolita (Carex nigra), turzyca dziubkowata (Carex rostrata), turzyca
lisia (Carex vulpina), chaber łąkowy (Centaurea jacea), tysiącznik pospolity (Centaurium umbellatum)
– licznie, ok. 50-60 osobników (…). Zbiorowisko niniejsze podlega ochronie, ze względu
na występowanie cennych gatunków, w tym także gatunków chronionych.
W części południowej miasta dominują obszary upraw rolniczych, ubogie w cenniejsze zbiorowiska
roślinne. Rozległe tereny nieużytków w części północnej miasta porośnięte są inwazyjną nawłocią,
na nieuprawiane rolniczo obszary o słabych glebach wkraczają pionierskie gatunki liściaste, głównie
brzoza, a także topola osika, robinia akacjowa oraz dąb czarowny. Zarzucone pola, na które wkroczyła
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naturalna sukcesja oraz w dalszym ciągu uprawiane pola tworzą ciekawą krajobrazowo mozaikę
długich i wąskich zagonów. Młodsze zarośla, niedostępne rekreacyjnie ze względu na silne zwarcie,
stanowią lokalne ostoje na trasach migracji faunistycznych. Wzdłuż dróg wyprowadzających z miasta
utworzono aleje drzew, składające się głównie z jesionów, topól i lip. Zbiorowiska o charakterze
antropogenicznym tworzą uprawy rolne, zieleńce, trawniki, sady ogrody i warzywniki przydomowe.
Na uwagę zasługuje zieleń parkowa oraz cmentarna zlokalizowane na zachód od centrum miasta.
W granicach cmentarza występuje 7 okazów drzew pomnikowych, o wieku szacowanym na 200 - 250
lat. Pozostałe 2 okazy pomnikowe znajdują się na terenie miasta, przy budynkach kościelnych oraz
budynku użyteczności publicznej.”

12

13

 WODY

Wody powierzchniowe
Obszar Miasta Brzeziny położony jest w granicach zlewni rzeki Mrogi z lewobrzeżnym dopływem Mrożycą. Granica działu wodnego pomiędzy rzeką Mrogą, a rzeką Mrożycą przebiega przez
południową, a następnie wschodnią część Miasta. Rzeka Mrożyca bierze swój początek
na obszarze przylegającym od południowego zachodu do granic miasta na wysokości ok. 190
m n.p.m. Początkowo płyną dwa cieki, ukształtowane, z młak

14

i wysięków, które na terenie miasta

łączą się w jedną rzekę. Obszar źródłowy jest niezurbanizowany, pozostaje w użytkowaniu rolniczym,
co jest korzystne z punktu widzenia zachowania istniejących stosunków wodnych. Mrożyca wpada
do Mrogi poza terenem miasta. Zlewnia rzeki Mrożycy charakteryzuje się dużym odpływem
podziemnym. Mrożyca posiada znacznie więcej lewobrzeżnych bezimiennych dopływów, które
w większości roku wysychają. Sama Mrożyca wylewa jedynie co parę lat w okresie wysokich
wodostanów.
Dolina Mrożycy i mniejszych cieków jest wyraźnie, głęboko wcięta, o wysokich stromych stokach.
Koryto jest również głęboko wcięte. Dna dolin rzeki i dolinek bocznych są na ogół podmokłe i wilgotne.
Brak jest naturalnych plaż piaszczystych i trawiastych. Rzeka ta z uwagi na niewielką głębokość
i szerokość jest mało przydatna dla celów rekreacyjnych (bezpośredniego wykorzystania do kąpieli
i sportów wodnych).
Po południowej stronie ulicy Kościuszki, na terenie parku miejskiego, rzeka tworzy duże rozlewisko
(staw miejski), które uatrakcyjnia miejsce wypoczynku mieszkańców miasta.
Mrożyca prowadzi wody pozaklasowe (wg. danych za 1996 r- punkt badawczy w Tadzine), gdyż jest
ona odbiornikiem nieseparowanych ścieków deszczowych i częściowo sanitarnych z terenu miasta.
W ostatnich latach stan wód ulega systematycznej poprawie ze względu na uruchomienie miejskiej
oczyszczalni ścieków.

Wody podziemne
12

Raport oceny oddziaływania na środowisko „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji
Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”
13
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny, Łódź maj 2004
14
Teren podmokły
19
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Miasto leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Zbiornik Koluszki - Tomaszów
(nr 404), w którym woda ujmowana jest ze szczelinowych utworów jury górnej oraz zbiornik
międzymorenowy Brzeziny - Lipce Reymontowskie (nr 403), w którym główny poziom wodonośny
stwierdzono w utworach czwartorzędu.
Strefa najwyższej ochrony wód podziemnych (ONO), obejmuje obszar miasta (wg opracowanej przez
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie w 1990r.
w skali 1:500 000 „Mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce”).
Na terenach występowania osadów lodowcowych (glin piaszczystych i pylastych), generalnie
w południowej części miasta, wody gruntowe występują lokalnie na różnych głębokościach,
uzależnionych od systemu spękań w glinie i przewarstwień piaszczystych. Mają one najczęściej
charakter sączeń i występują na głębokościach od 1,5 do 4,0 m ppt. W okresie susz wiele tych sączeń
wysycha, a w okresach wilgotnych zasięg występowania wód śródglinowych znacznie się rozszerza.
Wody geotermalne
W obszarze miasta i gminy Brzeziny zalegają wody geotermalne położone w obrębie grudziądzkowarszawskiego okręgu geotermalnego, wytworzonego w dolnojurajskich skałach liasu. Wody
te występują w złożach na głębokości 2000-3000 m poniżej poziomu terenu. Temperatura tych wód
dochodzi w stropie liasu do 60ºC.
Najkorzystniejsze warunki dla korzystania z tych wód przebiegają w osi obniżenia strukturalnego
we wschodniej i południowej części gminy Brzeziny i Rogów, tj. w rejonie wsi Mroga i Tworzyjanki
(o najkorzystniejszych warunkach ze względu na temperaturę wód potencjalnych ujęć).

15

 POWIETRZE

„W roku 2010 odnotowano wzrosty ilości wszystkich rodzajów emisji zanieczyszczeń w województwie
łódzkim. W powiecie brzezińskim odnotowano jednak jedne z najmniejszych wartości rocznych sum
emisji głównych zanieczyszczeń powietrza. Miasto Brzeziny położone jest na wysoczyźnie, którą
charakteryzują dobre warunki przewietrzania. W pozytywny sposób oddziałują doliny denudacyjne
zachodnie, stanowiące lokalne rynny nawietrzające dla miasta. Pozytywnie zaznacza się sąsiedztwo
zwartych kompleksów leśnych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, które powoduje napływ
do miasta niemal czystego powietrza. Najmniej korzystne warunki panują w centrum miasta, gdzie
gromadzą się i zalegają masy chłodnego, wilgotnego, a także zanieczyszczonego powietrza.”

16

 ZANIECZYSZCZENIA

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Miasto Brzeziny są:
ciepłownia miejska w Brzezinach, kotłownie zakładowe, lokalne kotłownie komunalne,
paleniska domowe;
procesy technologiczne;
15

Raport oceny oddziaływania na środowisko „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji
Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”
16
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny, Łódź maj 2004
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transport samochodowy.
Ze względu na przebiegające przez centrum miasta główne ciągi komunikacyjne miejsce to odznacza
się szczególnie

wysokim

stopniem

degradacji

środowiska naturalnego.

Jest to

wynikiem

przedostawania się do powietrza spalin emitowanych poprzez przejeżdżające lub (co gorsza) stojące
w korkach samochody. Głównym źródłem zanieczyszczeń są jednak urządzenia pracujące
na potrzeby ogrzewania lokali (kotły, czy piece węglowe).
Stan jakości powietrza w powiecie brzezińskim oraz w rejonie strefy inwestycyjnej znajdującej się
na terenie Miasta Brzeziny przedstawiono w tabelach poniżej.
Emisja punktowa głównych zanieczyszczeń w powiecie brzezińskim w 2010r. (WIOŚ)
Emisja roczna [Mg/a]

Powiat
brzeziński

SO2

NO2

CO

pył

suma w powiecie brzezińskim

22,2
19,37
30,36
10,25
82,19
Źródło: Raport oceny oddziaływania na środowisko „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla
lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”
Stan jakości powietrza w rejonie Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach w 2014r. (WIOŚ)
Rodzaj zanieczyszczenia
SO2

Wartości stężeń
średniorocznych
[mg/m3]
Wartości
dopuszczalne
Da [mg/m3]

NO2

CO

Pył
zawieszony
PM10

Pył
zawieszony
PM2,5

Benzen

Ołów w pyle
zawieszonym
PM10

8,0

22,0

550,0

28,0

21,0

1,5

0,02

20,0

40,0

Wartość
Da nie jest
normowana

40,0

25,0

5,0

0,5

% wartości
40%
55%
70%
84%
30%
dopuszczalnej
Źródło: Raport oceny oddziaływania na środowisko „Przygotowanie terenów inwestycyjnych
dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”

4%

Mając na uwadze prędkość oraz kierunek wiatrów na terenie Miasta Brzeziny należy spodziewać się,
że największe rozpraszanie zanieczyszczeń nastąpi na osi wiatrów wiejących najczęściej (kierunek
zachód - południowy wschód), natomiast stagnacja zanieczyszczeń, a zatem najwyższe ich stężenia
na kierunkach północny wschód - południe.

2.1.4.

17

Turystyka

Brzeziny są doskonałym miejscem dla rozwoju turystyki wypoczynkowej, poznawczej i rekreacyjnej.
Dla mieszkańców blisko położonych większych miast to również miejsce odpoczynku i rozrywki
w trakcie weekendu. Brzeziny są obszarem zachowującym dziedzictwo kulturowe, o bogatej historii
oraz pięknych krajobrazach.
17

Raport oceny oddziaływania na środowisko „Przygotowanie terenów inwestycyjnych
dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”
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Do największych atutów o charakterze przyrodniczym należy z pewnością przebiegający w pobliżu
Miasta Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich z wytyczonymi szlakami turystycznymi oraz ścieżkami
ekologicznymi. Uroku nadaje Miastu przebiegająca w jego granicach rzeka Mrożyca, tworząca
w Parku Miejskim staw.
Będąc w Brzezinach bez wątpienia warto zwiedzić najstarszą część Miasta, a w niej Kościół
Podwyższenia Świętego Krzyża, Park Miejski, Pałacyk neoromantyczny z 1903 r. oraz Kościół
modrzewiowy św. Anny.
 Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża znajdujący się przy trasie na Łódź, postawiony został
w najstarszej części miasta w XIV w., w stylu gotyckim. Jest to Świątynia jednonawowa z płaskim
stropem zakrywającym sklepienie gotyckie. Mieści ona najważniejsze zabytki Brzezin, stanowi jakby
muzeum sztuki sakralnej. W kaplicy św. Krzyża (po lewej od wejścia głównego) z 1619 r. mieszczą się
zabytkowe nagrobki, dzięki którym Brzeziny zawdzięczają swoją pozycję w polskiej sztuce
renesansowej. Na ścianie zachodniej znajduje się duży nagrobek Urszuli Leżeńskiej wykuty
z piaskowca przez Jana Michałowicza z Urzędowa w latach ok. 1563 – 1568. Na przeciwległej ścianie
wmurowane są dwie płyty nagrobne Lasockich. Pierwsza przedstawia postać właściciela Brzezin
Stanisława Lasockiego w stroju rycerskim. Obok podobna płyta jego żony (lub matki) Zofii. Oba
zabytki są dłuta rzymianina Bernardina Zanobiego z 1535 r. i należą do wybitniejszych rzeźbionych
portretów epoki. W nawie głównej znajduje się ołtarz barokowy, złocony z 1700 r. oraz organy z 1654
r. W kaplicy renesansowej (nazywanej kaplicą Lasockich) z kopułą, ołtarz późnorenesansowy
z przełomu XVI i XVII w. z rzeźbami patronów Polski: św. Wojciechem i św. Stanisławem. W górnej
niszy ulokowano rzeźby – grupę Chrystusa w Ogrójcu, późnogotyckie z ok. 1500 r. Kaplica przykryta
jest kopułą renesansową z latarnią, ponoć wzorowaną na Zygmuntowskiej. Pomieszczeniem
przejściowym do niej jest kaplica późnogotycka, z I poł. XVI w. z dawnym ożebrowaniem.
Z niej prowadzą drzwi do kaplicy podziemnej (krypty) – mauzoleum rodowego Lasockich. Tu mieszczą
się dwa murowane skrzyniowe sarkofagi pierwszych właścicieli Brzezin (1462 – 1600 r.).
Nad grobowcami są kamienne medaliony z ich portretami w wieńcach laurowych i tytułami. Krypta
pochodzi z ok. 1600 r., a podobną można zobaczyć dopiero w warszawskiej katedrze św. Jana.
Plebania pozostaje w stylu klasycystycznym z 1890 r. Na ogrodzeniu przy plebanii znajdują się dwie
tablice granitowe poświęcone A.F. Modrzewskiemu, proboszczowi brzezińskiemu (1540 – 1558).

 Park miejski - powstał on wzdłuż ul. Piłsudskiego po 1945 r., w tym miejscu w XVIII i XIX
wieku istniał ogród angielski Lasockich. W parku mieście się staw miejski polodowcowy pochodzi
sprzed ok. 10 000 lat z romantyczną wysepką zapewne usypaną. Nad brzegiem znajduje się
studzienka św. Jana Nepomucena patrona wód. Obok - do 1722 r. - stał klasztorek sióstr. To do niego
prowadził owiany legendą korytarz podziemny z fary. Park miejski był odnawiany, ułożono kwadratowe
alejki, wyremontowano chodniki, powstało również kilka wjazdów na posesje.
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 Pałacyk neoromantyczny z 1903 r. (ul. Piłsudskiego 49) – od 1981 roku jest on główną
siedzibą muzeum. Zbudowany został w stylu angielskich pałacyków myśliwskich (neogotyk). Muzeum
obejmuje także zabytkową willę w podwórku z 1900 r. Muzeum specjalizuje się w dawnym, głośnym
krawiectwie „miasta krawców” w latach ok. 1900 – 1939. Eksponuje bogate zbiory maszyn
odzieżowych, żelazek oraz zrekonstruowany warsztat krawiecki. Występują ekspozycje poświęcone
najdawniejszej historii miasta, izba ludowa, salonik mieszczański i wystawy czasowe.
Na frontonie zabytkowego pałacyku widnieją tablice pamiątkowe: pisarki Marii Buyno – Arctowej
i Zbigniewa Zamachowskiego urodzonych w tym miejscu. Przy ulicy rośnie blisko 300 letnia lipa,
najpotężniejsze drzewo w mieście.
 Kościół modrzewiowy św. Anny przy placu o tej samej nazwie.
Najdawniejszy drewniany kościółek w tym miejscu istniał zapewne w XV w. Na początku XVI w.
prowadziła do niego od głównego rynku (dziś pl. Jedności) nowo założona ulica Nowa albo Zielona,
czyli obecna św. Anny. Przez stulecia przy kościółku był rynek, zwany św. Anny. W 1719 r.
mieszczanin brzeziński Stanisław Bujakiewicz ufundował dzisiejszy kościółek modrzewiowy, po części
przebudowując stary z zachowaniem fragmentu murowanej kaplicy widocznej od ściany wschodniej.
Tam długo we wnęce stała figurka drewniana św. Weroniki, zapewne część grupy Chrystusa. Obecny
kościółek jest konstrukcji zrębowej oszalowany w 1861 r. i ponad 20 lat temu. Ołtarz główny
wystawiono w I poł. XVII w. z obrazem św. Trójcy, później silnie przemalowanym. Ołtarz boczny
pochodzi z początku XVII w. z obrazem św. Walentego, również przemalowanym. Zachowała się
kropielnica gotycka z wyrytymi na niej: krzyżem oraz łukiem i strzałą. Pochodzi stąd wspomniana
nieduża rzeźba drewniana św. Weroniki z chustą przy twarzy, o charakterze ludowym z XVIII wieku
Poniżej przedstawiono atrakcje turystyczne Brzezin:
 Brzeziński rynek (Obecnie Plac Jana Pawła II): ma założenie średniowieczne; z jego
narożników od początku XVI w. wychodziły główne ulice. Od ul. S. Staszica i dalej wzdłuż
Mickiewicza, Sienkiewicza, Reformackiej i św. Anny znajdują się neorenesansowe kamieniczki
z końca XIX w., wybudowane na potrzeby „miasta krawców” sprzed obu wojen światowych.
W kamienicy placu pod nr 12 był ratusz miejski w latach ok. 1900 – 1935 z zegarem na szczycie.
Rynek został poddany zabiegom rewitalizacyjnym, wymieniono nawierzchnię, chodniki, zainstalowano
elementy parkowe takie jak ławki czy stojaki rowerowe. Wybudowano nową fontannę, a wewnątrz niej
umieszczono wizerunek Jana Pawła II. Istniejący Pomnik Bohaterów Walk 1939 - 45 roku został
poddany renowacji i uzupełniony taflami szklanymi z nadrukiem napisów już istniejących, tak aby
stworzyć efekt trójwymiarowości. To tylko niektóre z wykonanych prac w ramach projektu
pn. „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”.
 Ulica B. Joselewicza (dawniej Żydowska) od połowy XVI wieku do 1942 r. była ona centrum
życia społeczno- religijnego Żydów. Na pierwszym piętrze narożnej kamienicy mieszkał rabin, dalej
zachowała się szkoła (cheder) zamieniona na garaż (obecnie opuszczony). Pozostało miejsce
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po lewej stronie ulicy (za magazynem) synagodze z lat 1893 – 1940 spalonej przez Niemców.
Na kamienicy widnieje tablica granitowa upamiętniająca wymordowanie 6000 Żydów brzezińskich.
 Kościół barokowy św. Ducha: wystawił go w 1750 r. właściciel Brzezin Józef Lasocki. Podczas
okupacji był garażem hitlerowskiej OSP. W nawie znajduje się zachowana tablica z końca XVIII wieku,
upamiętniająca rodzinę Lasockich. Od północnej strony są ukryte pod ziemią fundamenty zamku
Lasockich (przebadane w 1978 r.) istniejącego od XVI w. do „potopu szwedzkiego” w 1655 r.
W pobliżu kościoła występuje powojenna zabudowa klasztoru Bernardynek.

Brzeziny są również miejscem występowania kilkudziesięciu innych obiektów wpisanych do rejestru
zabytków nieruchomych i ruchomych. Zabytki ruchome występują również na brzezińskich
cmentarzach. I tak np. na cmentarzu katolickim znajdują się, stanowiące przedmiot ewidencji
konserwatorskiej:

18

kwatera powstańców z 1863 r. poległych pod Dobrą, a w niej nagrobek Józefa Skrzyńskiego
(najstarszy na cmentarzu);
grób zasłużonego dla regionu M. Rogozińskiego (1870 r.);
nagrobki z lat ok. 1900 – 1939;
grób żołnierzy z okresu II wojny światowej;
kwatera żołnierzy radzieckich.
Miasto Brzeziny, dzięki przeprowadzanym inwestycjom w szczególności rewitalizacyjnym, staje się
coraz bardziej przyjazne dla jego mieszkańców oraz coraz bardziej atrakcyjne dla turystów.
Obszar Miasta nie jest jednak wystarczająco dobrze przygotowany dla obsługi turystycznej przybyłych
tutaj gości. Osoby zwiedzające muszą znaleźć miejsca sprzyjające wypoczynkowi. Chodzi tutaj
głównie o bazę noclegową oraz gastronomiczną. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje
Punkt Informacji Turystycznej. Jest to miejsce, w którym można uzyskać informacje na temat
najciekawszych miejsc w regionie, możliwości noclegu. Baza danych zawiera ok. 30 podmiotów
branży

turystycznej,

rekreacyjno-

hotelowej,

restauracyjno-

bankietowej

oraz

gospodarstw

agroturystycznych działających na terenie powiatu brzezińskiego. Punkt ten odgrywa bardzo ważną
rolę również dla promocji samego Miasta Brzeziny.

2.1.5.

Podział administracyjny miasta – funkcje miasta

Brzeziny charakteryzują się zwartą zabudową w centralnej części Miasta oraz rozproszonymi
zespołami zabudowy na pozostałym obszarze, wzdłuż ulic wylotowych. W mieście można wskazać
pięć dzielnic funkcjonalnych, ukształtowanych w latach 70-tych i 80-tych XX w., należą do nich:
18

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Brzeziny, listopad 2005
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centrum usługowo-mieszkaniowe – na które składa się: XVI- wieczne miasto lokacyjne,
XIX- wieczne kamienice mieszkalno- usługowe, powojenna zabudowa w rejonie południa
Rynku, ul. św. Anny, ul. Matuszewskiego oraz osiedla XXX- lecia, zabudowa z lat 80. XX w.
– osiedla Fredry, Moniuszki i osiedle Zdrowie;
dzielnica mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna – położona na wschód i północny wschód
od centrum (osiedla zabudowy wielorodzinnej: Modrzewskiego, Przedwiośnie, Razem,
Kulczyńskiego i jednorodzinnej: Sienkiewicza, Kilińskiego i Wojska Polskiego);
dzielnica zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – położona na północny zachód
od centrum (m. in. osiedla: Kościuszki, Krakówek, Szydłowiec, Słoneczna, PKWN I i II);
tereny zabudowy rekreacyjnej – na północy miasta;
tereny rolnicze z obiektami obsługi rolnictwa – otaczające zwartą zabudowę miejską
od południa, wschodu i zachodu.
Analiza struktury zabudowy miasta wskazuje na wydzielenie kilku charakterystycznych typów
ukształtowania przestrzeni miejskiej. Przyjęto ogólny i schematyczny podział wyróżniający 7 rodzajów
układów przestrzennych:
zabudowa staromiejska (miasto lokacyjne z przyległą XIX- wieczną zabudową),
zabudowa historycznych ośrodków osadnictwa (wsie, przedmieścia, założenie parkowodworskie Ogińskich),
zabudowa mieszkaniowo – usługowa,
zabudowa wielorodzinna,
zabudowa jednorodzinna,
zabudowa przemysłowo – usługowa.
„Centrum usługowo- administracyjne miasta zlokalizowane jest w jego śródmiejskiej części oraz
na wschód od niej (przy ul. Sienkiewicza, ul. Modrzewskiego, ul. Bohaterów Warszawy). Znaczna
część osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie strefy centralnej wyposażona
jest w punkty usługowe, z uwagi na niewielkie odległości mieszkańcy z łatwością mogą również
korzystać z oferty usług zlokalizowanych w samym centrum miasta. Tereny przemysłowe
i przemysłowo- usługowe zlokalizowane są w południowo- wschodniej części miasta, a także
występują w formie rozproszonej na pozostałym obszarze.
(…)
Zieleń urządzoną na terenie Brzezin stanowią park miejski przy ul. Piłsudskiego, cmentarze
(ewangelicki, katolicki, żydowski), zieleń w otoczeniu kościołów, niektórych szkół i obiektów
użyteczności publicznej oraz zespół pracowniczych ogrodów działkowych między ul. Wojska
Polskiego i Kulczyńskiego. Zieleń towarzysząca budownictwu jednorodzinnemu (ogrody przydomowe)
i wielorodzinnemu (osiedlowa) jest raczej uboga, z niewielkim udziałem zieleni wysokiej. Zieleń
występującą na terenach przemysłowych można scharakteryzować jako niezwykle skromną. Składają
się na nią głównie rośliny ruderalne, z rzadka pojawiają się drzewa – roślinność ta nie spełnia funkcji
ochronnych i izolacyjnych, które w takich obszarach powinna pełnić.
(…)
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Rozległe obszary wolne od zabudowy (ponad 80% powierzchni miasta), stanowiące obecnie otwarte
tereny użytków rolnych, zlokalizowane są wokół obszaru historycznie ukształtowanej zabudowy
19

miejskiej.”

2.1.6.

Analiza tkanki mieszkaniowej miasta

Zasoby mieszkaniowe Miasta przedstawia tabela poniżej. Z roku na rok wzrasta przeciętna
2

powierzchnia użytkowa mieszkań, w 2012 roku wynosiła ona 71,6 m , przy czym na 1 osobę
2

2

2

przypadało 25,8 m (w powiecie brzezińskim było to odpowiednio 78,6 m oraz 28,1 m ). Zasoby
mieszkaniowe w Mieście są zatem mniejsze od tych w powiecie. Na koniec 2012 roku w Mieście
Brzeziny zasoby stanowiły 4536 mieszkań.
Zasoby mieszkaniowe w Brzezinach
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
liczba mieszkań

-

4324 4344 4370 4385 4418 4454 4474 4387 4513 4536

przeciętna powierzchnia
64,9 65,6
2
użytkowa 1 mieszkania (m )

66,0 66,6

66,9 67,7 68,3 68,7

71,1 71,0

71,6

przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania
2
na 1 osobę (m )

23,1 23,5

23,8 24,3 24,7 25,0

24,8 25,6

25,8

22,1 22,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Poniższe dane wskazują, że w roku 2010 na mieszkanie przypadało 3,68 izby.
Zasoby mieszkaniowe w Brzezinach
2008
2009
2010
mieszkania
4 454
4 474
4 387
izby
15 811
15 935
16 154
powierzchnia użytkowa mieszkań
304 269
307 435
311 800
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Bardzo ważnym aspektem dla analizy tkanki mieszkaniowej jest wyposażenie mieszkań w instalacje.
W 2012 roku 95,4% ludności korzystało z sieci wodociągowej, natomiast 75,2% z sieci kanalizacyjnej.
W porównaniu do pozostałych przykładowych miast w regionie są to wysokie wskaźniki.

2006
Pabianice
Głowno

92,8
86,6

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
wodociąg
2007
2008
2009
2010
92,9
86,6

92,9
86,7

92,9
86,9

92,9
86,9

2011

2012

93,0
87,0

92,3
87,1

19

Na podstawie „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Brzeziny”
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Ozorków
Zgierz
Brzeziny

93,8
95,2
95,1

2006

93,9
95,2
95,1

2007

93,9
95,2
95,1

2008

93,9
95,2
95,2

kanalizacja
2009

93,9
95,2
95,3

2010

93,9
95,2
95,4

2011

Pabianice
80,4
80,5
80,6
80,7
80,7
80,7
Głowno
63,8
64,1
64,3
65,0
65,1
65,4
Ozorków
69,7
70,1
70,2
70,3
70,3
70,5
Zgierz
74,8
74,9
74,9
74,9
75,0
75,0
Brzeziny
74,1
74,1
74,8
74,8
74,8
75,2
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych; Urząd Miasta Brzeziny

94,0
95,5
95,4

2012
80,5
66,1
71,6
79,4
75,2

Z roku na rok wzrasta ilość mieszkań wyposażonych w poszczególne instalacje. W 2012 roku 96%
mieszkań podłączonych było do sieci wodociągowej, 91% posiadało łazienkę, a 80,4% centralne
ogrzewanie.
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań w Brzezinach
centralne
rok
20
wodociąg łazienka
ogrzewanie
2003
94,1
84,9
75,7
2004
94,1
84,9
75,8
2005
94,2
85,0
76,0
2006
94,2
85,1
76,1
2007
94,3
85,3
76,3
2008
94,3
85,4
76,5
2009
94,3
85,4
76,6
2010
95,9
90,7
79,8
2011
96,0
91,0
80,3
2012
96,0
91,0
80,4
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Mieszkania są dość dobrze wyposażone w poszczególne rodzaje instalacji. Możliwość korzystania
z nich znacznie podnosi standard i jakość życia mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje to również
dla stanu środowiska przyrodniczego.
Na obszarze Miasta działa Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.,
powołana przez Radę Miasta w celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców Miasta i jego okolic. Głównym celem Spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
średniozamożnych mieszkańców Brzezin i okolic. TBS zajmuje się budową mieszkań na wynajem
oraz zarządzaniem nieruchomościami w imieniu właścicieli. W ramach działalności inwestycyjnej
Spółka oddała do użytkowania 2 obiekty: w 2003 roku: budynek przy ul. Bohaterów Warszawy
5 a – jest to obiekt 3,5 kondygnacyjny, posiadający 16 mieszkań oraz w 2011 roku Budynek przy
ul. Bohaterów Warszawy 5 b – obiekt 3,5 kondygnacyjny, zawierający 15 mieszkań.
20

Urządzenia kąpielowe, prysznice z odpływem wody.
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Część obiektów w Brzezinach pozostaje w bardzo złym stanie technicznym. Modernizacji wymagają
elewacje budynków, czy obramienia okien. W niekorzystnym stanie pozostają drogi i dziedzińce
zlokalizowane pomiędzy blokami. Brak jest wystarczającej ilości miejsc parkingowych, placów zabaw,
czy boisk. W szczególnie dotkliwej sytuacji pozostaje centrum Miasta, w którym część budynków jest
niemalże całkowicie zdegradowana.
Budynki mieszkalne w Brzezinach nie posiadają instalacji, która wykorzystywałaby odnawialne źródła
energii. W większości powinny one zostać poddane termomodernizacji, co znacznie wpłynęłoby
na komfort życia ich mieszkańców oraz efektywność energetyczną.

2.1.7.

Zasoby infrastruktury technicznej miasta
21

 Gospodarka wodno- ściekowa

W Brzezinach funkcjonuje 17,7 km długości czynnej sieci kanalizacyjnej (dane za 2012 rok). Sieć
3

rozprowadzona jest poprzez 1365 połączeń, w 2012 roku odprowadzono nią 451 dam ścieków.
Z sieci kanalizacyjnej korzystało 9 301 osób, czyli 75,2% ogółu ludności.
Sieć kanalizacyjna w Brzezinach
2006
2007
2008
2009
2010
2011
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)
połączenia prowadzące do budynków
1088
1088
1312
1324
1331
1356
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
(szt.)
ścieki odprowadzone (dam3)
400,0 399,7
540,0 468,5
471
487
ludność korzystająca z sieci
9114
9175
9260
9270
9294
9300
kanalizacyjnej w miastach (osoby)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych; Urząd Miasta Brzeziny

2012
17,7
1365
451
9301

Na obszarze Miasta funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji. Siecią kanałów sanitarnych
odprowadzane są ścieki bytowe i przemysłowe do istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni
ścieków,
na

zlokalizowanej

odprowadzanie

przy

ul.

oczyszczonych

Waryńskiego.
ścieków

Zakład

posiada

komunalnych

do

pozwolenie
Mrożycy

wodnoprawne

oraz

pozwolenie

na prowadzenie gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania, odzysku i transportu. Zakład posiada
instalację do suszenia osadu, będącego pozostałością po oczyszczonych ściekach, a w przyszłości
planowana jest budowa instalacji do jego spalania.
Sieć wodociągowa funkcjonuje natomiast w oparciu o 56,8km czynnej sieci rozdzielczej oraz 1656
połączeń prowadzących do budynków. Z roku na rok długość sieci wzrasta. W 2012 roku
3

do gospodarstw domowych dostarczyła ona 357,2 dam wody, korzystało z niej 11 964 osób, czyli
21

Na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny
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95,4% ogółu ludności. Doprowadzenie wody do odbiorców zapewnia rozwinięta sieć pierścieniowa
z niewielkimi odcinkami promienistymi oraz hydrofornie w rejonie ul. Małczewskiej i Kulczyńskiego.
Sieć wodociągowa w Brzezinach
2006
2007
2008
2009

2010
2011
długość czynnej sieci rozdzielczej
50,1
52,3
55,2
55,6
56,3
56,4
(km)
połączenia prowadzące do budynków
1480
1502
1516
1560
1585
1622
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania (szt.)
woda dostarczona gospodarstwom
410,0
357,1
465,9
370,0
385,8
360,9
domowym (dam3)
ludność korzystająca z sieci
11717 11701 11730 11696 11964 11964
wodociągowej w miastach (osoby)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych; Urząd Miasta Brzeziny

2012
56,8
1656
357,2
11964

Na obszarze Miasta funkcjonuje stacja uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej, woda dostarczana
jest tam z miejskiego ujęcia wody w Brzezinach, w ramach którego działa 5 studni głębinowych (dwie
studnie znajdują się przy ul. Wodociągowej oraz trzy przy ul. Sportowej i drodze biegnącej od niej
na południe wzdłuż terenu stadionu). Zaopatrywaniem ludności w wodę zajmuje się Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. Spółka zajmuje się dostawą wody dla miasta Brzeziny oraz sprzedażą wody
dla gmin Brzeziny, Dmosin, Rogów; oczyszczaniem ścieków z obszaru miasta Brzeziny objętego
siecią kanalizacyjną; przyjmowaniem ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków
dowożonych beczkami asenizacyjnymi z terenu powiatu brzezińskiego. Stacja uzdatniania wody
3

w Brzezinach produkuje wodę do wodociągu miejskiego średnio w ilości około 1 100 m /dobę.
Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miasta oraz gminy wiejskiej Brzeziny, a także części gmin
Rogów i Dmosin.
W Mieście wzrasta zapotrzebowanie na inwestycje z zakresu infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.
Niezbędna jest budowa nowych odcinków sieci, oraz ewentualny remont części już funkcjonujących.

 Ciepłownictwo i energetyka

22

Energia cieplna w Brzezinach pochodzi z miejskiego systemu ciepłowniczego, kotłowni lokalnych oraz
z indywidualnych źródeł ciepła. Budynki mieszkalne wielorodzinne i użyteczności publicznej na terenie
miasta w kwartale ulic: Głowackiego, Przedwiośnie, Sienkiewicza i Modrzewskiego oraz budynki
usytuowane przy ulicach przyległych do tego rejonu zaopatrywane są w ciepło przy pomocy
ciepłociągów zasilanych z ciepłowni miejskiej, zlokalizowanej przy ul. Modrzewskiego 12. Jest
to jednak niewielki obszar miasta. Pozostałe budynki mieszkalne i użyteczności publicznej ogrzewane
są z lokalnych źródeł ciepła. Właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej jest Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zajmuje się ono wytwarzaniem i dystrybucją ciepła w mieście. Sieć
ciepłownicza ma ponad 6,3 km długości i dostarcza ciepło do 52 węzłów cieplnych.
22

Na podstawie danych pochodzących ze Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny
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Z uwagi na konieczność ochrony powietrza atmosferycznego, wynikającą z położenia miasta, należy
ograniczyć korzystanie z palenisk na paliwa stałe do celów grzewczych i bytowych, zastępując
je urządzeniami do spalania paliw ekologicznych, takich jak ogrzewanie olejowe, a w przyszłości
gazowe. Niezbędna jest rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej i objęcie nią większej części miasta
oraz modernizacja istniejącej sieci.
Miasto Brzeziny zasilane jest ze stacji energetycznej 110/15 kV Koluszki poprzez sieć linii
elektroenergetycznych 15 kV (trzy linie magistralne). Przeważają linie napowietrzne, jedynie
w centrum Miasta są częściowo skablowane. Rozprowadzenie siecią niskiego napięcia obejmuje
tereny zainwestowane w mieście. Większość stacji transformatorowych to stacje słupowe, jedynie
w centrum miasta i w terenach przemysłowych występują stacje trafo wbudowane. W ostatnim czasie
na terenie miasta wybudowana została również napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 110 kV (wymagająca zachowania pasa technologicznego wolnego od zabudowy
o szerokości 36 m – po 18 m w obie strony od osi linii) oraz stacja energetyczna 110/15 kV Brzeziny.
Będzie ona niezbędna w przypadku znacznego zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną,
związanego np. z uruchomieniem nowych terenów budowlanych.
Na terenie miasta Brzeziny zlokalizowana jest przesyłowa linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 400kV relacji Rogowiec – Mościska, Rogowiec – Płock. Funkcjonowanie i oddziaływanie linii
wymaga zachowania pasa technologicznego wolnego od zabudowy o szerokości 80 m – po 40 m
w obie strony od osi linii.
W 2012 (wg danych GUS) roku w Mieście było 5133 odbiorców energii elektrycznej na niskim
napięciu, zużycie energii wyniosło 9864 MWh.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Mieście nie
jest znaczne. Podejmowane są już jednak działania zmierzające do wprowadzenia zmian w tym
zakresie. Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach
fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”, realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu wybudowanych zostanie pięć
instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 40 kW na budynkach użyteczności publicznej, należących
do Miasta Brzeziny. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na obiektach: Urzędu Miasta
Brzeziny, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach,
Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Brzezinach oraz Przedszkola nr 1 w Brzezinach.
 Gazyfikacja
Miasto Brzeziny nie jest objęte siecią gazową. W chwili obecnej mieszkańcy na potrzeby własne
korzystają z gazu bezprzewodowego. Prowadzone są rozmowy z Gazownią Łódzką. Planuje się
zasilanie gazociągiem z kierunku Strykowa. Wprowadzenie w przestrzeń miejską infrastruktury
służącej doprowadzaniu gazu znacznie ułatwiłoby życie mieszkańcom Miasta. Rozwiązanie
to stworzyłoby również lepszy wizerunek inwestycyjny tego obszaru, czyniąc go bardziej atrakcyjnym
dla ewentualnych przedsięwzięć.
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 Telekomunikacja
Usługi telekomunikacyjne dla miasta realizowane są w oparciu o linię światłowodową relacji
Aleksandrów Łódzki – Warszawa oraz kable telekomunikacyjne relacji Łódź – Rawa Mazowiecka –
Warszawa i Brzeziny – Skierniewice. System podlega ciągłej rozbudowie, w szczególności opartej
o linie światłowodowe. W obrębie miasta zlokalizowane są również dwa obiekty telefonii komórkowej,
co zaspakaja potrzeby większości mieszkańców w tym zakresie.

 Gospodarka odpadami
Z dniem 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady co do gospodarowania odpadami.
Zgodnie z przyjętym regulaminem, mieszkańcy uiszczają opłatę na konto Urzędu Miasta, a wyłoniona
w postepowaniu przetargowym firma odbiera odpady. Odpady komunalne od mieszkańców Brzezin
odbiera firma wybrana w drodze przetargu. Odbiór odpadów przebiega według ustalonego
harmonogramu.
Mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów w podziale na:
odpady „suche” – papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło – zbierane łącznie;
odpady „mokre” - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji;
pozostałości z sortowania – zmieszane odpady komunalne pozostałe po wyselekcjonowaniu
odpadów „suchych” i „mokrych”, nie zawierające przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych

baterii

i

akumulatorów,

odpadów

wielkogabarytowych

zużytego

sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, zużytych opon.
Przeterminowane leki należy zdawać w wyznaczonych punktach, zużyte baterie należy składować
w wyznaczonych pojemnikach w placówkach oświaty lub innych obiektach użyteczności publicznej,
akumulatory należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż
bądź wymianę. Zużyte opony można oddać m.in. do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, tam też można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
Począwszy od 2007 roku wzrastała ilość odpadów zmieszanych ogółem. Z gospodarstw domowych
odebrano ich najwięcej w 2010 roku, od tego czasu ich ilość malała do roku 2012. Statystycznie
na 1 mieszkańca w 2012 roku przypadało 243,4 kg odpadów.
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku w Mieście Brzeziny
z gospodarstw
odpady z gospodarstw domowych
ogółem (t)
domowych (t)
przypadające na 1 mieszkańca (kg)
2005

7 717,77

3 176,74

256,0

2006

2 435,17

1 797,09

145,2
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2007

1 968,76

1 423,96

115,7

2008

2 361,35

1 909,12

155,0

2009

2 750,87

2 314,92

187,4

2010

4 234,51

3 494,62

278,6

2011

4 393,59

3 164,39

252,5

4 213,76

3 058,85

243,4

2012

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich transport na składowisko odpadów
komunalnych w Brzezinach, zlokalizowane przy ul. Łódzkiej.

 Komunikacja
Komunikacja w Brzezinach przebiega w oparciu o: drogę krajową nr 72 relacji Łódź - Rawa
Mazowiecka – Warszawa; drogi wojewódzkie nr 715 (połączenie z Koluszkami), nr 708 (połączenie
ze Strykowem) oraz 704 (połączenie z Łowiczem). Przez Miasto przebiegają także drogi powiatowe
oraz gminne. Sieć dróg sprzyja rozwojowi społeczno- gospodarczemu Miasta. Stanowi o dostępności
obszaru względem innych jednostek terytorialnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt bardzo bliskiego
położenia względem Łodzi.
Poniżej przedstawiono zestawienie dróg w Mieście Brzeziny z uwzględnieniem ich długości oraz
rodzaju. W tabeli użyto oznaczeń: DG - droga gminna utwardzona (niespełna 70 dróg); DG/nu – droga
gminna nieutwardzona (niespełna 30 dróg). Podsumowując, drogi publiczne gminne stanowią 40,463
km; drogi wewnętrzne – 4,810 km, natomiast drogi prywatne – 1,563 km.
Drogi w Brzezinach
nazwa ulicy

długość (mb)

rodzaj drogi/numer

Andersa

125

DG / 121203E

Berlinga

190

DG / 121204E

Bohaterów Warszawy

600

DG / 121202E

Brzozowa

175

wewnętrzna – prywatna

Burskiego

70

DG / 121205E

Cegielniana

60

DG / 121206E

Cicha

152

DG / nu / 121263E

Chopina

231

DG / 121207E

Chryzantem

255

DG / 1211208E

Czartoryskiego

255

DG / 121260E

Daliowa

230

DG / 121210E

Dąbrowskiego

648

DG / 121211E

Dekerta
Droga Młyńska

70
250

DG/nu / 121212E
wewnętrzna – gruntowa
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nazwa ulicy

długość (mb)

rodzaj drogi/numer

Fredry

594

DG / 121203E

Głowackiego

840

DG / 121213E

Irysowa

185

DG / 212214E

Jarzębinowa
(1694/5, 1695/6, 1695/12)

476

wewnętrzna – prywatna

Jasińskiego

75

DG / 121216E

Joselewicza

60

DG / 121215E

Kardynała Wyszyńskiego
(dz. 3727/103)

165

wewnętrzna

Kilińskiego

740

DG / 121254E

Klonowa (dz. 1995/4)

270

wewnętrzna – prywatna

Kołłątaja

170

DG/nu / 121217E

Konopnickiej

351

DG / 121218E

Konstytucji 3-go Maja

465

DG / 121222E

Konwaliowa

185

DG / 121219E

Kopernika

125

DG / 121004E

Korczaka

155

DG/nu / 121221E

Kordeckiego

1 060

DG utwardzona na odc. od ul. Kościuszki
do ul. Słonecznej (422mb), DG/nu / 121220E

Kosmonautów

171

DG / 121202E

Kosynierów

146

DG/nu / 121265E

Krakówek

483

DG / 121225E

Krasickiego

2 100

DG /nu/121224E

Kulczyńskiego

405

DG / 121204E

Lasockich

405

DG / 121226E

Leśna

700

DG/nu / 121227E

Ludowa

2 150

DG/nu / 121004E

Łąkowa

150

DG/nu / 121228E

1 Maja

135

DG / 121229E

Madalińskiego

190

DG / 121231E

Malownicza

345

wewnętrzna

Małachowskiego

160

DG/nu / 121232E

Matuszewskiego

158

DG / 121229E

Mickiewicza

230

DG / 121226E

Moniuszki

690

DG / 121230E

2 575

DG / 121233E

Mrocka
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nazwa ulicy

długość (mb)

Nadrzeczna

80

Niemcewicza

415

Nowa

90

rodzaj drogi/numer
DG/nu / 121235E
DG od. ul. Waryńskiego do
ul. Sejmu Wielkiego –utwardzona,
DG/nu / 121234E
DG / 121236E

Ogrodowa (897/7, 897/19,
897/30, 897/44)

708

wewnętrzna – gruntowa

Okrzei

510

DG/nu / 121259E

Orląt Lwowskich
(dz. 699/3 i 698)

372 (289)

wewnętrzna – gruntowa

Orzeszkowej

350

DG / 121237E

Partyzantów

620

DG /nu / 121239E

Piłsudskiego

1 413

DG / 121248E

Pileckiego (dz. 3778)

311

wewnętrzna – gruntowa

pl. Jana Pawła II
(bez strony zach.)

180

DG / 121240 E

Polna

1 114

DG, DG / nu
od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiego utwardzona /
121241E

Południowa

750

DG / 121242E

Potockiego

225

DG /nu / 121238E

Północna

425

DG / 121243E

Prusa

445

DG /nu /121244E

Przechodnia

180

DG /nu / 121245E

Przedwiośnie

408

DG / 121246E

Przemysłowa

276

DG, DG/nu na odc. 140 m / 121247E

Racławicka

255

DG / 121250E

Reymonta

410

DG i DG/nu, od ul. Kilińskiego
do ul. Racławickiej - utwardzona / 121249E

Różana

125

DG / 121214E

Sasanek

125

DG / 121251E

Sejmu Wielkiego

1 950

DG /nu / 121209E

Sikorskiego (dz. 3779)

362

wewnętrzna – gruntowa

Składowa

635

DG / 121211E

Skłodowskiej Curie

305

DG / 121249E

Skośna (1661)
Słodowa (dz. 865, 3749)
Słoneczna

ok. 875

wewnętrzna

ok. 1 400

wewnętrzna

500

34

DG/nu na odc. przy ul. Kordeckiego / 121207E
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nazwa ulicy

długość (mb)

Słowackiego

873

DG / 121223E

Sosnowa

105

wewnętrzna – gruntowa

Spacerowa

183

DG / 121253E

Spokojna

158

DG/nu / 121264E

Sportowa

412

DG / 121241E

Staszica

114

DG / 121248E

Stryjkowskiego

275

DG / 121252E

Szarych Szeregów (dawna
Armii Czerwonej)

175

DG / 121202E

Św. Anny

2 315

DG / 121201E

Traugutta

110

DG / 121255E

Tulipanowa

659

DG / 121213E

Uniwersału Połanieckiego

270

DG / 121261E

Wesoła

202

DG /nu / 121262E

Wodociągowa

254

DG / 121256E

Woj. Polskiego odc. od ul. Lasockich
do ul. Modrzewskiego

110

DG / 121226E

Woj. Polskiego –
odc. do Rozworzyna
odc. do lasu Szymaniszki
– droga gruntowa

1 860

rodzaj drogi/numer

DG /nu / 121226E

Wspólna

506

wewnętrzna – prywatna

Zawilcowa

280

DG / 121257E

Zdrowie

279

DG / 121256E

Źródlana
(dz. 1327/2
i 1328/2)

ok. 136

wewnętrzna – prywatna

Żeromskiego

659

DG/nu na dł. 200 m / 121229E, 121258E

Czartoryskiego

255

DG / 121260E

Razem:

46 836 m

35

DG, DG/nu, wewnętrzne, prywatne

Źródło: Urząd Miasta w Brzezinach
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Zbiorowa komunikacja publiczna funkcjonuje w oparciu o komunikację autobusową i prywatną.
Bezpośrednie połączenie z Łodzią ustanowiło łódzkie MPK Sp. z o.o. – na trasie przejeżdża autobus
linii 53, w Brzezinach zatrzymuje się na 5 przystankach. Podróż z łódzkiej krańcówki na Placu
Dąbrowskiego do ostatniego przystanku w Brzezinach przy ulicy Głowackiego zajmuje około 50 minut.
Połączenia z Łodzią oraz innymi miastami zapewniają firmy takie jak „EURO – BUS”,
PKS Łódź Sp. z o.o. oraz „DAMMAR”. Realizują one połączenia np. do Jeżowa i Koluszek.
W Brzezinach brak jest komunikacji kolejowej. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Koluszkach
i stanowi dogodny węzeł w połączeniach z Łodzią, Warszawą, Katowicami czy Radomiem.

2.1.8.

Strefa ochrony konserwatorskiej

Jak zapisano w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Brzeziny”, dla terenów
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej jako:
strefa A – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej (obejmująca centrum miasta oraz zespół
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego);
strefa B – strefa ochrony zasadniczych elementów rozplanowania
ustalono niżej wymienione zasady ochrony:
 „W strefie „A” obowiązuje zasada pełnej ochrony struktury układu przestrzennego. Na objętym
nią obszarze nie wolno wprowadzać żadnych zasadniczych zmian w rozplanowaniu i ukształtowaniu
zabudowy bez opracowania szczegółowego projektu adaptacji całego zespołu zabudowy w obrębie
poszczególnych działek, z uwzględnieniem powiązań z terenami i działkami sąsiednimi. Ochronie
podlegają tu: rozplanowanie ulic i placów w historycznych liniach rozgraniczających, linie
rozgraniczające ulic i placów (historyczne linie regulacyjne) i linie zabudowy oraz granice podziałów
własnościowych, historyczna zabudowa miejska, w szczególności objęta ochroną w formie wpisu
do rejestru zabytków, znajdująca się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
obiekty historyczne tj. obiekty (…) zabudowy tradycyjnej zasługującej na zachowanie, charakter
wnętrz miejskich określony przez elementy nawiązujące do lokalnej tradycji kształtowania zabudowy:
gabaryty budynków, podziały elewacji, proporcje otworów, formy i pokrycie dachów oraz powiązania
widokowe a także zespoły zieleni zabytkowej zieleni urządzonej (park, cmentarz).
 W strefie „B” ochronie podlegają zasadnicze elementy rozplanowania i skala zabudowy.
Na terenie położonym w tej strefie plan dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w strukturze
przestrzennej, z zachowaniem zasady integracji elementów kompozycji historycznej i współczesnej.
W omawianej strefie ochronie podlegają: zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, układ
ulic i placów w historycznych liniach rozgraniczających, historyczne linie zabudowy, obiekty zabytkowe
i objęte ewidencją konserwatorską, skala i tradycje kształtowania zabudowy.
Celem ochrony w strefie „A” jest sukcesywne uporządkowanie przestrzeni miasta, z uwzględnieniem
następujących rygorów:
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posadzki urbanistycznej,
nakazu stosowania oświetlenia, małej architektury, zagospodarowania (wyposażenia)
przestrzeni publicznej i ogólnodostępnej w postaci urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
siedzisk, koszy na odpadki itp. w sposób zharmonizowany z architekturą obiektów
i historycznym rozplanowaniem przestrzeni publicznej,
nakazu usytuowania reklam zewnętrznych w sposób zharmonizowany z architekturą
(w tym jej kolorystyką oraz historycznymi podziałami elewacji). (…)
Celem ochrony w strefie „B” jest poprawa ekspozycji chronionych zabytkowych zespołów
przestrzennych (tj. objętych ścisłą ochroną konserwatorską oraz wartościowych, historycznych
układów przestrzennych miasta) poprzez:
nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lokalizacji, form i gabarytów
nowo realizowanych obiektów, stopniowego eliminowania

obiektów dysharmonijnych

- pogarszających ekspozycję zabytkowych układów przestrzennych (w ramach prac
związanych z przebudową lub wymianą istniejących obiektów i zagospodarowania terenów),
zakaz wprowadzania nasadzeń zielenią oraz ogrodzeń przesłaniających widok z tras ruchu
kołowego i pieszego w kierunku zabytkowych zespołów przestrzennych.
Ochroną konserwatorską w obszarze miasta Brzeziny objęte są obiekty i obszary wpisane do rejestru
zabytków oraz objęte gminną ewidencją zabytków (…) oraz obiekty zabudowy tradycyjnej
przewidziane do zachowania.”

2.1.9.
Infrastruktura

Infrastruktura społeczna

społeczna

definiowana

jest

jako

zespół

instytucji

i

usług

zaspokajających

w zorganizowany sposób ludzkie potrzeby w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, kształcenia, oświaty,
kultury, opieki społecznej, służby zdrowia i budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia się tu szkoły,
szpitale, sądy, więzienia, instytucje administracji państwowej i zaznacza, że usługi infrastruktury nie
mogą być importowane, a nakłady na nią są kapitałochłonne.

23

Poniżej przedstawiono podstawowe zasoby infrastruktury społecznej w Mieście Brzeziny:
 OŚWIATA
Przedszkole Nr 1 w Brzezinach
Rozpoczęcie budowy pierwszego budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach nastąpiło 1 czerwca
1982r., natomiast 30 sierpnia 1985r. oddano budynek do użytku. Nowy budynek przedszkola został
otwarty 1 września 2010 r. Program rozwoju przedszkola ukazuje dynamikę zmian oraz dążenie
do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola
sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy. Kształcenie
i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola. W przedszkolu
23

Wielka encyklopedia PWN T. 12, red. J. Wojnowski, Warszawa 2002, s. 134.
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organizowane są różnego rodzaju uroczystości np. Dzień Ziemi, Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
Pasowanie na Przedszkolaka, itp. Dzieci biorą również udział w wielu konkursach zdobywając
wyróżnienia i nagrody oraz aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych. Przedszkole oferuje
swoim wychowankom zajęcia dodatkowe:
zajęcia umuzykalniające (rytmika),
koncerty w Filharmonii,
język angielski,
gimnastyka korekcyjna,
zajęcia taneczne,
zajęcia terapii pedagogicznej.
Przedszkole Nr 3 w Brzezinach
Przedszkole nr 3 w Brzezinach jest najstarszym przedszkolem w Brzezinach. W 1962 r., na skutek
dużych potrzeb edukacyjnych padł pomysł budowy nowego przedszkola na terenie miasta. Budowę
rozpoczęto w 1964 r., a uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 01 maja 1966 r.. Budynek
przedszkola – odnowiony na zewnątrz w 2005 roku – otoczony jest pięknym, zielonym ogrodem,
w którym miejsce do zabawy znajdują dzieci ze wszystkich oddziałów – każda grupa ma wydzielony
swój własny plac. Usytuowanie budynku poza centrum miasta, wśród zieleni jest niewątpliwym atutem
przedszkola. W przedszkolu wdrażane są następujące programy wspomagające:
„Kubusiowi przyjaciele natury” – program ekologiczny,
„Czyste powietrze wokół nas” – program antynikotynowy,
„Mamo tato – wolę wodę!” – zdrowe odżywianie,
Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”.
Prowadzone są także zajęcia dodatkowe takie jak: koncerty muzyczne, rytmika, kółko plastyczne,
zajęcia logopedyczne, lektorat języka angielskiego, czy nauka tańca towarzyskiego. Tradycją
przedszkola są organizowane przy współudziale rodziców imprezy i uroczystości, np.: Święto
Pieczonego Ziemniaka, Bal Jesieni, Spotkanie wigilijne i wiele innych.
Dzieci w wieku 3 – 6 lat objęte wychowaniem przedszkolnym w Brzezinach – stan na 30 IX
udział dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym
w liczbie dzieci ogółem

dzieci
ogółem

dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym

2003

420

265

63,10%

2004

444

261

58,78%

2005

432

272

62,96%

2006

424

257

60,61%

2007

436

269

61,70%

2008

457

284

62,14%

2009

462

314

67,97%

2010

496

336

67,74%

2011

521

406

77,93%

rok

2012

545
461
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

84,59%
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Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w Brzezinach wzrasta liczba dzieci ogółem
w wieku 3 – 6 lat, wzrasta również liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. We wrześniu
2012 roku wychowaniem przedszkolnym zostało objętych 84,59% dzieci ogółem w podanej grupie
wiekowej. Na 329 miejsc w przedszkolach, 326 było zajętych. Do dwóch oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych uczęszczało aż 142 dzieci.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Matuszewskiego w Brzezinach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach to najstarsza istniejąca placówka oświatowa w Brzezinach.
W jej murach zaczynały swoją pracę m. in.: Szkoły Podstawowe Nr 2 i 3. Wykształciła ona kilka
pokoleń miejscowej ludności. Powstanie budynku przypada na wiek XX, gdyż dokładnie 23 września
1934r. dokonano uroczystego poświęcenia szkoły. Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów. Oprócz kół zainteresowań z poszczególnych
przedmiotów nauczania, w „Jedynce” funkcjonuje Klub Europejski, zajęcia szachowe, dziennikarskie,
turystyczno- krajoznawcze i teatralne. Powodzeniem cieszą się spotkania szkolnego koła LOP i klubu
”Wiewiórka” oraz treningi różnorodnych dyscyplin sportowych. Uczniowie mają możliwość korzystania
z biblioteki i centrum multimedialnego, nowoczesnej sali informatycznej, pracowni multimedialnej
i audiowizualnej. Nauczanie i wychowanie organizowane jest poprzez nowoczesne metody pracy
z uczniem, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i wyjazdy dydaktyczne. Imprezami, które
na stałe wpisały się już do kalendarza szkolnych uroczystości są tradycyjne „Bogusy” oraz
organizowany corocznie z wielkim rozmachem Dzień Rodziny.
Szkoła Podstawowa nr 2 im A. Frycza Modrzewskiego w Brzezinach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach powstała 1 września 1961 roku. Szkoła zapewnia otwartość
na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły, miłą i serdeczną atmosferę sprzyjającą nauce,
zabawie i twórczej pracy, wysoki poziom nauczania, jakość i skuteczność działań wychowawczych
i profilaktycznych oraz wszechstronny, harmonijny rozwój ucznia. W szkole funkcjonuje świetlica,
organizowane są zajęcia pozalekcyjne umożliwiające rozwój zainteresowań, zajęcia wyrównawcze
i specjalistyczne w przypadku trudności w nauce. Nauka prowadzona jest w klasach integracyjnych,
odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej i terapii pedagogicznej.

Nauka odbywa się

w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce
dydaktyczne.
Gimnazjum im Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach
Gimnazjum im Władysława St. Reymonta w Brzezinach funkcjonuje od trzynastu lat. Gimnazjum może
poszczycić się wieloma sukcesami na szczeblu nie tylko powiatowym, ale również wojewódzkim
i krajowym. Szkoła zajmuje także istotną pozycję w grupie instytucji najbardziej aktywnych
i zaangażowanych w promocję Ziemi Brzezińskiej w województwie i w kraju. Rozgłos i szacunek
w środowiskach oświatowych w całej Polsce przyniosły Gimnazjum takie sukcesy jak m.in.: uzyskanie
przez uczniów Gimnazjum tytułów 26 finalistów i 10 laureatów olimpiad przedmiotowych
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w jedenastoletniej historii tych zmagań na etapie gimnazjalnym; VII miejsce w finałach
ogólnopolskiego konkursu interdyscyplinarnego „Liga XXI wieku’’ organizowanego przez Uniwersytet
Warszawski i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (2001), I miejsce w międzypowiatowej
olimpiadzie interdyscyplinarnej „Gimnazjada” (2004), uzyskanie akcesu i udział w prestiżowym
programie UE „Socrates- Comenius”, I miejsce w wojewódzkim konkursie fizycznym „Dachy Europy”
dla szkół średnich i gimnazjów (2009). Gimnazjum od lat jest w czołówce polskich szkół osiągających
najlepsze wyniki w uczniowskim sporcie; potwierdzają ten fakt uzyskanie wyróżnienia Kuratora
Oświaty dla jednej z najlepszych szkół w województwie łódzkim w działalności sportowej (2007) oraz
liczne sukcesy wychowanków w wielu dyscyplinach na wszystkich szczeblach m.in.: I miejsce
w wojewódzkich mistrzostwach gimnazjum w hokeju na trawie (2004). O kreatywności uczniów
i nauczycieli świadczą organizowane przedsięwzięcia np. uroczyste obchody święta Dnia Edukacji
Narodowej, ślubowania pierwszoklasistów, obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, jasełka
i uroczystości Wigilii szkolnej i dziesiątkach innych imprez organizowanych przez samorząd
terytorialny (Bogusy, obchody rocznic narodowych i świąt państwowych, akcje proekologiczne
i profilaktyczne), rocznice i akademie papieskie, miejskie obchody Roku Słowackiego, maratony
czytania, a także współorganizacja licznych uroczystości i udział w konkursach organizowanych
przez regionalne i lokalne instytucje kulturalne i stowarzyszenia.
Bardzo ważnym aspektem nauczania staje się dostęp do komputerów oraz sieci Internet. W ten
sposób uczniowie mogą gromadzić dodatkowe informacje na interesujący ich temat, a nauczyciele
wzbogacać zajęcia o ciekawostki oraz bardziej kreatywne sposoby na prowadzenie lekcji. Poniżej
przedstawiono wskaźniki komputeryzacji w brzezińskich szkołach. Największy problem w tym zakresie
występuje w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum, gdzie w 2012 roku przypadało odpowiednio
16,27 oraz 13,32 osoby na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów. W
ostatnich latach przeprowadzono szereg projektów zwiększających poziom wykorzystania technologii
informatycznych w edukacji.
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony
do użytku uczniów w Brzezinach (osoby)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

szkoły podstawowe
dla dzieci i młodzieży 87,70
bez specjalnych

80,70

78,10

18,59

16,51

16,22

16,24

16,17

16,20

16,27

60,60

57,70

51,10

19,36

17,80

17,32

15,68

13,92

13,04

13,32

-

-

-

-

-

7,10

11,97

11,39

6,56

6,20

zasadnicze szkoły
zawodowe

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

technika

-

-

-

-

-

8,09

-

-

-

-

gimnazja dla dzieci
i młodzieży bez
specjalnych
szkoły zawodowe
bez policealnych
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technika
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-

-

-

-

-

-

10,23

9,81

6,25

6,20

licea profilowane

-

-

-

-

-

1,53

0

0

0

0

licea
ogólnokształcące

-

-

-

-

-

6,91

4,61

4,19

6,82

4,61

szkoły policealne

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Miasto Brzeziny realizuje projekt pn.: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia
w Gimnazjum w Brzezinach.” Polega on na wprowadzeniu w Gimnazjum nowoczesnych form
kształcenia za pośrednictwem m.in. tabletów, które zostaną udostępnione uczniom. Projekt ten
pozwoli urozmaicić nauczycielom formy prowadzenia zajęć lekcyjnych, a uczniom ułatwi wyszukiwanie
informacji (tablety posiadają możliwość połączenia się z siecią Internet, która zostanie stworzona
w

szkole).

To

rozwiązanie

pozwoli

również

na

korzystanie

z

bezpłatnych

aplikacji

dla tabletów, m.in. stanowi dostęp do bezpłatnych lektur.
Na obszarze Miasta funkcjonują również:
Zespół Szkół Specjalnych (w jego ramach prowadzona jest szkoła podstawowa, gimnazjum
oraz szkoła przysposabiająca do pracy);
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (licea i technika);
Liceum Ogólnokształcące.
 KULTURA
Bardzo ważną jednostką kultury w Mieście jest Centrum
Promocji i Kultury w

Brzezinach, które zostało

powołane na mocy uchwały nr VII/42/2011 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011r. i zaczęło funkcjonować
od 1 czerwca 2011 roku.
Do zadań Centrum należą:
animacja życia kulturalnego w mieście,
promocja Gminy Miasto Brzeziny,
organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych
dla lokalnej społeczności,
wydawnictwo samorządowego tygodnika
„Brzeziński Informator Samorządowy”.
W trakcie swojej jeszcze krótkiej ale bardzo aktywnej działalności Centrum zorganizowało następujące
imprezy miejskie:
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Dni Brzezin 2012, 2013;
24

Wraz z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe.
41

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020

42

powitanie wakacji 2012;
warsztaty muzyczne dla dzieci w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory
Polski”;
Dożynki Miejsko-Powiatowe 2012;
Jubileusz 20-lecia tygodnika BIS.
W roku 2012 uruchomiono program „Dom Kultury w Przestrzeni” w ramach, którego prowadzone były
warsztaty z rękodzieła, kuchni świata, turystyki, modelarstwa, zdrowia i urody, altereko, fotografii oraz
studia piosenki.
Centrum jest również Organizatorem zajęć tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
m. in.: Kuchnie świata, Robotyka, Coś z niczego. W ramach działalności wspierana jest również
aktywizacja osób starszych, poprzez włączanie się w projekty edukacyjno- animacyjne dla osób 50 +.
Centrum przystąpiło do projektu „Centrum Aktywności 60 +” oraz „Spotkania z pasjami”.
W ramach działań promocyjnych stworzono: Zintegrowany Program Promocji, łączący promocję
projektów realizowanych przez Gminę Miasto Brzeziny, opracowano nowy portal miasta, uruchomiono
konto miasta na Facebook’u, aktywowano system powiadamiania sms dla mieszkańców.
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach jest także wydawcą tygodnika BIS (Brzeziński Informator
25

Samorządowy) .

Miejska

Biblioteka

Publiczna

im.

Juliana

Tuwima

w Brzezinach działa w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn.
zmianami)

oraz

Statut

Miejskiej

Biblioteki

Publicznej

w Brzezinach nadany Uchwałą Rady Miasta Brzeziny
Nr XXVI/2/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana
Tuwima w Brzezinach - z późniejszymi zmianami.
Biblioteka jest placówką kultury, której zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu
dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury
polskiej oraz światowej. W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, placówka pełniła zadania
biblioteki powiatowej koordynując m.in. pracę pięciu bibliotek gminnych działających na terenie
Powiatu Brzezińskiego. Powiat Brzeziński działając w porozumieniu z Miastem Brzeziny przeznaczył
na realizację tego zadania 7000 zł. To właśnie w takich miejscowościach do 15 tyś mieszkańców,
jakimi są też Brzeziny, biblioteka jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale także, a może przede
wszystkim, oknem na świat, często jedynym promotorem kultury i wiedzy. Dla zaspokajania
szczególnych potrzeb czytelników sprowadzano książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
również z bibliotek uniwersyteckich najczęściej z Łodzi, Warszawy, Torunia, Krakowa, Lublina.
25

Na podstawie danych z oficjalnej strony internetowej miasta Brzeziny: brzeziny.pl
42

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020

43

Według danych GUS, w 2012 roku Biblioteka posiadała 2859 czytelników, jej księgozbiór opiewał
na 62270 woluminów, a średnie wypożyczenie księgozbioru na 1 czytelnika wyniosło 11,5 woluminu.
Muzeum Regionalne w Brzezinach

Fot. Muzeum Regionalne w Brzezinach
Muzeum powstało w 1972 roku z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brzezińskiej.
Członkowie Towarzystwa już od 1965 r. rozpoczęli akcję zbierania eksponatów i dokumentów
historycznych, tworząc zalążek muzealnych zbiorów. Twórcą i wieloletnim dyrektorem placówki była
etnograf pani Elżbieta Putyńska, potem muzeum kierował historyk Jerzy Kołodziej.
Siedziba Muzeum mieści się w pałacyku neogotyckim – niewątpliwie najciekawszym budynku
niesakralnym w Brzezinach.
Szczególne miejsce w kolekcji muzealnej zajmują zabytki związane z tradycyjnym rzemiosłem jakim
w Brzezinach było krawiectwo. Zgromadzono tu liczne egzemplarze maszyn do szycia z XIX
i początków XX wieku oraz dawnych żelazek krawieckich: blokowych, węglowych z kominem i bez,
na duszę, mosiężnych i żeliwnych, gazowych, na paliwo płynne, elektrycznych z użyciem miki i spirali,
a także tzw. prasulce i nożyce krawieckie.
Zbiory muzeum zawierają również bogatą ikonografię i unikalne muzealia, które pozwalają wniknąć
w specyfikę wielonarodowościowego miasteczka, w którym niemal każdy żył z krawiectwa.
Utworzona wystawa „Zaginione miasto” zapoznaje zwiedzających nie tylko z legendą o dawnych
Brzezinach – „Małym Krakowie”, ale i uświadamia, dlaczego brzezińskie probostwo było godną
posadą dla najwybitniejszego pisarza polskiego renesansu - Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Miłośnicy folkloru przekonają się, że oryginalny brzeziński strój ludowy nie ustępował urodą
opoczyńskiemu, a sprzęty z chłopskiej izby wciąż zachęcają do ich użycia.
Ciekawostką jest, że w pięknym neogotyckim pałacyku – siedzibie placówki - urodził się Zbigniew
Zamachowski. To dzięki Niemu scena plenerowa brzezińskiego muzeum co roku gości wybitnych
artystów na pełnych uroku, kameralnych koncertach.
Oprócz wystaw stałych, w muzeum prezentowane są wystawy czasowe. Ponadto w ciągu roku
organizowane są warsztaty artystyczne i imprezy okolicznościowe.
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Park Aktywności Społecznej
Park powstał dzięki połączeniu środków programu „Rewitalizacja Społeczna w mieście Brzeziny” oraz
środków własnych Miasta Brzeziny. Uroczyste otwarcie Parku nastąpiło 25 czerwca 2014 roku przez
Burmistrza Miasta. Park Aktywności Społecznej stanowi idealne miejsce do rekreacji, edukacji oraz
wzmacniania więzi pokoleniowych i międzypokoleniowych.
W ramach programu zakupione zostały m. in.: interaktywne urządzenia edukacyjne, tor do gry
w kręgle.
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany jest od 1 stycznia do 30
listopada 2014 r. Liderem projektu jest Miasto Brzeziny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Partnerem zaś Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Celem głównym Programu jest
przeciwdziałanie problemom marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie
partycypacji w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz integrację lokalną 30 osób z różnych
grup społecznych z terenu objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2007
– 2013. W ramach projektu powstał ww. Park Aktywności Społecznej, prowadzone są szkolenia
z zakresu animacji lokalnej (objęty jest nimi kierownik Projektu, opiekunowie grup, a także pracownicy
socjalni),

prowadzony

jest

trening

aktywności

społecznej,

a

w

jego

ramach

warsztaty

np. psychologiczne, organizowane są szkolenia, wizyta studyjna, zorganizowane zostaną staże
zawodowe, praktyki wolontaryjne. Uczestnicy projektu mogą również korzystać z porad prawnika,
psychologa oraz pracownika socjalnego.
 SPORT
Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
zostało utworzone Uchwałą nr VII/41/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
Od 1 czerwca 2011 roku w skład Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach wchodzi Kryta Pływalnia
i Stadion Miejski.
Na krytej pływalni można skorzystać z: 25 metrowego 6 torowego basenu sportowego w którym
temperatura wody wynosi 26-27°C, basenu rekreacyjnego o temperaturze wody ponad 30°C,
42 metrowej zjeżdżalni oraz suchej sauny fińskiej. Pływalnia dysponuje również grotą solną,
przebywanie w której wpływa leczniczo na układ oddechowy i krwionośny organizmu. Na zewnątrz
budynku znajduje się boisko do piłki siatkowej plażowej. Pływalnia proponuje również zajęcia
w postaci nauki i doskonalenia pływania, wodnego aerobiku, czy zajęć dla niemowląt.
Na terenie stadionu można skorzystać z bieżni, piłkarskich boisk trawiastych oraz z boiska
ze sztuczną nawierzchnią trawiastą.
Boiska „ORLIK”
W Mieście funkcjonują 2 ogólnodostępne, bezpłatne kompleksy boisk sportowych powstałe dzięki
rządowemu programowi „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Boiska są zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 – boisko „Zielonka” oraz „Orlik Arena”
przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum.
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„Orliki” składają się z dwóch boisk. Jedno o wymiarach 26m x 56m przeznaczone jest do gry w piłkę
nożną, drugie wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej - wymiary 15,1m x 28,1m przeznaczone
jest do gry w koszykówkę oraz piłkę siatkową. Ponadto, w skład obiektów wchodzi także murowany
budynek o powierzchni ponad 60 metrów składający się z dwóch modułów, w którym znajdą się dwie
umywalnie, szatnie, toalety oraz pomieszczenie dla trenerów i magazynowe, stanowiące zaplecze
boisk. Na całym kompleksie znajduje się instalacja wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna
i deszczowa.

 POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej w Brzezinach wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzezinach oraz Świetlica Środowiskowo- Terapeutyczna "Świetlik". W Brzezinach funkcjonuje
również Dom Pomocy Społecznej, który podlega powiatowi brzezińskiemu.

26

 SŁUZBA ZDROWIA

Na obszarze Miasta funkcjonuje Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach. W ramach działalności
Przychodni Rejonowej Centrum realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci oraz stomatologii. Przychodnia zlokalizowana jest w Brzezinach
przy ul. Bohaterów Warszawy 2..
„Usługi medyczne w zakresie hospitalizacji, specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki
obrazowej (badań radiologicznych i ultrasonograficznych) oraz diagnostyki laboratoryjnej świadczy
Szpital Powiatowy mieszczący się w Brzezinach przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 6.
Świadczenia są realizowane nieodpłatnie na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz za opłatą w ramach usług komercyjnych. Powiatowe Centrum Zdrowia realizuje również
świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz medycyny szkolnej na podstawie umów zawartych
z zainteresowanymi podmiotami.”

 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE – na obszarze Miasta funkcjonują:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM".
 W sporządzonym „Programie Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny
na lata 2013 – 2017” uwzględniono wyniki sondażu przeprowadzonego wśród uczniów brzezińskich
szkół. 29,20% respondentów stwierdziło, iż w Mieście brakuje infrastruktury sportowo- rekreacyjnej
(boisk, sal/hal sportowych); 30,09% ubolewa nad brakiem ścieżek rowerowych; 51,62% stwierdza
brak miejsc spotkań dla młodzieży; 28,32% odczuwa brak „żyjącego” Centrum.
26

Strona internetowa Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach
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2.1.10. Główne problemy Miasta Brzeziny w sferze
przestrzennej
Do głównych problemów zaliczają się:
 Bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza, w szczególności w centrum Miasta;
 Wysoka aktywność ruchu drogowego w mieście;
 Niska efektywność energetyczna budynków;
 Zły stan techniczny budynków mieszkalnych, kamienic, podwórzy;
 Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych;
 Niewystarczająca ilość placów zabaw, boisk oraz miejsc spotkań dzieci, młodzieży
i dorosłych;
 Brak sieci gazowej;
 Słabo rozwinięta sieć ciepłownicza;
 Występowanie budynków niemalże całkowicie zdegradowanych.

2.2.

Strefa gospodarcza

2.2.1.

Struktura działalności gospodarczej

Poniżej zaprezentowano kształtowanie się liczby jednostek gospodarczych w Mieście Brzeziny
w latach 2003 – 2013. W porównaniu do roku 2003, w roku 2013 odnotowano 85 podmiotów mniej.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w Brzezinach
jednostki
rok
gospodarcze
2003
1 425
2004
1 429
2005
1 465
2006
1 422
2007
1 452
2008
1 410
2009
1 305
2010
1 362
2011
1 328
2012
1 333
2013
1 340
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
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Dane statystyczne wskazują, że liczba podmiotów gospodarczych w Mieście ulega wahaniom,
największy spadek ich liczby zarejestrowano w roku 2009, kiedy to w stosunku do roku poprzedniego
liczba podmiotów zmniejszyła się o 105 podmiotów. W roku 2010 nastąpił wzrost (o 57 jednostek),
by w roku kolejnym ponownie odnotować spadek (o 34 jednostki). Kolejne lata to powolny wzrost
liczby podmiotów, jednak nadal na dość niskim poziomie.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w Brzezinach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
Bank Danych Lokalnych
Według podziału względem sektorów własnościowych, w Mieście przeważają podmioty z sektora
prywatnego – stanowią one około 94% jednostek gospodarczych ogółem. Dominują tutaj osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowią one około 84,26% sektora prywatnego.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych
w 2012 roku w Brzezinach
podmioty gospodarki narodowej ogółem
1333
sektor publiczny - ogółem
81
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
30
przedsiębiorstwa państwowe
0
spółki handlowe
4
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
0
sektor prywatny - ogółem
1252
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
1055
spółki handlowe
50
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
9
spółdzielnie
12
fundacje
0
stowarzyszenia i organizacje społeczne
25
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Kolejna tabela przedstawia podział podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON
wg sekcji i działów PKD 2007 w 2013 roku. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest
w następujących sekcjach:
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G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
(31,12%);
C przetwórstwo przemysłowe (17,91%);
F budownictwo (8,51%);
S i T m.in. działalność organizacji członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów
i artykułów użytku osobistego i domowego (7,39%).

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sekcji i działów PKD 2007
w 2013 roku
Jedn.
gosp.

Sekcja PKD 2007
A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

9

B górnictwo i wydobywanie

2

C przetwórstwo przemysłowe

240

D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją

3
5

F budownictwo

114

G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

417

H transport i gospodarka magazynowa

65

I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

19

J informacja i komunikacja

22

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

28
58

M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

78

N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

25

O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

13

P edukacja

45

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna

78

R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

20

S i T m.in. działalność organizacji członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów
i artykułów użytku osobistego i domowego

99

U organizacje i zespoły eksterytorialne
OGÓŁEM

0
1340

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
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Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sekcji i działów PKD 2007
w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
Bank Danych Lokalnych
Podmioty prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (Sekcja
I), stanowią jedynie 1,42% ogółu. Brak jest w Mieście obiektów hotelowych i gastronomicznych
dla bardziej wymagających gości. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż potencjalni Inwestorzy, którzy
wybierają miejsce prowadzenia działalności również przywiązują uwagę do tej kwestii.
Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest poziom
aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys.
mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności gospodarczej,
jak również zaufanie do sytuacji na rynku.
Poziom aktywizacji gospodarczej w Mieście Brzeziny należy ocenić jako wysoki, od 2009 roku
najwyższy wśród podanych przykładowych miast województwa łódzkiego. Oznacza to, że mieszkańcy
Brzezin są skłonni zakładać własne działalności gospodarcze.
Poziom aktywizacji gospodarczej na przykładzie wybranych miast w woj. łódzkim,
stan na 31XII
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pabianice

1217,22

1219,61

1223,55

973,80

977,01

962,68

994,57

1018,35

Głowno

1232,65

1237,57

1221,18

874,43

907,71

904,27

906,72

926,15

Ozorków

821,76

830,52

854,12

697,73

721,96

712,92

716,75

715,24

Zgierz

1118,55

1125,44

1136,68

929,15

954,15

946,31

970,02

979,43

Brzeziny

1153,94

1180,20

1143,46

1061,93

1084,48

1058,67

1059,03

1065,44

miasto

Źródło: Opracowanie własne
Poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaźników obrazujących aktywność biznesową
populacji. Ważnym wskaźnikiem dodatkowym jest tzw. indeks PEAI (Present Economic Activity Index
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– wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej). Obliczany jest on jako procentowa zmiana ilości firm
na 10 tys. mieszkańców w ostatnich trzech latach. PEAI powyżej 9% oznacza pomyślną koniunkturę,
a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2004 jest okresem bardzo dużego wzrostu
gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często jest większy niż 4%
a gminach wiejsko – miejskich często przekracza 9%.
Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej
a indeksem PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez
wiele lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną
dynamikę.
Biorąc

pod

uwagę

indeks

PEAI,

w

Mieście

Brzeziny brak

jest

pomyślnej

koniunktury,

a aktualna aktywność gospodarcza jest na poziomie ujemnym. W latach 2005 – 2013 zmniejszyła się
liczba podmiotów gospodarczych w Mieście. W żadnym z przedstawionych Miast nie występuje
pomyślna koniunktura, w trzech z nich przyrost procentowy był dodatni, ale tylko w jednym przekroczył
4%.
Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach na analizowanych obszarach
miasto

Ilość nowych firm

Przyrost procentowy PEAI w 2013 roku

Pabianice

122

4,23

Głowno

-4

2,03

Ozorków

- 42

-0,93

Zgierz

63

2,65

Brzeziny

-22

-1,76

Źródło: Opracowanie własne

2.2.2.

Obszary aktywności gospodarczej w mieście

Cały obszar Miasta Brzeziny jest w większym lub mniejszym stopniu naznaczony aktywnością
gospodarczą. Centrum Miasta oraz jego część położona na wschód od

centrum (przy

ul. Sienkiewicza, ul. Modrzewskiego i ul. Bohaterów Warszawy) pełni funkcję usługowoadministracyjne. Na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych w pobliżu centrum funkcjonują punkty
usługowe, a z uwagi na niewielkie odległości mieszkańcy z łatwością mogą również korzystać z oferty
usług zlokalizowanych w samym centrum miasta. W południowo – wschodniej części miasta
występują tereny przemysłowe i przemysłowo – usługowe. Zlokalizowane są one również w formie
rozproszonej na dalszym obszarze. Pozostałe obszary wolne od zabudowy, stanowiące ok. 80%
powierzchni Miasta, zlokalizowane są wokół obszaru historycznie ukształtowanej zabudowy miejskiej.
Część z tych terenów w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego miasta, a także planach miejscowych, przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowe,
usługowe bądź przemysłowe, część natomiast wskazana do zalesienia, zadarnienia.

27

2.2.3.
Uwarunkowania budżetowe realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych
Tabele

poniżej

wskazują

poziom

oraz

strukturę

wydatków

z

budżetu

Miasta

Brzeziny

w kolejnych latach. W większości lat poziom wydatków przewyższał wpływy do budżetu z dochodów.
Dochody budżetu gminy i wydatki z budżetu Miasta Brzeziny
dochody ogółem
wydatki ogółem

28

2003

17 446 920,00

16 705 426,00

2004

17 111 121,00

16 910 424,00

2005

18 113 939,00

21 352 593,00

2006

19 433 215,19

21 035 599,08

2007

21 998 002,06

22 040 730,84

2008

25 424 859,06

25 522 550,77

2009

23 907 612,80

26 934 715,43

2010

31 484 876,01

34 609 335,70

2011

31 063 442,33

31 037 203,93

2012

34 438 420,27
36 384 626,19
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
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Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny
Ostatnie oficjalne dane GUS
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Dochody budżetu gminy i wydatki z budżetu Miasta Brzeziny

Źr
ódło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

Dochody budżetu Miasta Brzeziny w zł
2008
2009
2010
2011
2012
25 424 859,06 23 907 612,80 31 484 876,01 31 063 442,33 34 438 420,27
ogółem
13 397 145,77 12 500 159,34 13 823 371,91 14 637 437,63 16 450 701,48
własne
ogółem (celowe + dotacje
5 014 651,46 10 614 092,10 9 531 123,70 10 680 662,79
paragrafy 200, 620)
6 225 427,00
6 392 802,00 7 047 412,00 6 894 881,00
7 307 056,00
subwencje ogólne
subwencje na zadania
4 293 500,00
4 618 867,00 4 555 810,00 4 844 087,00
5 193 685,00
oświatowe
środki pozyskane z
1 241 718,95
522 007,70
budżetu Unii Europejskiej
środki z Unii Europejskiej
na finansowanie
385 010,35
0
0
programów i projektów
unijnych
2 064,54
1 935,68
2 509,96
2 478,73
2 739,95
ogółem na 1 mieszkańca
1 087,87
1 012,08
1 101,99
1 168,00
1 308,83
własne na 1 mieszkańca
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
Wydatki z budżetu Miasta Brzeziny w zł
2008
2009
2010
2011
2012
ogółem
25 522 550,77 26 934 715,43 34 609 335,70 31 037 203,93 36 384 626,19
majątkowe ogółem
4 689 734,60 4 524 732,48 9 401 653,73 4 907 950,29 9 599 595,89
majątkowe inwestycyjne
4 139 486,64 4 324 732,48 9 401 653,73 4 857 950,29 8 769 395,89
bieżące ogółem
20 832 816,17 22 409 982,95 25 207 681,97 26 129 253,64 26 785 030,30
bieżące na wynagrodzenia
8 027 581,45 8 768 430,55 9 815 620,22 10 342 532,32 10 608 328,64
ogółem na 1 mieszkańca
2 072,48
2180,77
2 759,04
2 476,64
2 894,79
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
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Największą część wydatków pokrywają te przeznaczone na zadania bieżące, w 2012 roku stanowiły
one około 73,6% wydatków ogółem. Wzrasta wysokość wydatków ogółem na 1 mieszkańca. Wydatki
majątkowe inwestycyjne w 2012 roku stanowiły około 24% wydatków ogółem.
Wydatki z budżetu Miasta Brzeziny w zł

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
W 2012 roku największy odsetek wydatków przeznaczony był na zadania z zakresu oświaty
i wychowania (25,22% ogółu wydatków), kolejno na pomoc społeczną (18,48%), kulturę fizyczną
(12,34%) oraz transport i łączność (10,66%). Największe zmiany co do wysokości ponoszonych
wydatków zaszły w działach: ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz
gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Najważniejsze wydatki z budżetu Miasta wg działów
2008

2009

2010

2011

2012

rolnictwo i łowiectwo

15 279,53

21 524,91

21 014,60

21 105,40

25 372,76

handel

16 860,60

19 305,00

14 137,00

19 653,40

36 477,10

1 199 607,81

1 400 080,42

5 756 090,12

4 791 421,67

3 877 862,00

gospodarka mieszkaniowa

661 697,11

532 109,16

817 364,49

486 497,42

1 332 453,35

działalność usługowa

142 824,53

150 938,89

107 426,92

84 409,70

117 820,27

2 776 721,66

3 441 076,77

3 093 147,41

2 973 897,40

3 302 186,75

2 043,29

18 661,88

66 018,28

29 075,23

2 884,75

88 276,95

133 445,74

1 018 560,77

391 324,76

707 138,77

transport i łączność

administracja publiczna
urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem

0
5 633,13

8 643,67

13 405,94

13 566,05
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2008
obsługa długu publicznego
różne rozliczenia
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia

2009

2010

2011

2012

306 517,35

219 525,21

464 051,55

755 389,64

791 159,57

85 905,12

20 950,69

4 237,94

0

0

11 257 669,45 11 007 878,26 12 231 688,01

9 942 768,69

9 175 492,55

199 679,14

204 570,32

302 110,01

888 868,37

604 788,24

5 288 118,30

5 742 808,32

6 201 855,58

6 072 205,24

6 725 367,50

16 062,12

16 500,00

8 000,00

22 126,00

498 627,89

edukacyjna opieka
wychowawcza

380 177,88

278 799,71

366 831,43

295 544,93

281 701,32

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

967 991,72

1 248 826,47

1 758 372,03

1 325 627,26

3 273 374,62

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

623 740,00

981 789,84

964 168,62

1 253 923,32

1 141 587,58

1 234 628,65

1 487 280,17

1 400 855,00

-

-

-

-

-

1 669 799,45

4 490 331,17

pomoc społeczna
pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

kultura fizyczna i sport
kultura fizyczna

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

Znamiennym jest, że na zadania z zakresu pomocy społecznej Miasto niemalże z roku na rok ponosi
coraz wyższe wydatki. Poziom wsparcia w odniesieniu do wydatków ogółem utrzymuje się w okolicy
18%, choć w latach 2008, 2009 i 2011 wynosił 20%.

2.2.4.

Problemy zidentyfikowane w sferze gospodarki

Do głównych problemów w strefie gospodarczej zalicza się:
 Brak dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych;
 Zaniedbana część strefy centralnej Miasta, która zniechęca inwestorów;
 Brak usług gastronomicznych i hotelowych o wysokim standardzie;
 Stosunkowo niski poziom wykształcenia społeczeństwa;
 Niekorzystna struktura firm – dominuje handel hurtowy i zagraniczny, drobni przedsiębiorcy
29

będą powoli wypierani z rynku przez duże firmy ;
 Znaczny udział firm budowlanych w strukturze podmiotów gospodarczych – jest to sektor,
który w najbliższych latach będzie bardzo wrażliwy na zmiany koniunkturalne.

29

Według wskaźników PKD
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Jak zapisano w „Studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych i klimacie
inwestycyjnym”

dla

projektu

„Przygotowanie

terenów

inwestycyjnych

dla

lokalizacji

Strefy

Inwestycyjnej w Brzezinach”:
„Głównym problemem (kluczowym) jest niska atrakcyjność inwestycyjna Miasta, która wiąże się
bezpośrednio z niski poziomem nakładów finansowych i organizacyjnych na udogodnienia
inwestycyjne. (…)
Koniecznym elementem rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Miasta Brzeziny jest podniesienie
jego atrakcyjności inwestycyjnej, co prowadzić będzie do zwiększenia nowoczesności gospodarki
lokalnej, transferu technologii, rozwoju kooperujących przedsiębiorstw. Tym samym na zasadzie
synergii będzie przyrastać liczba nowych miejsc pracy, a także zwiększy się zdolność konkurencyjna
Miasta i regionu. (…)
wskazano problem związany z małą liczbą terenów pod inwestycje, jak również to, iż brak terenów
inwestycyjnych może ograniczać rozwój (choć już wtedy miasto miało w planie zwiększenie tych
terenów). Również na etapie tworzenia „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasta
Brzeziny na lata 2013 – 2017” (przyjętego Uchwałą Nr XXXII/146/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia
26 marca 2013 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny
30

na lata 2013 – 2017” ) dokonując analizy społeczno- gospodarczej, podkreślono, iż słabą stroną
miasta i niewykorzystaną szansą jest niska atrakcyjność inwestycyjna miasta (pomimo posiadania
przez Miasto terenów pod inwestycje). W związku z tym stwierdzono, iż należy podjąć odpowiednie
działania w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Potencjał Miasta nie jest więc w pełni
wykorzystywany w procesie rozwoju gospodarczego, boryka się ono z wieloma problemami, które
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie sfery gospodarczej. Do głównych czynników hamujących
postępowanie procesu rozwoju gospodarki zalicza się m.in. niski stopień innowacyjności lokalnej
gospodarki, brak dywersyfikacji działalności gospodarczej, bezrobocie mieszkańców, odpływ młodych
wykształconych ludzi do ośrodków oferujących lepsze perspektywy zawodowe (Łódź, Warszawa).
Braki infrastrukturalne – przede wszystkim brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych przygotowanych
na przyjęcie nowych inwestorów oraz niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna służąca
rozwojowi przedsiębiorczości na terenie Brzezin, obniżają atrakcyjność Miasta dla inwestorów, przez
co utrudnione jest rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów i poprawa funkcjonowania sfery
gospodarczej Miasta. Należy również podkreślić, iż w sąsiadujących gminach (Stryków, Koluszki)
uzbrojone tereny inwestycyjne zostały zagospodarowane i powstały nowe miejsca pracy. Nastąpiło
więc lokowanie inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta.”
Przyczyny i skutki niskiego poziomu inwestycji w Mieście/ małej atrakcyjności inwestycyjnej Miasta
NISKI POZIOM INWESTYCJI W MIEŚCIE/MAŁA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA MIASTA
Przyczyny
brak wsparcia dla lokowania inwestycji
na terenie Miasta
o niski poziom wspomagania zmian

Skutki
niska dynamika rozwoju pozarolniczych
działów gospodarki;
ograniczenie rozwoju działalności

30

Dokument został wypracowany w ramach projektu systemowego POKL „Decydujmy razem, którego
liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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strukturalnych,
o niewykorzystane zasoby
przedsiębiorczości wśród
mieszkańców,
o duża ilość osób bezrobotnych, którzy
całe życie przepracowali w jednym
zacofanym technologicznie
zakładzie/rolnictwie;
wysokie koszty budowy dostępności
komunikacyjnej i uzbrojenia terenów
inwestycyjnych Miasta
o pilne potrzeby inwestycyjne Miasta
w innych dziedzinach (infrastruktura
drogowa, oświata),
o ograniczona dostępność zewnętrznych
źródeł finansowania inwestycji,
o brak uzbrojonych terenów
inwestycyjnych.
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gospodarczej;
słaby rozwój instytucji otoczenia biznesu brak
nowych miejsc pracy na terenie Miasta;
bezrobocie mieszkańców;
obniżenie estetyki otoczenia;
wzrost patologii społecznych;
spadek aktywności zawodowej mieszkańców
Miasta;
marginalizacja społeczno- gospodarcza
Miasta;
spadek wartości zasobów ludzkich,
a w konsekwencji wydajności pracy;
pogorszenie wizerunku Miasta, jako miejsca
do pracy i zamieszkania, odpływ
potencjalnych przedsiębiorców
i inwestycji do innych miejsc;
pogłębiające się różnice statusu
materialnego mieszkańców Miasta;
małe wpływy do budżetu Miasta z tytułu
podatków od osób prawnych
(przedsiębiorstw), zwiększone wydatki
na pomoc społeczną, ubóstwo;
odpływ młodych, wykształconych ludzi
do ośrodków oferujących lepsze perspektywy
zawodowe.

Źródło: „Studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych i klimacie inwestycyjnym”
dla projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”

2.3.

Sfera społeczna

2.3.1.

Liczba ludności

Liczba ludności Miasta Brzeziny w 2013 roku wynosiła 12577 osób, kobiety stanowiły 52,79%
(w całym badanym okresie odnotowywano przewagę liczebną kobiet). Gęstość zaludnienia zgodnie
2

z danymi GUS stanowiła 583 osoby/km .
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania i płci w Brzezinach
rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ogółem mężczyźni
12449
5938
12417
5913
12377
5890
12323
5875
12303
5852
12331
5861
12289
5833
12559
5965

kobiety
6511
6504
6487
6448
6451
6470
6456
6594
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2011
12544
5937
6607
2012
12587
5934
6653
2013
12577
5938
6639
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
W 11 - letnim okresie poddanym analizie liczba ludności w Brzezinach ulegała wahaniom. Do 2009
roku zmniejszała się i wyniosła wtedy 12289 osób. W 2010 roku odnotowano znaczny jej wzrost
w stosunku do roku poprzedniego (o 270 osób). Kolejne lata przynoszą już pewną stabilizację,
odnotowuje się niewielkie wzrosty. Najwyższa liczba ludności w Mieście zarejestrowana została
w roku 2012.
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania w Brzezinach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych

2.3.2.

Struktura ludności

 EKONOMICZNE GRUPY WIEKU
Strukturę ludności przedstawiono według ekonomicznych grup wieku. Zgodnie z założeniami GUS,
przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy - dla mężczyzn
przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się
ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni - 65 lat
i więcej, kobiety - 60 lat i więcej.
W Mieście Brzeziny liczba ludności w 2013 roku w porównaniu do roku 2003:
 w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 368 osób;
 w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 199 osób;
 w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o 695 osób.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w Brzezinach
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny
rok
ogółem liczba osób udział w ogóle liczba osób udział w ogóle liczba osób udział w ogóle
2003 12 449
2 546
20,45%
8 317
66,81%
1 586
12,74%
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2004 12 417
2 502
20,15%
8 301
66,85%
1 614
13,00%
2005 12 377
2 422
19,57%
8 293
67,00%
1 662
13,43%
2006 12 323
2 305
18,70%
8 282
67,21%
1 736
14,09%
2007 12 303
2 224
18,08%
8 281
67,31%
1 798
14,61%
2008 12 331
2 193
17,78%
8 285
67,19%
1 853
15,03%
2009 12 289
2 159
17,57%
8 246
67,10%
1 884
15,33%
2010 12 559
2 225
17,72%
8 353
66,51%
1 981
15,77%
2011 12 544
2 186
17,43%
8 282
66,02%
2 076
16,55%
2012 12 587
2 202
17,49%
8 197
65,12%
2 188
17,38%
2013 12 577
2 178
17,32%
8 118
64,55%
2 281
18,14%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych
Liczba ludności w podanych grupach wiekowych będzie utrzymywać się na podobnym poziomie.
W trakcie badanego okresu odnotowywano wysoką ilość osób w wieku produkcyjnym. Choć zaczyna
ona ulegać zmniejszeniu nadal utrzymuje się na poziomie około 65%. Oznacza to, że liczba osób
w wieku poprodukcyjnym będzie utrzymywać się na podobnym poziomie lub wzrastać.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w Brzezinach
w ujęciu procentowym (w zaokrągleniu)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych
Rozpatrując sytuację w Brzezinach w porównaniu do wybranych miast województwa łódzkiego,
w Brzezinach odnotowano najwyższy udział procentowy osób w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym, zaś najniższy w wieku poprodukcyjnym.
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Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w Brzezinach
oraz w wybranych miastach województwa łódzkiego w 2013 roku
wiek
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny
przedprodukcyjny
liczba
udział w
liczba
udział w
liczba
udział w
ogółem
osób
ogóle
osób
ogóle
osób
ogóle
Pabianice
67 688
10 156
15,00%
41 860
61,84%
15 672
23,15%
Głowno
14 814
2 459
16,60%
9 208
62,16%
3 147
21,24%
Ozorków
20 175
3 354
16,62%
12 826
63,57%
3 995
19,80%
Zgierz
57 503
9 310
16,19%
35 599
61,91%
12 594
21,90%
Brzeziny
12 577
2 178
17,32%
8 118
64,55%
2 281
18,14%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych

 RYNEK PRACY
Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Brzezinach. W badanych latach,
pod względem płci zarejestrowanych było więcej mężczyzn. W 2013 roku w stosunku do roku 2003
liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 599 osób.

rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w Brzezinach
ogółem mężczyźni kobiety udział % kobiet w ogóle
44,14%
1 518
848
670
44,14%
1 330
743
587
40,03%
1 144
686
458
41,98%
972
564
408
43,68%
815
459
356
40,29%
685
409
276
40,85%
847
501
346
41,96%
896
520
376
47,62%
882
462
420
46,76%
926
493
433
47,33%
919
484
435
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

Liczba osób bezrobotnych w Brzezinach ulega wahaniom, najniższy wskaźnik odnotowano w roku
2008, zaś najwyższy w 2003. Począwszy od 2009 roku liczba osób zarejestrowanych stopniowo
wzrasta.
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Bezrobotni zarejestrowani ogółem w Brzezinach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych

Zmniejszanie się i zwiększanie liczby osób bezrobotnych we wszystkich przykładowych miastach
przebiegało w kolejnych latach podobnie. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w Brzezinach w 2013 roku wynosił 11,3% i był jednym z niższych spośród
podanych miast. Z drugiej jednak strony, dane wskazują, że około 11% osób zdolnych do podjęcia
pracy, nie posiada jej, a tym samym nie posiada stałego źródła dochodu.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Brzezinach
i wybranych miastach województwa łódzkiego
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pabianice
15,0
13,6
12,2
10,3
6,7
6,6
9,1
9,3
10,9
11,7
11,0
Głowno
20,7
20,4
19,9
16,8
13,1
11,4
13,2
13,0
13,0
14,8
14,3
Ozorków
19,8
17,4
17,5
14,6
11,2
10,6
11,4
12,7
12,2
13,9
12,7
Zgierz
14,3
13,9
13,6
11,3
8,2
7,5
8,4
9,0
9,7
10,8
10,9
Brzeziny
18,3
16,0
13,8
11,7
9,8
8,3
10,3
10,7
10,6
11,3
11,3
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
W powiecie brzezińskim „Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby
posiadające umiejętności sklasyfikowane w grupie „sprzedawcy sklepowi”. Co dziewiętnasty
bezrobotny z zawodem posiada kwalifikacje tego rodzaju – 6,2%. Na koniec 2013r. w urzędzie pracy
zarejestrowanych było 100 osób w tej grupie.
Kolejnymi najczęściej reprezentowanymi przez bezrobotnych zawodami i specjalnościami są grupy:
„szwaczki, hafciarki i pokrewni” – 75 osób, „krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni” – 75 osób,
„mechanicy pojazdów samochodowych” – 54 osoby i „technicy mechanicy” – 43 osoby. Ranking grup
zawodowych pokazuje, że zaledwie pięć z nich skupia ponad 1/5 ogółu bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędzie. (…)
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W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analizę napływu
bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów nasuwają się następujące spostrzeżenia:
wśród największych grup zawodowych bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Brzeziny
w 2013 roku są: sprzedawcy sklepowi, szwaczki, hafciarki i pokrewni, krawcy, mechanicy
pojazdów samochodowych, technicy ekonomiści, mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych
i przemysłowych,
największy napływ bezrobotnych w 2013 roku odnotowano w zawodach: sprzedawcy,
szwaczki, krawcy, technicy żywienia i gospodarstwa domowego, pakowacze, technicy
ekonomiści,
zawody generujące długotrwałe bezrobocie pochodzą z dużej grupy „Kierownicy do spraw
produkcji i usług”, „Leśnicy i rybacy”, „Pomoce domowe i sprzątaczki”, „Pracownicy opieki
31

osobistej i pokrewni” ,
największe

szanse

uzyskania

zatrudnienia

na

lokalnym

rynku

pracy

mają

osoby

m.in. w zawodach: pracownicy przy pracach prostych, sekretarka, pokojowa, pomoc
kuchenna, pracownicy obsługi biurowej, ogrodnik szkółkarz, brukarz,
najmniejsze

szanse

uzyskania

zatrudnienia

w

powiecie

brzezińskim

mają

osoby

m.in. w zawodach: krawiec, mechanik samochodów osobowych, kucharz małej gastronomii,
mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, pakowacz, cukiernik, mechanik pojazdów
samochodowych, stolarz,
najwięcej ofert pracy zgłoszono dla pracowników obsługi biurowej (w przeważającej
większości oferty dla stażystów), pracowników przy pracach prostych, sprzedawców
sklepowych, gospodarzy budynków (prace interwencyjne i roboty publiczne),
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się bezrobotni nie posiadający zawodu,
ponieważ pracodawcy nie są zainteresowani zatrudnianiem osób niewykwalifikowanych,
rynek pracy powiatu brzezińskiego charakteryzuje się dość dużą nierównowagą między
podażą a popytem w przekroju zawodowym. Widać wyraźną przewagę zawodów
nadwyżkowych w stosunku do zawodów deficytowych.”

32

 WYKSZTAŁCENIE
Poziom wykształcenia społeczeństwa jest nierozerwalnie połączony z dalszą sytuacją mieszkańców
na rynku pracy. Poziom wykształcenia brzezinian przedstawiono poniżej, dane zostały zaczerpnięte
z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego – Narodowy Spis Powszechny 2002 – Ludność
(w momencie opracowywania niniejszego dokumentu GUS nie dysponował bardziej aktualnymi
33

danymi) .
W 2002 roku największą grupę osób stanowiły legitymujące się wykształceniem średnim (większość
odebrała wykształcenie średnie zawodowe). Nieznacznie mniej osób zakończyło edukację na szkole
31

Wg. Nazewnictwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy
„Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu brzezińskiego” w powiecie
brzezińskim za rok 2013
33
Spis powszechny w 2011 nie obejmował badania poziomu edukacji
32
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podstawowej, osób posiadających wykształcenie wyższe było niespełna 8% ogółu. W podziale na płeć
kobiety dominowały w grupach wykształcenia: wyższe (58,24%), policealne (76,58%), średnie razem
(58,02%), podstawowe ukończone (53,09%) oraz podstawowe nieukończone i bez wykształcenia
(58,55%). Przewagi te wynikają z pewnością również z faktu, iż w Mieście żyje więcej kobiet.
Ludność wg poziomu wykształcenia i płci w Mieście Brzeziny
ogółem
mężczyźni
kobiety
udział % w
udział % w
kategoria wykształcenia
liczba udział % w liczba
liczba
danej kategorii
danej kategorii
osób ogóle osób osób
osób
wykształcenia
wykształcenia
wyższe
831
7,73%
347
41,76%
484
58,24%
policealne
316
2,94%
74
23,42%
242
76,58%
średnie razem
3 254
30,25%
1 366
41,98% 1 888
58,02%
średnie ogólnokształcące
1 105
10,27%
333
30,14%
772
69,86%
średnie zawodowe
2 149
19,98%
1 033
48,07% 1 116
51,93%
zasadnicze zawodowe
2 586
24,04%
1 536
59,40% 1 050
40,60%
podstawowe ukończone
3 313
30,80%
1 554
46,91% 1 759
53,09%
podstawowe nieukończone
i bez wykształcenia
456
4,24%
189
41,45%
267
58,55%
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych,
Narodowy Spis Powszechny 2002 - Ludność

2.3.3.

Przyrost naturalny

Poniżej zaprezentowano dane statystyczne obrazujące kształtowanie się ruchu naturalnego ludności
w Brzezinach.
Ruch naturalny w Brzezinach
urodzenia zgony
przyrost
rok
żywe
ogółem naturalny
2003
107
165
-58
2004
113
137
-24
2005
123
119
4
2006
111
128
-17
2007
117
151
-34
2008
128
146
-18
2009
134
152
-18
2010
149
121
28
2011
130
117
13
2012
135
124
11
2013
120
139
-19
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
W większości lat wartości przyrostu naturalnego były ujemne, co oznacza, że liczba zgonów ogółem
była wyższa od liczby urodzeń żywych. Najniższą wartość odnotowano w roku 2003 (-58), zaś
najwyższą w roku 2010 (+28). Wartości te wskazują, że coraz mniejsza liczba osób jest skłonna
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do posiadania dziecka. Zmienia się również typowy model rodziny, coraz mniej par ma dwoje dzieci,
częściej jest to jedno dziecko.
Przyrost naturalny w Brzezinach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych

2.3.4.

Migracja

Migracje ludności są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności danego
regionu. „Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przemieszczeń prowadzących
do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za najważniejszy
przejaw przestrzennej mobilności ludności.”

34

Najczęściej spotykanymi w Polsce są migracje zarobkowe. Ludność zmienia miejsce zamieszkania,
ponieważ oczekuje, że w tym nowym znajdzie lepsze warunki dla pracy i życia. Najczęściej migrują
ludzie młodzi, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i w innym mieście, czy kraju mogą znaleźć pracę
w swoim zawodzie i otrzymywać za nią lepsze wynagrodzenie, albo Ci o niskich kwalifikacjach, którzy
z kolei za wykonywanie pracy nie wymagającej szczególnych umiejętności otrzymują godziwe
wynagrodzenie. Migrują także osoby, które założyły rodzinę, najczęściej swoich bliskich opuszcza
mąż/ojciec pozostawiając żonę z dziećmi. Sytuacja ta często rodzi komplikacje w ich życiu.

34

Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej
UŁ” www.demografia.uni.lodz.pl
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Tabele poniżej przedstawiają saldo migracji

35

wewnętrznych oraz zagranicznych w latach 2003

– 2013 w wybranych miastach województwa łódzkiego, w tym w Brzezinach. W każdym z miast
za wyjątkiem Brzezin, w 2013 roku odnotowano ujemne wskaźniki migracji wewnętrznych.
Saldo migracji wewnętrznych
2003
Pabianice
Głowno
Ozorków
Zgierz
Brzeziny

-226
-29
-22
91
-2

2004

36

w Brzezinach oraz wybranych miastach województwa łódzkiego

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-318
-249
-102
-166
-86
-151
-194
-114
28
23
21
5
21
58
-14
-19
-9
-6
-5
-6
-30
-38
-90
-57
163
154
148
124
60
23
0
-40
14
-15
-11
1
16
20
-8
-30
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

2012
-132
-37
-46
-93
11

2013
-271
-63
-67
-86
1

Wartości salda migracji wewnętrznych w Brzezinach ulegają wahaniom, coraz częściej przyjmują
jednak wartości dodatnie. Najniższy wskaźnik zarejestrowano w roku 2011 (-30). Dodatnie wartości
salda oznaczają również zwiększoną podaż pracy.
Saldo migracji wewnętrznych w Brzezinach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych
Także w odniesieniu do salda migracji zagranicznych Brzeziny jako jedyne odnotowały w 2013 roku
dodatnią wartość wskaźnika. W podanych latach rejestrowano dla Miasta w tym zakresie albo wartości
dodatnie albo zerowe.
Saldo migracji zagranicznych

37

w Brzezinach oraz w wybranych miastach województwa łódzkiego

35

„Saldo migracji to różnica między napływem i odpływem migracyjnym.” Definicja zaczerpnięta
ze strony Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl
36
”Migracje wewnętrzne to przemieszczenia ludności w granicach państwa, czyli zmiana gminy
zamieszkania lub w przypadku gminy miejsko-wiejskiej przeniesienie się z terenów miejskich do
wiejskich tej gminy lub odwrotnie.” Definicja zaczerpnięta ze strony Głównego Urzędu Statystycznego
www.stat.gov.pl
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2003
Pabianice
Głowno
Ozorków
Zgierz
Brzeziny

-16
-3
0
-3
0

2.3.5.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-3
-20
-45
-22
-18
-9
0
-13
-2
0
-12
-1
-4
-1
0
1
-2
0
-2
-5
-6
2
-2
2
-4
-7
-3
-18
-1
10
-1
-7
2
0
1
0
4
3
0
2
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

-5
1
-3
-1
0

2013
-13
-4
-8
-7
6

Główne przemiany społeczne i gospodarcze

Główne przemiany społeczne i gospodarcze w Mieście to:
 Stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw;
 Przyrost naturalny w Mieście w kilku ostatnich latach przyjmował wartości dodatnie;
 Powoli wzrastający poziom bezrobocia wśród mieszkańców;
 Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym;
 W ostatnich latach odnotowywana wysoka liczba ludności (w porównaniu do tej sprzed
np. 10 lat).

2.3.6.
Charakterystyka zjawiska marginalizacji
społecznej w Brzezinach – problem patologii
społecznych oraz przestępczości
Na obszarze miasta Brzeziny działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego zasadniczym celem
jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, rozwijania aktywności
zawodowej oraz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu. MOPS realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz
zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej wraz
z zaleceniami przekazywanymi w tych sprawach odpowiednio przez Burmistrza Miasta Brzeziny oraz
Wojewodę Łódzkiego. MOPS realizuje także zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi
oraz z zadaniami określonymi przez Radę Miasta Brzeziny.
Na obszarze Miasta funkcjonuje szereg dokumentów ułatwiających prowadzenie właściwej polityki
wsparcia społecznego mieszkańców, należą do nich: Miejski Program Wspierania Rodziny na lata

37

„Migracje zagraniczne to wyjazdy z kraju stałego zamieszkania (emigracja) lub przyjazdy do kraju
(imigracja) w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy.” Definicja zaczerpnięta ze strony
Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl
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2013 – 2015, Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie miasta Brzeziny na lata 2008 – 2014.
Z roku na rok zwiększa się w Brzezinach liczba gospodarstw domowych oraz osób w tych
gospodarstwach, które korzystają ze środowiskowej pomocy społecznej. W 2012 roku udział osób
w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności
ogółem wyniósł 9%.

2008
2009
2010
2011
2012

Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w Brzezinach
gospodarstwa
osoby w gospodarstwach udział osób w gospodarstwach
domowe korzystające domowych korzystających domowych korzystających ze
ze środowiskowej
ze środowiskowej pomocy
środowiskowej pomocy
pomocy społecznej
społecznej
społecznej w ludności ogółem
504
1 220
9,9 %
530
1 209
9,8 %
540
1 129
9,0 %
524
1 104
8,8 %
549
1 132
9,0 %
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

„Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2012 roku znajdowało się 767
rodzin, z czego 36 % stanowią rodziny z dziećmi do 18 roku życia. W rodzinach tych wychowuje się
461 dzieci.”

38

Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą MOPS
Rodziny
Liczba rodzin
z dziećmi do 18 r. ż.
275
wielodzietne
9
niepełne
70
wielopokoleniowe
10
39
Opracowanie własne MOPS
MOPS realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach, którego dzieci
otrzymują gorący posiłek w szkole. Z roku na rok wzrasta wysokość kosztów ponoszonych na ten cel.
W 2012 roku na dożywienie 130 uczniów (17021 świadczeń) przeznaczono 111 962,79 PLN. „Ogółem
w roku 2012 w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz
źródło finansowania przyznano decyzją administracyjną świadczenia 683 osobom w 547 rodzinach
(1167 osób w tych rodzinach). Zasiłki celowe i w naturze przeznaczane są w szczególności na: zakup

38
39

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015
Ibidem
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żywności, opału, odzieży, obuwia, środków czystości zakupu leków i leczenia, potrzeby szkolne dzieci,
pokrycie zaległości w opłatach czynszowych, pokrycie należności za energię elektryczną.”

40

Analiza osób i rodzin objętych pomocą w ramach zadań zleconych i własnych w latach 2010 -2012
2010 rok
2011 rok
2012 rok
Liczba osób
w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba rodzin

1 172

549

1 158

537

1 167

547

Źródło: „Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015”
Największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej to ludzie ubodzy (81,5%). Ubóstwo
wynika głównie z bezrobocia (57,4%), niepełnosprawności (45,3%) oraz bezradności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego (34,2%). Znacznym problemem utrudniającym codzienne funkcjonowanie
jest również długotrwała lub ciężka choroba (13,5%) oraz alkoholizm (6,6%). W Mieście wzrasta
również liczba osób bezdomnych.
Analiza ogólnych powodów przyznania pomocy na przestrzeni lat 2010 – 2012
2010
2011
2012
Przyczyny trudnej sytuacji życiowej
liczba
%
liczba
%
liczba
%
Ubóstwo

141

80,3

454

84,5

446

81,5

Sieroctwo

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Bezdomność

12

2,2

14

2,6

16

2,9

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym:

19

3,5

11

2,0

16

2,9

1

0,2

0

0,0

0

0,0

Bezrobocie

265

48,3

268

49,9

314

57,4

Niepełnosprawność

261

47,5

253

47,1

248

45,3

Długotrwała lub ciężka choroba

100

18,2

71

13,2

74

13,5

Bezradność w prowadzeniu gosp. domowego,
w tym:

121

22,0

364

67,8

187

34,2

rodziny niepełne

69

12,6

58

10,8

70

12,8

rodziny wielodzietne

13

2,4

8

1,5

6

1,1

Przemoc w rodzinie

3

0,5

0

0,0

5

0,9

Potrzeba ochrony ofiar handlu

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Alkoholizm

42

7,7

38

7,1

36

6,6

Narkomania

0

0,0

2

0,4

2

0,4

Trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego

4

0,7

3

0,6

4

0,7

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Zdarzenie losowe

3

0,6

1

0,2

0

0,0

Sytuacja kryzysowa

17

3,2

12

2,2

26

4,7

wielodzietność

40

Ibidem
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Klęska żywiołowa lub ekologiczna
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Źródło: „Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015”, opracowanie własne MOPS
Problem bezrobocia jest problemem bardzo złożonym, a ponieważ posiadanie stałego źródła dochodu
determinuje poziom i jakość życia jednostki, bycie bezrobotnym rodzi wiele konsekwencji. W skrajnych
przypadkach prowadzi ono do ubóstwa, czyli do sytuacji, w której człowiek nie jest w stanie sprostać
realizacji własnych podstawowych potrzeb, takich jak mieszkanie, żywność, czy ubranie. W rodzinach
– brak środków finansowych jest bardzo często powodem kłótni, podczas których dochodzi niekiedy
do przemocy. Osoby bezrobotne częściej sięgają również po alkohol lub inne używki, które pozwolą
im uciec od problemów i niesprawiedliwości. Bezrobotni często czują się pokrzywdzeni i sfrustrowani
sytuacją, w której się znaleźli, szczególnie wtedy, kiedy brak środków finansowych zaczyna
doskwierać w coraz dłuższym okresie czasu.
Osobom niepełnosprawnym jest z kolei trudno odnaleźć się w życiu codziennym. Nie dość, że bardzo
często czują się wykluczone z życia społecznego to trudno im znaleźć zatrudnienie. Niekiedy
wymagają opieki i potrzebują pomocy nawet przy najprostszych czynnościach, co z kolei angażuje
najczęściej któregoś z członków rodziny. Często opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, co jeszcze
bardziej uszczupla domowy budżet.
Problemy finansowe dotyczą również osób dotkniętych długotrwałą chorobą, których często nie stać
na leki oraz na ponoszenie kosztów leczenia.
Dane dotyczące osób uzależnionych od alkoholu nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej sytuacji.
Wiele osób, które nadużywają go nie jest w stanie przyznać się nawet przed samym sobą, że są
uzależnieni, nie wspominając już o skierowaniu się na leczenie. Alkohol prowadzi do powstawania
patologii i przemocy – najczęściej w rodzinie. Zwykle najbardziej poszkodowaną grupą osób są dzieci
oraz matki/ żony. Życie w dysfunkcyjnej rodzinie jest dla nich bardzo trudne, znamiennym jest, że
dzieci często wynoszą te negatywne wzorce z domów, co niesie ze sobą konsekwencje w długim
okresie czasu. Niestety pierwszy kontakt z alkoholem mają już coraz młodsze osoby, sięgają po niego
uczniowie w wieku 10 – 11 lat. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jego zażywania.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach jest realizatorem Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016. Celem głównym Programu jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy
oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą
domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań
koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych
(małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek), a także innych osób wspólnie zamieszkujących
lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).
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Jako zagrożenia wpływające na występowanie przemocy w rodzinie wymienia się w Programie:
1. Brak zatrudnienia i słabą kondycję ekonomiczną rodzin;
2. Negatywne wzorce zachowań społecznych;
3. Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych rodzin;
4. Problemy alkoholowe członków rodzin.

2.3.7.
Problemy zidentyfikowane w obszarze
społecznym
Do najważniejszych problemów w sferze społecznej zaliczają się:
 Stosunkowo niski wskaźnik komputeryzacji szkół;
 Znaczny poziom bezrobocia, ubóstwa, trudna sytuacja osób niepełnosprawnych oraz
dotkniętych długotrwała chorobą (szczególnie w centrum);
 Bezrobocie o charakterze długotrwałym;
 Stosunkowo niski poziom wykształcenia mieszkańców;
 Konieczność korzystania z zasobów pomocy społecznej przez coraz większą ilość osób;
 Brak chęci do podwyższania kwalifikacji, szkolenia się;
 Problem z powrotem do pracy matek po urodzeniu dziecka;
 Przejmowanie przez dzieci złych wzorców;
 Złe warunki zamieszkania (szczególnie w centrum);
 Migracje młodych, wykształconych osób do większych miast (głównie do Łodzi i Warszawy).
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2.4.

Analiza SWOT Miasta Brzeziny
SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA

Mocne strony
Bardzo dobre położenie na mapie drogowej;
Bliskie położenie względem autostrad;
Bliskość do Łodzi;
Funkcjonowanie transportu publicznego;
Działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
Czynny udział uczniów w życiu Miasta;
Funkcjonowanie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach oraz Muzeum Regionalnego w Brzezinach;
Realizacja projektu rewitalizacji społecznej „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”;
Wzrost liczby ludności w Mieście;
Znaczny udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze wieku mieszkańców;
Coraz częściej występujący dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego oraz salda migracji
wewnętrznych; dodatnie saldo migracji zagranicznych;
Pielęgnowanie tradycji.
Słabe strony
Zwiększanie się ilości osób korzystających z pomocy społecznej;
Problem ubóstwa, braku zaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz trudnej
sytuacji osób niepełnosprawnych i dotkniętych długotrwałą chorobą;
Stopniowy wzrost liczby osób bezrobotnych;
Zły stan techniczny kamienic oraz podwórek;
Niewystarczająca ilość infrastruktury w dobrym stanie technicznym dla użytku dzieci
i młodzieży (place zabaw, boiska);
Stosunkowo niski poziom wykształcenia mieszkańców.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Mocne strony
Bliskie położenie względem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich;
Lokalizacja nad rzeką, występowanie stawu w Parku Miejskim;
Występowanie pomników przyrody.
Słabe strony
Zanieczyszczenie

Miasta

wywołane

głównie

ruchem

samochodowym,

procesami

technologicznymi oraz pracą ciepłowni miejskiej w Brzezinach, kotłowni zakładowych,
lokalnych kotłowni komunalnych i palenisk domowych.
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TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA
Mocne strony
Bliskość względem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (szlaki turystyczne, ścieżki
ekologiczne);
Zmodernizowany teren Parku Miejskiego, występowanie w nim stawu;
Występowanie obiektów zabytkowych;
Organizowanie imprez, np. Urodziny Brzezin, Dzień Dziecka, Noc Muzeów, czy Bogusy;
Funkcjonowanie Parku Aktywności Społecznej;
Stopniowe przeprowadzanie prac rewitalizacyjnych na terenie Miasta;
Funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach oraz Muzeum
Regionalnego w Brzezinach;
Istnienie 2 boisk – ORLIK.
Słabe strony
Niewystarczająca ilość boisk, sal;
Zły stan techniczny budynków;
Mało miejsc dla spotkań młodzieży.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Mocne strony
Duża liczba gruntów inwestycyjnych;
Dobry grunt dla rozwoju turystyki, w szczególności weekendowej;
Dość wysoki poziom aktywizacji gospodarczej mieszkańców;
Niska skłonność do zakładania własnych przedsiębiorstw.
Słabe strony
Sumarycznie – zmniejszająca się ilość podmiotów gospodarczych w Mieście;
Brak bazy gastronomicznej i hotelowej o wysokim standardzie.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Mocne strony
Dobrze rozwinięta sieć wodno- kanalizacyjna;
Dobrze rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna;
Dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna;
Wdrażanie inwestycji polepszających stan istniejącej lub polegających na budowie nowej
infrastruktury;
Przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.
Słabe strony
Niski stopień rozwinięcia miejskiej sieci ciepłowniczej;
Brak sieci gazowej;
Występowanie braków w infrastrukturze drogowej i okołodrogowej;
Niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Mocne strony
Dobrze zorganizowany i rozwinięty system oświaty;
Osiąganie bardzo dobry wyników naukowych oraz sportowych przez uczniów;
Funkcjonowanie

Centrum

Kultury

Fizycznej

w

Brzezinach,

Muzeum

Regionalnego

w Brzezinach, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Słabe strony
Migracja młodych, wykształconych osób do większych miast – najczęściej do pobliskiej Łodzi;
Stosunkowo niski poziom wykształcenia mieszkańców.
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POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
Mocne strony
Sprawne funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Stworzenie szeregu dokumentów wspomagających działalność prospołeczną w Brzezinach:
Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015, Miejski Program Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2014 oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie
miasta Brzeziny na lata 2008 – 2014;
Dostęp do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej "Świetlik” oraz Domu Pomocy
Społecznej.
Słabe strony
Zwiększanie się ilości osób korzystających z pomocy społecznej;
Starzejące się społeczeństwo;
Występowanie problemu ubóstwa, braku zaradności w prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych i dotkniętych długotrwałą chorobą.

SZANSE
Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla nowych inwestorów;
Wzrost gospodarczy w Polsce;
Wykorzystywanie funduszy europejskich;
Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój działalności gospodarczej;
Budowa sieci gazowej;
Promowanie działalności Miasta poprzez powiat i województwo;
Promowanie Miasta również w oparciu o jego historię;
Bliskość aglomeracji łódzkiej;
Rozwój turystyki weekendowej;
Dalsza rewitalizacja centrum miasta;
Wzmacnianie aktywności osób starszych;
Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych;
Tworzenie terenów atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów;
Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.
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ZAGROŻENIA
Duża aktywność innych jednostek samorządowych na rzecz pozyskiwania funduszy
europejskich;
Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
Wzrost bezrobocia;
Skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji pomocowych udzielających
wsparcia finansowego;
Ryzyko zakończenia wsparcia finansowego kraju przez fundusze europejskie;
Po roku 2020 – niebezpieczeństwo upadłości firm działających w oparciu o fundusze unijne
oraz firm usługowych, głownie budowlanych, które realizują projekty inwestycyjne z udziałem
tychże środków;
Brak stabilności politycznej i gospodarczej w kraju oraz poza jego granicami.

3. Nawiązanie do strategicznych dokumentów
dotyczących rozwoju przestrzenno- społecznogospodarczego
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 musi pozostawać zgodny
w swoich założeniach z dokumentami na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym
oraz europejskim. Poniżej przedstawiono, w jaki sposób założenia LPR wpisują się w polityki
obowiązujące na ww. obszarach.

3.1. Nawiązanie do lokalnych i regionalnych
dokumentów planistycznych
 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Jak zapisano w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, jeden z trendów
i strategicznych wyzwań rozwojowych do 2020 roku to: „Do 2020 r. kontynuowane będą procesy
rewitalizacji

zdegradowanych

obszarów

poprzemysłowych

i

mieszkaniowych

w

miastach,

uruchomione zostaną procesy przyczyniające się do poprawy ładu przestrzennego. Jednocześnie
przewiduje się, że nastąpi pogłębienie procesu chaotycznej urbanizacji obszarów podmiejskich,
co przyczyni się m. in. do wzrostu kosztów infrastrukturalnych i społecznych.”
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Jednym z głównych wyzwań rozwojowych Strategii jest „Rozwój głównych ośrodków miejskich
i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”, a w tym m.in. kształtowanie i poprawa ładu
przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji.
Istota Strategii zakłada, że polityka rozwoju będzie realizowana na dwóch równoległych
płaszczyznach:
- horyzontalnej, która odnosi się do obszaru całego województwa oraz
- terytorialno-funkcjonalnej, która dotyczy obszarów miejskich, wiejskich oraz funkcjonalnych.
W ramach polityki horyzontalnej i jej celu strategicznego „Region wykorzystujący potencjał
endogeniczny do rozwoju inteligentnej gospodarki, oparty na kreatywności i przedsiębiorczości
mieszkańców” w celu operacyjnym 9 „Zrównoważony system osadniczy” zakłada się działanie
„Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego”, w szczególności „Kluczowym
kierunkiem

działań

w

zakresie

wzmacniania

roli

ośrodków

miejskich

oraz

podniesienia

ich atrakcyjności, jako miejsca do życia i inwestowania, jest kształtowanie ładu przestrzennego.
Zakłada się rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i mieszkaniowych w miastach,
podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznych, w tym o znaczeniu
symbolicznym, oraz przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji. Przyjmuje się, że osiągnięcie
celu „Zrównoważony system osadniczy” pozwoli na uzyskanie dobrej dostępności do usług
publicznych, zapewni rozprzestrzenianie się rozwoju na obszarze całego województwa oraz spójność
przestrzenną. Zachodzące procesy synergii przyczynią się do wzrostu konkurencyjności regionu
w skali kraju i Europy.”
Strategiczny kierunek działania 9.2 zakłada „Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu
przestrzennego”,

w

tym:

„rewitalizacja

zdegradowanych

obszarów

mieszkaniowych

i poprzemysłowych, w tym rewaloryzacja zabytkowych układów przestrzennych oraz obiektów
zabytkowych, m. in. poprzez: wsparcie dla tworzenia i realizacji zintegrowanych projektów
obejmujących kompleksową odnowę obszarów, organizację warsztatów i konferencji w zakresie
możliwości

rozwiązywania

problemów

na

obszarach

zdegradowanych,

wspieranie

prac

konserwatorskich prowadzących do odnowy obiektów i obszarów zabytkowych oraz wykorzystania
obiektów zabytkowych na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne, gospodarcze,
organizowanie konkursów na najlepiej przeprowadzone rewitalizacje i rewaloryzacje.”
Jednocześnie w ramach polityki horyzontalnej silny nacisk położono na „Wysoki standard i dostęp
do usług publicznych” – cel operacyjny 5. Jak czytamy dalej: „Równie istotny jest dostęp do usług
kultury, turystyki, sportu i rekreacji, związanych z rozwojem tzw. „przemysłów czasu wolnego”
wzmacniających jakość kapitału społecznego, potencjał gospodarczy województwa i umożliwiających
promowanie zdrowego stylu życia. Zakłada się wspieranie rozwoju podstawowej infrastruktury kultury,
zwłaszcza na terenach małych miast i obszarów wiejskich. (…) W zakresie infrastruktury sportu,
turystyki, rekreacji zakłada się unowocześnienie bazy turystycznej i obiektów sportowych oraz
podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju turystyki aktywnej, uzdrowiskowej i kulturowej.”
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ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej, na obszarach miejskich Dokument wyznacza

strategiczne kierunki działań, m.in. „Wspieranie systemowych działań rewitalizacyjnych obszarów
zdegradowanych społecznie i gospodarczo” oraz „Wspieranie działań na rzecz kształtowania
przestrzeni publicznych wysokiej jakości”.
Planowane do realizacji działania rewitalizacyjne na obszarze Miasta Brzeziny wpisują się zatem
w pełni w założenia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Obszar objęty rewitalizacją jest
terenem, który ulega destrukcji. Przeprowadzenie zawartych w LPR działań nie tylko wzmocni ład
przestrzenny obszaru, podniesie jego atrakcyjność, ale również przyczyni się do stworzenia
funkcjonalnej przestrzeni publicznej.



Strategia rozwoju powiatu brzezińskiego na lata 2014 – 2020

Strategia określa trzy strategiczne cele rozwoju Powiatu Brzezińskiego, należą do nich:
1. Stworzenie centrum usług opiekuńczo – zdrowotnych.
2. Rozwój komunikacji, współpracy, partnerstwa.
3. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej dla zwiększenia atrakcyjności regionu.
Działania wymienione w ramach niniejszego LPR Miasta Brzeziny przyczynią się do realizacji
ww. celów Strategii powiatu. Sprzyjają one szeroko pojętemu rozwojowi społeczno- gospodarczemu
Miasta, a co za tym idzie całego regionu. Jak wynika z definicji pojęcia „rewitalizacja” - prowadzi ona
do ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru, na którym prowadzone są działania
rewitalizacyjne.
 Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020
Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2022 jest również zgodny
ze Strategią Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020. Zaplanowana w ramach niniejszego
dokumentu realizacja poszczególnych projektów została uwzględniona także we wspomnianej
Strategii. Jak zapisano w Strategii, w ramach:
Celu strategicznego I ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
Cel operacyjny I.3 Stworzenie zintegrowanej i unikatowej oferty turystycznej opartej o dziedzictwo
regionu
„W przeprowadzonych na terenie Miasta badaniach ankietowych wśród mieszkańców bardzo ważnym
tematem okazał się rozwój potencjału turystycznego. Mieszkańcy liczą głównie na rewitalizację
przestrzeni miejskiej, a także odpowiednią i kompleksową promocję oferty turystycznej Miasta.
Ponadto, mieszkańcy dużą wagę przykładali do zapewnienia możliwości aktywnego spędzania
wolnego czasu przez organizację większej ilości imprez masowych czy rozbudowę infrastruktury
wypoczynkowo – rekreacyjnej.”
zaproponowana inicjatywa:
Realizacja inwestycji polegającej na wykorzystaniu potencjału „osady Krakówek” – park
kulturowy, szlak turystyczny („Zaginione Miasto – perła historyczna Miasta Brzeziny”)
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Celu strategicznego II ROZWÓJ PRZESTRZENNY I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel operacyjny II.1 Modernizacja przestrzeni publicznej
„Obecny stan infrastruktury kulturalnej w Mieście jest niewystarczający. Mając na uwadze znaczenie
kultury dla życia mieszkańców, głównym działaniem proponowanym do zrealizowania w okresie
programowania 2014-2020 jest rozwój i poprawa infrastruktury kulturalnej dostępnej na terenie Miasta.
Dodatkowo, w ramach niniejszego celu podejmować należy działania w zakresie rewitalizacji
zabytków oraz terenów zielonych zlokalizowanych na terenie Miasta. (…) Jak wskazują wyniki
przeprowadzonych wśród mieszkańców badań ankietowych bardzo istotną kwestią pozostaje
rewitalizacja przestrzeni miejskiej, a przede wszystkim wyposażanie jej w elementy małej architektury
takie jak: ławki czy kosze na śmieci. Właściwe i kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznej Miasta przyczyni się nie tylko do zwiększenia komfortu życia mieszkańców Miasta,
ich identyfikacji oraz poczucia przynależności lokalnej, ale także sprawi, iż Miasto stanie się bardziej
atrakcyjne dla turystów czy inwestorów.”
Wśród proponowanych inicjatyw wymieniono tu:
Rewitalizacja zabytków, prace konserwatorskie
Rewitalizacja terenów zielonych (np. parku miejskiego)
Modernizacja targowiska, rewitalizacja rynku miejskiego
Celu operacyjnego II.3 Zrównoważone środowisko
„Dlatego najistotniejsze powinny być w przyszłości działania mające na celu ograniczanie niskiej emisji
i podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem kogeneracji i odnawialnych źródeł
energii (…)”
oraz proponowana inicjatywa: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
i mieszkaniowych (w tym termomodernizacja).
Celu strategicznego III POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE I ZWIĘKSZENIE JEGO
ATRAKCYJNOŚCI
Cel operacyjny III.3 Podnoszenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i inwestorów zewnętrznych
oraz proponowana w jego obszarze inicjatywa: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej.
Zgodność

dokumentów

jest

niepodważalna.

LPR

realizuje

postulaty

Strategii,

stanowi

uszczegółowienie zawartych w niej działań, przedstawiając dokładnie problematykę obszarów
zagrożonych wykluczeniem.

 Wszelkie działania będą realizowane z poszanowaniem zapisów Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Brzeziny oraz przy respektowaniu ustawodawstwa w tym zakresie.
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 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Brzeziny
Polityka przestrzenna Miasta Brzeziny, podaje cele strategiczne, dwa spośród nich to:
1. W zakresie polityki przestrzennej - wykorzystanie struktury przestrzennej miasta do tworzenia
ładu przestrzennego poprzez segregację funkcji konfliktowych i tworzenie zespołów
komplementarnych funkcji, rozbudowę systemów infrastruktury technicznej oraz systemu
komunikacyjnego, tworzenie przestrzeni publicznych integrujących miasto i poszczególne jego
części, rewaloryzację zespołu staromiejskiego, tworzenie systemu terenów otwartych we
współpracy z sąsiednimi gminami i miastami oraz instytucjami zarządzającymi obszarami
chronionymi
2. W zakresie polityki społecznej i kulturalnej – przeciwdziałanie bezrobociu i patologiom
społecznym,

wykorzystanie

istniejącej

infrastruktury

społecznej,

tożsamości

lokalnej

mieszkańców dla likwidacji obszarów nędzy i rozwoju rynku pracy, ochrona najsłabszych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2022 i zawarte w nim działania wpisują
się

zatem

w

założenia

Studium.

Pozostaje

również

zgodny

z

Miejscowym

Planem

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny.

3.2. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
LPR Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 wpisuje się wprost w założenia

41

Osi priorytetowej

IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa. Zgodnie z uzasadnieniem osi: „Planowane w ramach
OP IV przedsięwzięcia, mające na celu przede wszystkim ożywienie społ.-gosp. terenów
rewitalizowanych oraz obszarów o specyficznych potrzebach i potencjałach endogenicznych,
jak i poprawę dostępu do najważniejszych usług publicznych, przyczynią się do poprawy jakości życia
mieszkańców.”
W ramach osi IV wyróżniono m.in. następujące priorytety inwestycyjne:
- 2.3 Wzmocnienie zastosowań technologii informacyjno- komunikacyjnej dla e-administracji,
e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia;
- 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
- 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących
zmniejszeniu hałasu;

41

Zgodność z dokumentem przedstawiono na podstawie Projektu Dokumentu – Wersja 4.0 –
najbardziej aktualna wersja dostępna podczas tworzenia LPR
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- 8.2 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału
endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez
przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych
zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój;
- 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia
z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych;
- 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach
miejskich i wiejskich;
- 10.4 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Niniejszy program rewitalizacji wpisuje się m. in. w:
 Priorytet inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. „Zadaniem interwencji podejmowanej
w ramach PI 6.5 jest tworzenie w zdegradowanych dzielnicach i obszarach poprzemysłowych,
powojskowych miast warunków do ponownego ich rozwoju oraz powstawania przyjaznej przestrzeni
społecznej. Realizacja projektów mających na celu eliminowanie przeszkód stojących na drodze
do ponownej integracji wskazanych terenów z rozwijającym się miastem pozwoli na ich ponowne
wykorzystanie. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji PI 6.5 będzie stopniowe zaprzestanie
postrzegania tych terenów przez władze lokalne i społeczeństwo jako zagrożenia, utrwalonego
w świadomości społecznej w wyniku długotrwałej izolacji i niedostępności tych obszarów, na rzecz
powstania przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej.”
 Priorytet inwestycyjny 8.2 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu
poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych
obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie
dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój. „Wspierane będą przede
wszystkim działania, polegające na zagospodarowaniu tras turystycznych o charakterze regionalnym
i ponadregionalnym, budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż dolin rzecznych, rozwoju infrastruktury o charakterze sportowo
- rekreacyjnym, rozwoju sieci punktów informacji turystycznej. Dopuszcza się budowę nowych
obiektów,

jeśli

wynika

ona

z

przeprowadzonej

starannej

analizy

istniejących

zasobów

i ze zdiagnozowanych potrzeb. Ponadto, w ramach PI 8.2 wspierane mogą być inwestycje w drogi
lokalne, pod warunkiem, że przyczynią się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji
i regeneracji obszarów miejskich i wiejskich oraz stanowią niezbędny element szerszego projektu
realizującego cel PI 8.2. Przedsięwzięcia w ramach PI 8.2 powinny prowadzić do poprawy dostępu
do zasobów dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego, jak również tworzenia
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zintegrowanych produktów turystycznych w oparciu o te zasoby w celu podniesienia atrakcyjności
inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego.”
 Priorytet inwestycyjny 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. „Rewitalizacja planowana w ramach RPO
WŁ na lata 2014-2020 ma na celu niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi
na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich, jak również związanych z degradacją
przestrzeni. Kompleksowa rewitalizacja wymaga aktywności czterech sfer: materialno-przestrzennej
(modernizacja budynków oraz przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej), społecznej
(rozwiązanie problemów społecznych takich jak bezrobocie, wykluczenie społeczne, niski poziom
kapitału ludzkiego), gospodarczej (pobudzenie rozwoju gospodarczego) i środowiskowej (działania
zwiększające efektywność energetyczną i służące wykorzystaniu terenów już zdegradowanych).
(…) W ramach PI 9.2 wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji fizycznej
zdegradowanych terenów o silnej kumulacji problemów społecznych, które będą miały na celu
ożywienie społeczno-gospodarcze tych obszarów poprzez przywracanie lub nadawanie na terenach
rewitalizowanych funkcji np. gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych
i kulturalnych. Planowana interwencja ma przeciwdziałać przyczynom ubóstwa i wykluczenia
społecznego poprzez włączenie przestrzeni i zamieszkujących ją mieszkańców w nurt życia
społecznego, w tym poprzez umożliwienie dostępu do usług publicznych oraz ich aktywizację na rynku
pracy w ramach EFS. Zakres działań rewitalizacyjnych przyczyni się do zniwelowania negatywnych
społecznych skutków izolacji i dyskryminacji obszarów problemowych. Realizacja działań z zakresu
rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu poziomu potencjału
rozwojowego obszaru oraz poprawić społeczną spójność regionu łódzkiego.”

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2022 wpisuje się również w założenia
Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska, zaś w jej ramach w:
 Priorytet

inwestycyjny

4.3

Wspieranie

efektywności

energetycznej,

inteligentnego

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. Jak czytamy w RPO WŁ na lata 2014 – 2020:
„Największy potencjał w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w budynkach, w związku
z tym wsparcie należy skoncentrować na ich renowacji. (…) Do działań w tym zakresie zaliczyć należy
promowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych ograniczających zużycie energii poprzez
wykonywanie

kompleksowej

modernizacji

budynków,

zwłaszcza

użyteczności

publicznej

i mieszkalnych (części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, celem zwiększenia
ich efektywności energetycznej).”
W ramach przykładowych przedsięwzięć wymieniona jest: „kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych (części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne
(m.in. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja
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systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach
konwencjonalnych przede wszystkim na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych
bądź na przyłącza sieciowe. Realizowane inwestycje będą wynikać z audytów energetycznych.”

Z przedstawionego opisu zaczerpniętego z Projektu RPO WŁ na lata 2007 – 2014 wynika,
iż Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny wpisuje się w jego założenia. Cele i działania
podejmowane w ramach LPR są zgodne z tymi zawartymi w programie operacyjnym. Sprzyjają one
rewitalizacji tkanki miejskiej, wykorzystują teren zdegradowany dla szeroko pojętego użytku
społecznego,

wzmacniają

atrakcyjność

regionu,

czyniąc

miejsce

dostępnym

i

przyjaznym

– co ważne - nie tylko dla mieszkańców Miasta.

3.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020
„Strategia …” przedstawia Wizję Polski 2020 jako: „aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka i sprawne państwo”, jednym z działań wymienionych w kluczowych obszarach rozwoju
jest „Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - większa spójność terytorialna, dostępność usług
publicznych, szeroka skala szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja społeczna”.
Strategia podaje tutaj, iż „Zatrzymane zostaną również procesy marginalizacji na obszarach tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze i pobudzona zostanie zdolność do rozwoju dzięki
procesom rewitalizacyjnym. W najbardziej zdegradowanych dzielnicach miast, w efekcie spójnych
działań rewitalizacyjnych, nastąpi lokalizacja nowych funkcji, ożywienie i dywersyfikacja gospodarcza
z jednoczesną poprawą sytuacji społecznej.”
„Strategia …” określa „Główne obszary interwencji. Cele i priorytety rozwojowe.”. W jej ramach
powstał Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna oraz cel III.3. Wzmocnienie
mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, a także priorytetowy kierunek interwencji publicznej
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz
wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. Zapisy „Strategii …” mówią: „Prowadzone też będą
działania na rzecz rewitalizacji zdegradowanych oraz najuboższych obszarów miejskich oraz wsparcia
powiązań miasto-wieś. Silne i konkurencyjne miasta średnie i małe powinny bowiem stanowić centra
rozwoju obszarów wiejskich, przygranicznych, peryferyjnie położonych w stosunku do głównych miast,
które pośredniczą w rozprzestrzenianiu się rozwoju z miast głównych na dalsze obszary kraju.”
Zapisy powyżej stanowią kwintesencję działań zaplanowanych do realizacji w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2022. Wszystkie dokumenty wymienione
we wcześniejszych rozdziałach muszą być spójne ze „Strategią …”, stąd niekwestionowana zgodność
LPR

z

jej

zapisami.

Działania

zaplanowane

w

ramach

programu

rewitalizacji

pozwolą

m.in. na aktywizację społeczności, wzmocnią tkankę miejską, uczynią ją atrakcyjną i bezpieczną,

81

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020

82

nadadzą obszarowi nowe funkcje, które go ożywią i wyzwolą tkwiący w nim potencjał. Powstanie
infrastruktury przyczyni się zapewne do pobudzenia miejscowej działalności gospodarczej.

3.4.

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022

Jak czytamy w dokumencie: „Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa
warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym
i gospodarczym.” Cele zawarte w niniejszym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Brzeziny służą
realizacji celu głównego NPR.
Niniejszy LPR jest również spójny ze wskazanym w dokumencie generalnym zakresem i sposobem
przygotowania programów rewitalizacji, cytując:
„Program

rewitalizacji

musi

mieć

charakter

zintegrowany,

wieloaspektowy,

obejmujący

zidentyfikowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszar kryzysowy. (…) Procesy rewitalizacji
muszą być określane przy założeniu precyzyjnego skoncentrowania na najbardziej zdegradowanych
(problemowych) obszarach. Program rewitalizacji musi jednoznacznie wskazywać obszary w oparciu
o zasadę, że rewitalizację należy prowadzić tam, gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych
zjawisk i gdzie koncentracja problemów jest największa. (…) Działania rewitalizacyjne muszą
koncentrować się na rozwiązaniu kluczowych problemów, które według diagnozy najbardziej
przyczyniają się do powstania i trwania kryzysu danego obszaru. (…) Programy rewitalizacji muszą
ujmować działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać kontekstu społecznego,
ekonomicznego, środowiskowego związanego z tożsamością danego obszaru, a także jego
społecznego i przestrzennego otoczenia. (…) Należy podkreślić, że konieczne jest dążenie w realizacji
programów rewitalizacji do koordynacji instrumentów wsparcia. Na przykład w zakresie procesów
rewitalizacyjnych pośrednio lub bezpośrednio związanych z prowadzeniem inwestycji w budynkach,
w szczególności w sposób komplementarny powinny być traktowane takie instrumenty jak Fundusz
Termomodernizacji i Remontów i programy NFOŚiGW dotyczące modernizacji budynków publicznych
oraz działania finansowane ze środków UE (w ramach POIiŚ oraz RPO) dotyczące efektywności
energetycznej i rewitalizacji budynków mieszkalnych i publicznych. (…) Konieczne jest angażowanie
społeczeństwa (…) Ważne jest, aby programy rewitalizacji musiały posiadać przejrzysty system
monitoringu skuteczności działań i odpowiednio elastyczny system wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany.”
Zadania inwestycyjne zawarte w LPR służą realizacji poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych
na rzecz rewitalizacji (wszystkie o kluczowym

znaczeniu dla rewitalizacji), wymienionych

w Narodowym Planie Rewitalizacji 2022, w szczególności wpisują się w:
Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
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Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami
6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących
zmniejszaniu hałasu.
Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;
9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich.
Podsumowując: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2022 wpisuje się
w Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022.

83

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020

84

4. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
4.1.

Okres realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji

Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest spójny z okresem programowania budżetu Unii
Europejskiej na lata 2014 – 2020. Szacuje się, że niektóre z projektów mogą być trudne pod
względem inwestycyjnym i będą realizowane w długim okresie czasu. Pomimo Miasto Brzeziny
chciałoby wszystkie projekty wykonać jak najszybciej, to należy wziąć pod uwagę uwarunkowania
budżetowe oraz techniczne.

4.2.

Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

Zgodnie z warunkami zapisanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego
oraz prawodawstwem Wspólnoty, obszary miejskie poddawane rewitalizacji zostają wytypowane
w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Ich granice są wyznaczone na podstawie krytycznej analizy
wyników badań i analiz (w tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących w procesie
rewitalizacji), przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Dokonując tego wyboru bierze się pod uwagę:
a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
b. wysoką stopę długotrwałego bezrobocia,
c.

niekorzystne trendy demograficzne,

d. niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania
skolaryzacji,
e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
f.

szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,

g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
h. wysoką liczbę imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
i.

porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

j.

niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Za obszar wymagający rewitalizacji uznano ścisłe centrum miasta z zabudową przyległą. Część
miasta objęta programem to część zabytkowa o największych brakach infrastrukturalnych, a zarazem
największej ilości zjawisk patologicznych, przestępczości i problemów w rodzinie. Większość
budynków w tej strefie to budynki wielorodzinne.

4.3.

Obszar rewitalizacji

Mapa poniżej przedstawia cały obszar Miasta Brzeziny z zaznaczonym terenem wyznaczonym
do działań rewitalizacyjnych. Teren ten obejmuje około 40% terenu Miasta. Uznano, że aby działania
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rewitalizacyjne były skuteczne należy wyznaczyć obszar o największych problemach w sferze
przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Rezultaty poszczególnych projektów oddziaływać będą nie
tylko na wyznaczony obszar, ale również na całe miasto i region.
Wyznaczony obszar spełnia poszczególne kryteria rewitalizacji. Nie oznacza to, że problemy nie
występują w innych częściach miasta. Podczas diagnozy stwierdzono, że na innych obszarach
również występują problemy społeczne, infrastrukturalne, gospodarcze, jednak natężenie tych
problemów nie jest tak duże jak w wyznaczonej strefie. Kryterium stanowi sfera społeczna. Natężenie
problemów społecznych dotyczy głównie centrum miasta. To tam występuje największe ubóstwo,
bezrobocie.

Mapa: Wyznaczony obszar rewitalizacji

4.4. Uzasadnienie wyboru obszarów
rewitalizowanych
Poniżej uzasadniono wybór obszaru przeznaczonego do rewitalizacji:
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 Sfera infrastrukturalna
Centrum Miasta Brzezin stanowi zespół kulturowo- historyczny o dużym znaczeniu regionalnym.
Stwarza ogromne perspektywy rozwoju, jednak z drugiej strony ze względu na wielkie potrzeby
inwestycyjne stanowi ogromne wyzwanie dla władz i społeczności lokalnej w latach 2014 - 2020. Stan
obecny zachowania i utrzymania tego obszaru nie jest zadowalający (zły stan obiektów, zły stan
przestrzeni publicznych oraz zły stan dróg), co jest przyczyną hamującą jego rozwój.
Stan obiektów w centrum Brzezin jest bardzo zróżnicowany: od średniego, ale wymagającego wielu
prac remontowych poprawiających stan techniczny, użytkowanie i estetykę do stanu bardzo złego,
a nawet awaryjnego niektórych fragmentów budowli. Zły stan techniczny niektórych obiektów
w szybkim tempie pogarsza się. Większość obiektów nie jest prawidłowo zabezpieczona przed
wilgocią. W bardzo złym stanie jest większość elewacji. Najcenniejszy wystrój kamienic tzn. elewacje,
portale, fryzy, obramienia okien wymagają natychmiastowej interwencji remontowej ze względu
na zlasowane lico i zacieranie się rysunku ozdób i profili.
Bardzo zły stan techniczny i estetyczny posiadają przestrzenie publiczne: drogi i dziedzińce
wewnątrzblokowe - zniszczone zapadające się nawierzchnie, duże ubytki i nierówności, zniszczone
elementy małej architektury, brak zieleni lub zieleń przypadkowa itp. Remontu wymaga infrastruktura
biegnąca pod ulicami. Zdegradowane obiekty i przestrzenie publiczne nie sprzyjają rozwojowi funkcji
centrum miasta. Degradacja centrum Brzezin ma negatywny wpływ na poczucie tożsamości
kulturowej i obniża możliwość wprowadzenia tam prestiżowych funkcji gospodarczych. Społeczność
miasta nie jest w stanie w pełni korzystać z oferty przestrzeni miejskiej, którą ten obszar, z racji
wartości historycznych, jest w stanie udostępnić.
Problemy wynikające z wyżej opisanej sytuacji są następujące:
Obniżona estetyka obiektów i otaczających ich przestrzeni skutkuje spadkiem atrakcyjności
całego Miasta i zniechęca potencjalnych inwestorów do tworzenia nowych inwestycji
w mieście oraz tworzenia miejsc pracy.
Stan większości obiektów wymaga interwencji ze względu na pogłębiającą się degradację,
prowadzącą do niszczenia dóbr dziedzictwa kulturowego i zaniżania potencjalnych korzyści,
jakie byłyby odnoszone w przypadku poprawy ich stanu technicznego.
Brak wystarczających środków oznacza odsuwanie interwencji w czasie i rosnące koszty
ewentualnych przyszłych działań oraz utracone potencjalne korzyści.
Zdegradowane obiekty i przestrzenie publiczne nie sprzyjają rozwojowi gospodarczemu oraz
nie tworzą pozytywnego wizerunku miasta i jego centrum, czyli miejsca koncentrującego
funkcje kultury, usług i handlu.
Niszczenie kamienic w centrum Brzezin negatywnie oddziałuje na tożsamość kulturową
miasta oraz osłabia więzi społeczności lokalnej z miastem.
Następuje wyludnianie się terenu. Osoby z wyższymi dochodami wyprowadzają się
z kamienic wybierając obrzeża miasta lub wyjeżdżając z niego na stałe (głównie do Łodzi
lub Warszawy).
Postępująca degradacja sprzyja rozwojowi patologii społecznych głównie w centrum Brzezin.
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Fot. Kamienica w centrum Miasta Brzeziny

Na obszarze podlegającym rewitalizacji stwierdzono bardzo niski poziom wartości zasobu
mieszkaniowego w porównaniu do innych części miasta.
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Niektóre

z

elementów

konstrukcyjnych

kamienic wymagają remontów. Inne elementy,
jak

np.

w

przypadku

kamienicy

zaprezentowanej na zdjęciu z lewej strony,
musiały zostać zlikwidowane. Groziły one
zawaleniem. Zagrożeniem dla mieszkańców
jest

stara

czynników

elewacja,

która

zewnętrznych

pod

wpływem

zaczyna

pękać

i odpadać od budynków. Na północnych
i wschodnich elewacjach, gdzie dochodzi mało
promieni słonecznych pojawia się grzyb, który
je degraduje i kruszy cegły. Takie samo
zjawisko występuje w podwórzach kamienic,
gdzie promienie słoneczne dochodzą rzadko
i następuje zbyt mała wymiana powietrza.
Dachy

kamienic

również

wymagają

prac

remontowych, choć w tym przypadku sytuacja
nie

jest

bardzo

zła.

Więźba

dachowa

w większości budynków pozostaje stabilna.

Fot. Odpadające cegły w bramie w centrum Brzezin
W bardzo złym stanie są natomiast bramy wjazdowe na dziedzińce kamienic. W wielu przypadkach
nawierzchnia jest nieutwardzona lub całkowicie zdegradowana. Odpadają kawałki tynków, kruszy się
cegła. Od lat w starszych kamienicach prowadzone są jedynie prace ratunkowe. Nie ma tu mowy
o jakichkolwiek kompleksowych remontach. W wielu przypadkach prace ratunkowe prowadzone są
przez samych mieszkańców. W niektórych bramach w dni deszczowe zalega woda i tworzą się
kałuże.
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Niektóre z podwórek w centrum
miasta

są

bardzo

zaniedbane

i swoim wizerunkiem tworzą obraz
biedy i marazmu. Elewacje kamienic
są od lat nie odnawiane, niektóre
z okien powybijane. Nie ma miejsca
na
z

zabawę

dzieci.

Niektóre

elewacji,

balkony

zabezpieczone

przed

elementów

zostały

zawaleniem. Powierzchnie podwórek
są nieutwardzone. Podczas dużych
opadów

deszczu

na

dziedzińcu

zalega woda, a dostęp mieszkańców
do

drzwi

wejściowych

utrudniony.

Kamienice

jest
te

zamieszkałe są przez osoby ubogie
lub
te

starsze.
osoby

pomocy

potrzebują
ze

strony

Wszystkie
szczególnej
Miasta

lub

organizacji pozarządowych.

Kamienice oraz inne budynki w centrum miasta posiadają niski poziom wydajności
energetycznej.
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Fot. Dziki zieleniec na rogu ulicy Lasockich i Bartosza Głowackiego
W mieście istnieje wiele niezagospodarowanych terenów zielonych. Nawet pomiędzy ścisłą zabudową
odnaleźć można miejsca zieleni. W wielu przypadkach są to tereny prywatne, które nie zostały
zagospodarowane.

Czasami

przyroda

radzi

sobie

sama

a

czasami

mieszkańcy

próbują

jej pomóc. Na rogu ulicy Lasockich i Bartosza Głowackiego powstał niezwykły zieleniec. Mieszkańcy
sami stworzyli część nasadzeń. Częściowo poradziła sobie sama natura tworząc niezwykłe ściany
porośnięte bluszczem. Pomiędzy zniszczonymi kamienicami powstała niezwykła przestrzeń.
Tak dzieje się w wielu miejscach w Brzezinach, gdzie istnieją tereny niezagospodarowane. Niestety
tereny te są często ostoją dla lokalnych grup młodzieży lub innych mieszkańców, którzy wykorzystują
zaciszne, niewidoczne miejsca dla spotkań. Są to miejsca spożywania napojów alkoholowych.
Ten fakt odstrasza innych mieszkańców miasta m.in. dzieci, które rzadko się tam bawią.
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Fot. Wprowadzenie zieleni w centrum miasta
Życie w mieście ma swoje zalety, ale również wady. W starych kamienicach brakuje zieleni, ogródków.
Przed II wojną światową budownictwo nie brało pod uwagę przestrzeni zielonych dla mieszkańców.
Mieszkańcy niektórych kamienic próbują jednak wprowadzić ogrody w skali mikro do wewnątrz swoich
posesji. Na małych przestrzeniach znajdują się zadbane kwiaty, krzewy. W niektórych miejscach
rodzice samodzielnie tworzą małą piaskownice, czy zjeżdżalnie dla swoich dzieci. Świadczy
to o fakcie, że mieszkańcy sami, nawet niewielkimi środkami potrafią zagospodarować własną
przestrzeń.

Fot. Niektóre z kamienic są modernizowane (ul. Adama Mickiewicza)
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Fot. Plac zabaw przy kamienicy w północnej części miasta (ulica Marii Skłodowskiej)
W ciągu pięciu ostatnich lat miasto oddało do użytku wiele miejsc zaadaptowanych dla potrzeb dzieci
i młodzieży. Powstały nowe place zabaw, miejsca rekreacji, boiska sportowe. Problemem w dalszym
ciągu jest jednak niezagospodarowana przestrzeń bezpośrednio przy kamieniach i blokach
mieszkalnych. Jest to ważne, ponieważ rodzice chcą mieć kontrolę nad swoimi dziećmi i wolą,
aby bawiły się one bezpośrednio przy domu. Takich miejsc jednak brakuje, a jeśli istnieją, tak jak przy
kamienicy na zdjęciu wyżej, są w stanie rozpadu. Pozytywnym aspektem życia w Brzezinach jest fakt,
że rodzice sami tworzą małe zieleńce lub place zabaw prostymi metodami, socjalizując jednocześnie
otaczającą ich rzeczywistość.

Fot. Osiedle mieszkaniowe w północno- zachodniej części miasta

92

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020

93

Fot. Zbyt mało miejsc parkingowych na osiedlach
Nowsze osiedla mieszkaniowe również posiadają własne problemy infrastrukturalne. Większość
bloków mieszkalnych należy do Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Brzezińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Brzezinach powstała w czerwcu 1962 r. Obecnie powierzchnia użytkowa całości
2

zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię wynosi ponad 93.000 m , w tym powierzchnia użytkowa
2

lokali mieszkalnych to 80.500 m . W skład zasobów wchodzi 40 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, w których znajdują się 1.623 mieszkania oraz pawilon handlowo- usługowy, zespoły
garaży i obiekty tzw. „bazy”, gdzie mieszczą się między innymi biura Spółdzielni. W zasobach mieszka
42

około 4.000 osób, a Spółdzielnia zrzesza prawie 1.700 członków . Bloki nie posiadają kolektorów
słonecznych, ogniw

fotowoltaicznych i innych nowoczesnych rozwiązań, co mogłoby znacząco

wpłynąć na ich efektywność energetyczną. Remontów wymagają również części wspólne
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zaniedbane są niektóre klatki schodowe i wejścia do nich.
Brakuje infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym i osobom starszym. Dużym problemem
osiedla jest też brak miejsc parkingowych, choć spółdzielnia wkłada wymierny trud w dostosowanie
infrastruktury do zwiększającej się liczby pojazdów. Mieszkańcy parkują w miejscach nieoznaczonych,
niszcząc przy okazji zieleń i zakrzewienia. We wszystkich osiedlach w Polsce istnieją podobne
problemy. Do końca lat 70 zakładano, że jedną z najskuteczniejszych metod rozwiązania problemów
komunikacyjnych osiedli mieszkaniowych jest ścisła segregacja ruchu pieszego i jezdnego.
Przy projektowaniu układów komunikacyjnych osiedli mieszkaniowych skupiano się przede wszystkim
na izolowaniu wnętrza osiedla od ruchu tranzytowego. Mimo, że segregacja ruchu była dość
skrupulatnie realizowana przez projektantów, sami mieszkańcy jednak jej nie przestrzegali. To widać
na osiedlach w Brzezinach. Pojazdy i tak parkują w miejscach niedozwolonych. Brakuje jasno
poprowadzonych i atrakcyjnych szlaków komunikacji pieszej, łączących w sposób funkcjonalny istotne
42

Źródło: http://smbrzeziny.pl/o-nas/
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elementy osiedla. Chodniki i ścieżki piesze zajmowane są przez parkujące samochody, a mieszkańcy
którzy poruszają się po osiedlu pieszo, często są zmuszani do korzystania z dróg zaprojektowanych
dla ruchu kołowego. Zajmowanie przez samochody przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego
i rekreacji powoduje dezorganizację funkcjonalną osiedla. Działania rewitalizacyjne dotyczące układów
komunikacyjnych

osiedli

mieszkaniowych

powinny

prowadzić

do

zmniejszenia

uciążliwości

komunikacji oraz jej usprawnienia. Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie ruchu
uspokojonego, w którym samochód staje się jednym z elementów życia sąsiedzkiego. Konieczne jest
również zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Aby wyjść naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców, nowoprojektowane miejsca parkingowe powinny spełniać określone
warunki, m.in. powinny znajdować się w niewielkiej odległości od wejść do budynków mieszkalnych
oraz być mało uciążliwe dla sąsiadów.
Osiedlowe tereny rekreacyjne pełnią istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych mieszkańców
miast, umożliwiając im bieżącą regenerację sił oraz poczucie wspólnoty i budowę sąsiedzkich więzi,
w oparciu o wspólne spędzanie czasu. Brakuje przestrzeni dla dzieci i młodzieży przy blokach.

Fot. Nowo wybudowane miejsca parkingowe z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych
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Fot. Osiedlowy plac zabaw.

Fot. Ruch pojazdów na ulicy Henryka Sienkiewicza
Problemem centrum miasta jest olbrzymi ruch pojazdów wszelkiego typu. Przez centrum miasta
przebiega droga krajowa nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka. Najbardziej uciążliwy jest ruch pojazdów
ciężkich, który odbywa się zarówno w dzień, jak i w nocy. Samochody przejeżdżają bezpośrednio
pod oknami mieszkańców. Hałas, wibracje powodują niszczenie elewacji i konstrukcji budynków.
Powietrze w centrum miasta jest zanieczyszczone spalinami pojazdów. Przez Miasto przebiega
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również droga wojewódzka nr 715 o bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężkich wiozących
ładunki niebezpieczne do lub z Koluszek. Kierowcy nie mają alternatywy. Muszą przejechać
przez teren miasta.
Decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają jednak lokalne przestarzałe kotłownie
pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania, małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach
grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe używane w indywidualnych gospodarstwa
domowych. Nie posiadają one praktycznie żadnych urządzeń ochrony powietrza. Głównym paliwem
w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia.
Funkcjonujące w tym sektorze głównie stare urządzenia grzewcze posiadają niską sprawność. Spala
się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być
źródłem

emisji dioksyn.

Jak

wskazują

badania

powietrze

w

Brzezinach jest najbardziej

zanieczyszczone w województwie łódzkim.

Centrum Brzezin ma szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska naturalnego.

 Sfera gospodarcza
Problemy sfery gospodarczej bardzo często łączą się ze sferą przestrzenną i społeczną. Nie inaczej
jest w przypadku Miasta Brzeziny, gdzie kumulacja problemów gospodarczych występuje w obszarach
występowania problemów przestrzennych. Powstają nowe firmy a poziom dochodów mieszkańców
wzrasta. Jednak statystyki nie oddają prawdziwych problemów gospodarczych miasta. Wizja lokalna,
rozmowa z mieszkańcami, buduje obraz z goła odmienny. Dlatego zgodnie z praktyką
międzynarodową

przeprowadzono

wnikliwą

diagnozę

metodami

obserwacyjnymi.

Uznano

jednocześnie, że dane statystyczne burzą ogólny obraz problemów miasta oraz metody wychodzenia
z problemów.
Na terenie Miasta występuje bardzo duże rozwarstwienie społeczne, które zamiast się zmniejszać,
w dalszym ciągu rośnie. Ludzie zarabiają więcej, jednak dotyczy to w głównej mierze osób już dobrze
zarabiających. Na osiedlach domów jednorodzinnych powstają nowe, nowoczesne budynki
mieszkalne. Widoczna jest stała tendencja wyludniania się centrum miasta. W strefach budownictwa
jednorodzinnego istnieje najwięcej firm prywatnych, które stanowią o sile lokalnej gospodarki.
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Fot. Sklepy w centrum Miasta
W centrum istnieją małe sklepy i punkty usługowe. Godny uwagi jest szybki rozwój punktów
pożyczkowych i agencji bankowych, których kilka powstało w ostatnich latach. Zwiększa się ilość
udzielanych szybkich pożyczek bankowych. Mieszkańcy najczęściej zaciągają bardzo małe pożyczki
(do 1000 zł) w celach konsumpcyjnych. Mają więc mało oszczędności i zmuszeni są do pożyczania
brakujących

sum.

Problem

dotyczy

głównie

rodzin

ubogich.

Po

pożyczki

zgłaszają

się

te same osoby. Pożyczka nie stanowi więc jednorazowej czynności ratującej miesięczny budżet
domowy, lecz jest stałym sposobem na życie.
W centrum zlokalizowane są również butiki z ubraniami. Asortyment stanowią głównie ubrania tanie
lub średnio tanie. Nie ma tu ani jednego sklepu oferującego artykułu ekskluzywne.

Fot. Dyskont spożywczy w centrum miasta
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W ostatnich latach znacznie zmniejszyła się ilość małych sklepów spożywczych w całym mieście.
Zostają one wypierane przez duże sieci handlowe, z których chętnie korzystają mieszkańcy.
Proponują one artykuły tanie, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców. Pomimo sklepy te tworzą
nowe miejsca pracy, to likwidują te tworzone przez lokalnych przedsiębiorców.

Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej w centrum miasta jest bardzo niski.

Fot. Dział tekstylny na lokalnym targu

Fot. Lokalne targowisko
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Miejscem niezwykle ważnym dla mieszkańców Brzezin oraz mieszkańców okolicznych wsi jest targ
miejski. Plac targowy jest to wydzielone miejsce w otwartej przestrzeni miejskiej, o dominującej funkcji
handlowej. Miejsce kojarzące się ze stoiskami, straganami, mnogością barw, zapachów, odgłosów,
gwarem, natłokiem ludzi. Plac, na którym odbywały się targi, stanowił nieodłączny element struktury
Brzezin jak i każdego innego miasta w Polsce czy Europie. Na targu rozwijało się nie tylko życie
gospodarcze, ale również społeczne. Choć w większych miastach Polski targi powoli tracą
na znaczeniu, oddając klientów wielkim, międzynarodowym siecią handlowym, targ w Brzezinach
stanowi ważny element życia gospodarczego i społecznego. Na lokalnym targu kupić można artykuły
spożywcze, warzywa owoce, artykuły tekstylne, metalowe. Właściwie wszystko. Problemem jest
jednak „rozlewanie” się funkcji targowych po mieście. Choć można to uznać za swoisty koloryt miasta,
to dla niektórych stanowi to obraz chaosu. Z pewnością targowisko nie tworzy przestrzeni prestiżowej
w centrum miasta. Brakuje zagospodarowanych terenów, gdzie handel byłby uporządkowany i zgodny
ze standardami europejskimi (bieżąca woda, toalety). Brak jest również miejsc parkingowych dla
klientów. Pojazdy parkują na terenach zielonych, niszcząc przestrzeń miejską.

Fot. Sklep ZaZa
Prowadzenie działalności w centrum miasta jest trudne ponieważ jest to miejsce uznane
za dzielnice biedy. Niektóre ze sklepów przenoszą się w inne części miasta lub w ogóle zaprzestają
działalności. Na zdjęciu po lewej stronie widoczny jest sklep ZaZa z odzieżą używaną, który był
zlokalizowany przy ulicy Lasockich.
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Zły stan kamienic i przestrzeni powoduje, że niemożliwe jest wprowadzenie do tych dzielnic
prestiżowych funkcji handlowych czy usługowych. Gospodarka w zdegradowanych kwartałach powoli
zamiera. W niektórych budynkach warunki lokalne są w tak złym stanie, że przepisy nie pozwalają
na prowadzenie działalności gospodarczej.

Fot. Zrewitalizowany Rynek Miejski w Brzezinach
W Brzezinach brakuje miejsc hotelowych. Rozwój jakiejkolwiek funkcji turystycznej czy konferencyjnej,
mimo znakomitego położenia w centrum Polski jest więc niemożliwy. Obiekty noclegowe, które istnieją
w centrum miasta nie odpowiadają wysokim standardom. Na bazę hotelową i gastronomiczną
zwracają uwagę inwestorzy, którzy mogliby inwestować w samym mieście lub jego okolicach.
Efekty rewitalizacji przestrzeni widoczne są na rynku w centrum Miasta. Odnowa przestrzeni
wprowadziła ład i porządek. Sklepy, punkty usługowe ulokowały się w odnowionych kamienicach
i przestrzeniach.
W centrum Brzezin znajdują się również m.in. punkty fryzjerskie, biura rachunkowe, kwiaciarnia.
W centrum problemy dominują obecnie nad szansami i wyglądają dość niepokojąco.
Wyraźnie widać dużą podaż lokali do prowadzenia działalności gospodarczej i niewielki popyt
na te lokale.
Teren objęty rewitalizacją ma (obiektywnie zasłużony) wizerunek obszaru ubóstwa, a więc nie
lokalizują się tu funkcje handlowe, nastawione na co najmniej średnio zamożnego
konsumenta.
W związku ze znikomym ruchem turystycznym w Brzezinach nie rozwijają się usługi
hotelarskie. Tymczasem docelowo centrum miasta powinno utrzymywać kilkanaście miejsc
hotelowych.
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Głównym

celem

101

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI jest przywrócenie świetności

najbardziej reprezentacyjnemu i najstarszemu obszarowi miasta. Dlatego też priorytetowo będą
traktowane działania dotyczące rewitalizacji ścisłego centrum Brzezin, przestrzeni publicznych
odwiedzanych przez największą liczbę osób. Zmodernizowany i odnowiony zabytkowy obszar miasta
to także wielka atrakcja turystyczna dla odwiedzających ten obszar gości. Bardzo ważne jest,
aby podejmowane działania przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małej
i średniej. Rynek miasta to znakomity obszar do prowadzenia działalności gastronomicznej, usługowej
i handlowej. By ten cel osiągnąć, oprócz realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych
niezbędne jest także poprawienie wizerunku miasta, np. w kwestii bezpieczeństwa publicznego oraz
dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców.
O wyborze obszaru rewitalizowanego zadecydowały kwestie historyczne, gospodarcze i społeczne.
To właśnie tutaj od najdawniejszych lat koncentrowało się życie publiczne jego mieszkańców,
odbywała się wymiana handlowa, nierzadko z kupcami z odległych krajów. W tym miejscu znajdowały
się najważniejsze instytucje miejskie, budowle sakralne oraz najbardziej wartościowe zabytki.
Niestety, na przestrzeni lat wiele budynków uległo znacznej dekapitalizacji, natomiast funkcje wymiany
handlowej przejęły sklepy wielkopowierzchniowe.
Wybór projektów i kolejność ich realizacji w ramach niniejszego programu rewitalizacji będzie się
odbywał w oparciu o następujące kryteria:
wartości historycznej,
wartości dla kultury lokalnej,
znaczenia dla stymulowania turystyki i rozwoju gospodarczego,
zapobiegania patologii społecznych,
poprawie bezpieczeństwa,
poprawie stanu środowiska naturalnego.
Wybór

zadań

inwestycyjnych

planowanych

do

realizacji

na

rewitalizowanym

obszarze

przeprowadzono w dwóch etapach:
Etap I – w oparciu o analizę SWOT według poniższych kryteriów:
 Mocne strony
1. Sfinansowanie przedsięwzięcia jest realne;
2. Przedsięwzięcie ma szansę wsparcia z funduszy UE;
3. Przedsięwzięcie generuje nowe miejsca pracy;
4. Przedsięwzięcie posiada znaczącą akceptację społeczną;
5. Przedsięwzięcie dodatnio wpływa na ochronę środowiska;
6. Przedsięwzięcie podnosi walory regionu;
7. Przedsięwzięcie rozwiązuje istotne problemy społeczne.
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 Słabe strony
1. Brak realnego projektu finansowego;
2. Słabe dopasowanie do priorytetów funduszy strukturalnych;
3. Słaby wynik analizy finansowej przedsięwzięcia;
4. Mały wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych;
5. Negatywne oddziaływanie na środowisko;
Etap II - Do dalszej oceny dopuszczono wyłącznie projekty posiadające co najmniej neutralny
wynik analizy SWOT.
Dla celów hierarchizacji zadań i potrzeb w zakresie inwestycji, wprowadzono kwantyfikację zadań
w oparciu o poniższą skalę punktową:
Wpływ na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy
a. nie wpływa = 0
b. tworzy więcej niż 5 miejsc pracy
c. generuje więcej 10 nowych miejsc pracy
Wpływa na rozwój edukacyjny, poziom zdrowia i sportu
a. nie wpływa = 0
b. wpływa na poprawę istniejącej sytuacji = 3
c. wpływ na poprawę sytuacji będzie znaczący = 5
Zgodność ze strategią miasta/powiatu oraz priorytetami RPO
a. niezgodne = 0
b. zgodne ze strategią albo priorytetem UE = 3
c. zgodne ze strategią i priorytetami UE = 6
Wpływa na poprawę wizerunku miasta
a. nie wpływa = 0
b. ma słaby wpływ = 4
c. wpływa w sposób istotny = 8

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zapisano wstępnie wszystkie zgłoszone do LPR projekty, nie
dokonując wśród nich selekcji. Ewentualna selekcja nastąpi na etapie sporządzania Studiów
Wykonalności dla poszczególnych projektów.
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Kolejność realizacji będzie także ostatecznie ustalona na podstawie wyników studiów i analizy
płynności finansowej Miasta w czasie realizacji programu. Określanie kolejności w 2014 roku
uprzedzałoby przyszłe wyniki studiów wykonalności i zawartych w nich szczegółowych analiz
ekonomicznych. Kolejność będzie więc ustalona jedynie wstępnie.

4.5.

Cele przestrzenne rewitalizacji

Na podstawie analizy sytuacji przeprowadzonej w rozdziale 2 Programu określono problemy w sferze
przestrzennej na zdefiniowanym obszarze, które podlegać będą rewitalizacji. W rezultacie
wyodrębniono następujące cele rewitalizacji w obszarze przestrzennym, zmierzające do zmniejszenia
zaobserwowanych negatywnych czynników:
Rewitalizacja obiektów mieszkalnych w mieście,
Poprawa stanu kamienic na terenie miasta,
Wprowadzenie zieleni do centrum miasta,
Poprawa ogólnej efektywności energetycznej miasta m.in. poprzez wprowadzenie systemów
typu SMART,
Poprawa jakości powietrza,
Poprawa jakości handlu na miejskim targowisku,
Uporządkowanie funkcji targowej, pieszej, jezdnej, społecznej w centrum miasta,
Przywrócenie historycznego wizerunku miasta (centrum miasta),
Wspieranie prorozwojowych inwestycji wprowadzających nowe lub rozwijających istniejące
funkcje turystyczne, kulturalne i społeczne.
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4.6. Planowane działania przestrzenne na obszarze
rewitalizacji
Nazwa projektu
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach (Renowacja i modernizacja budynków i
obiektów na terenie miasta)
Opis projektu
Projekt jest częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny. Przewiduje
przebudowę
i modernizację części wspólnych budynków wraz z modernizacją pod względem
efektywności

energetycznej.

Przewiduje

się

również

zagospodarowanie

przestrzeni

publicznej w celu wprowadzenia ładu przestrzennego oraz podniesienia atrakcyjności
terenów rewitalizowanych.
Przewiduje

się

Mieszkaniowymi.

ścisłą

współpracę

Podmioty

te

Miasta

samodzielnie

z

TBS

mogą

Brzeziny
pozyskać

oraz
dotację

Spółdzielniami
na

działania

rewitalizacyjne. Taka sama sytuacja dotyczy podmiotów prywatnych. Miasto udzieli
wskazówek, jak korzystać z Lokalnego Programu Rewitalizacji i włączy poszczególne
projekty do Programu, jeśli zachowają z nim zgodność.
Szacowane koszty
Szacowany koszt projektu to 23 000 000 mln PLN.
Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu
Wkład EFRR – 19 550 000,00 PLN
Wkład własny Miasta Brzeziny – 3 450 000,00 PLN
Szacowana data realizacji
2016 – 2020
Wpływ na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Nastąpi poprawa tkanki mieszkaniowej w centrum Brzezin, co wpłynie na komfort
zamieszkania. Zmniejszy się migracja z terenu. Poprawa efektywności energetycznej
budynków mieszkaniowych spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w
znacznym

stopniu

przełoży

się

na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych.
Dzięki projektowi poprawi się jakość życia mieszkańców Miasta Brzeziny.
Wskaźniki osiągnięcia celów
- poprawa jakości życia
- poprawa wizerunku Miasta
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Nazwa projektu
Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach (Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych wraz z
wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne)
Opis projektu
Przewiduje się przeprowadzenie programu poprawy efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych. Wszystkie wskazane budynki
publiczne

zostaną

przebadane

pod

kątem

możliwości

zaoszczędzenia

energii.

Przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne oraz w razie potrzeby zmiany źródła
ciepła. Położony zostanie szczególny nacisk na stosowanie odnawialnych źródeł energii.
Promowane będą technologie typu SMART. Do programu będą mogły włączyć się Parafie,
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia mieszkaniowa, podmioty prywatne.
Szacowane koszty
Szacowany koszt projektu to 5 000 000 mln PLN.
Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu
Wkład EFRR – 4 250 000,00 PLN
Wkład własny Miasta Brzeziny – 750 000,00 PLN
Szacowana data realizacji
Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2020.
Wpływ na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Projekt będzie miał olbrzymi wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na terenie Miasta.
Zmniejszy się ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza (szczególnie CO2).
Zmniejszy się zanieczyszczenie miasta pyłami. Projekt wpłynie również na oszczędności
budżetu miasta i budżetów domowych. Odnawialne źródła energii oraz zwiększenie
efektywności energetycznej pozwoli zaoszczędzić na kosztach energii, co będzie miało
olbrzymie

znaczenie

dla najuboższych mieszkańców Brzezin.
Wskaźniki osiągnięcia celów
- poprawa jakości życia
- poprawa wizerunku Miasta
- poprawa jakości powietrza
- zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów
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4.7.
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Cele rewitalizacji w obszarze gospodarczym

Wyodrębniono następujące cele główne rewitalizacji w obszarze gospodarczym zmierzające
do zmniejszenia negatywnego oddziaływania problemów opisanych w rozdziale 2:
Wspieranie małych firm,
Reaktywacja funkcji rekreacyjno- turystycznych na terenie miasta (ze szczególnym
uwzględnieniem „Zaginionego Miasta”)
Tworzenie podstaw do budowy innowacyjnej gospodarki poprzez wzmocnienie funkcji
edukacyjnej (głównie edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym),
Tworzenie powiązań korporacyjnych,
Tworzenie warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości poprzez bezpłatne szkolenia,
doradztwo.
Poprawa wizerunku miasta,

Tak zdefiniowane cele związane są z bezpośrednim wpływem na rozwój gospodarczy obszarów
rewitalizowanych. Celem wszystkich działań prowadzonych w pozostałych dwóch obszarach
funkcjonowania (czyli przestrzennym i społecznym) jest natomiast tworzenie takich warunków życia
i rozwoju, aby doprowadzić do zwiększenia potencjału gospodarczego Brzezin i zintensyfikowania
działalności, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
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4.8. Planowane działania na obszarze
rewitalizowanym w sektorze gospodarczym
Poniższy projekt będzie realizowany w obrębie dwóch sfer: gospodarczej i społecznej.

Nazwa projektu
Zaginione Miasto - perła historyczna Miasta Brzeziny
Opis projektu
W czasie prac archeologicznych odsłonięto nieistniejący już układ urbanistyczny z
zachowanymi drogami: brukowaną i nieco starszą – drewnianą, datowany na okres
renesansu. Cennymi znaleziskami są również monety, ceramika, fundamenty domostw. Na
przełomie

XV

i

XVI

wieku

w zaginionym mieście mieszkało około 1,5 tys. ludzi i działało 30 warsztatów tkackich.
Ukazanie niezwykłej historii Brzezin i zaginionego miasta jest elementem budowania
atrakcyjności turystycznej miasta. Zaginione miasto jest jedynym tego typu znaleziskiem na
świecie i pokazuje tradycyjną zabudowę średniowieczną. Planuje się budowę parku
archeologicznego wraz z jego promocją.
Szacowane koszty
Szacowany koszt projektu to 6 000 000 mln PLN.
Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu
Wkład EFRR – 5 100 000,00 PLN
Wkład własny Miasta Brzeziny – 900 000,00 PLN
Szacowana data realizacji
Planuje się realizację projektu w latach 2018 – 2020.
Wpływ na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Projekt pozwoli rozwinąć rynek turystyczny, który praktycznie nie istnieje. Dzięki temu
stworzone

zostaną

nowe

miejsca

pracy

w

sektorze

turystycznym,

hotelowym,

gastronomicznym.
Wskaźniki osiągnięcia celów
- zwiększenie ilości firm lokalnych
- zwiększenie ilości miejsc pracy
- poprawa wizerunku Miasta

107

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020

108

Nazwa projektu
Rewitalizacja targowiska miejskiego w Brzezinach
Opis projektu
Planuje się dalsze prace rewitalizacyjne na targowisku miejskim. Uporządkowany zostanie
ruch pieszy

i kołowy w obrębie rynku. Powstaną urządzenia małej architektury.

Wprowadzone zostaną systemy monitoringu.
Szacowane koszty
Szacowany koszt projektu to 3 000 000 mln PLN.
Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu
Wkład EFRR – 2 550 000,00 PLN
Wkład własny Miasta Brzeziny – 450 000,00 PLN
Szacowana data realizacji
Planuje się realizację projektu w latach 2017 – 2019.
Wpływ na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Projekt zwiększy atrakcyjność miasta oraz stworzy strefę prestiżową. Pozwoli to na
wprowadzenie funkcji gospodarczych na teren ścisłego centrum miasta. Handel zostanie
uporządkowany.
Wskaźniki osiągnięcia celów
- zwiększenie ilości firm lokalnych w ścisłym centrum miasta
- zwiększenie ilości miejsc pracy
- poprawa wizerunku Miasta

4.9.

Cele rewitalizacji w obszarze społecznym

Na podstawie problemów opisanych w rozdziale 2, wyodrębniono następujące cele rewitalizacji
w obszarze społecznym, zmierzające do zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na otoczenie:
Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych w mieście - bezrobocia, patologii
społecznych,
Rozwój ekonomii społecznej,
Stworzenie miejsc rekreacji,
Stworzenie szerokiej oferty kursów dokształcających,
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Stworzenie dostępu do instytucji kulturalnych mieszkańcom bez względu na wiek, płeć i stan
majątkowy,
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców,
Ochrona zdrowia i popularyzacja zdrowego trybu życia.
Dla osiągnięcia rzeczywistego wpływu LPR na sytuację społeczno- gospodarczą obszaru wsparcia,
przedsięwzięciom

infrastrukturalnym

będą

towarzyszyły

zaplanowane

działania

społeczne

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.10. Planowane działania na obszarze
rewitalizowanym w sektorze społecznym
Nazwa projektu
Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
Opis projektu
Planuje się modernizację pływalni miejskiej. Pływalnia ma być atrakcyjna dla mieszkańców
lub ewentualnych turystów. Pozwoli zagospodarować czas wolny mieszkańcom miasta i
poprawić ich stan zdrowia. Modernizacja będzie połączona z poprawą efektywności
energetycznej obiektu.
Działania przestrzenne i infrastrukturalne realizowane w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji będą towarzyszyć działaniom społecznym finansowanym z EFS, co przyczynić
się powinno do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego w Brzezinach.
Szacowane koszty
Szacowany koszt projektu to 2 000 000 mln PLN.
Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu.
Wkład EFRR – 1 700 000,00 PLN
Wkład własny Miasta Brzeziny – 300 000,00 PLN
Szacowana data realizacji
Planuje się realizację projektu w latach 2017 – 2018.
Wpływ na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
Projekt upowszechni w Brzezinach sport i rekreację. Projekt wpłynie na zwiększanie się
liczby osób na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia
mieszkańców. Inwestycje infrastrukturalne nakierowane na rozwiązywanie problemów
społecznych będą przyczyniać się do ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia
społecznego obszarów rewitalizowanych w Mieście Brzeziny.
Wskaźniki osiągnięcia celów
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- spadek ilości zachorowań mieszkańców
- poprawa jakości życia mieszkańców
- wzrost liczby turystów
- poprawa wizerunku Miasta

Niezwykle ważnym elementem rewitalizacji jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Osoby te zamieszkują różne kwartały miasta. Kumulacja problemów występuje jednak w
ścisłym centrum Brzezin. Przewiduje się tworzenie mieszkań wspieranych i mieszkań chronionych, w
których osoby przygotowywane byłyby do samodzielnego życia; tworzenie świetlic środowiskowych
lub socjoterapeutycznych, w których dzieci i młodzież mogłyby zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i
nauczyć się efektywnego spędzania czasu wolnego, a rodzice i opiekunowie dzieci mogliby otrzymać
pomoc i wsparcie w dziedzinie pełnienia prawidłowych ról i prawidłowego wychowania dzieci itd.
Działania te mogą być prowadzone zarówno przez Władze Miasta jak i organizacje pozarządowe.
Miasto szczególnie wspierać będzie organizacje (fundacje, stowarzyszenia), które będą chciały
aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji.

Ograniczanie rozmiarów wykluczenia społecznego i ubóstwa odbywające się przede wszystkim
poprzez aktywizację zawodową osób objętych interwencją, prowadzić będzie do włączenia
społecznego i poprawy ich jakości życia. Łączenie aktywnych instrumentów rynku pracy i działań
służących integracji społecznej stanowi najbardziej skuteczny sposób walki zarówno z bezrobociem
jak i z ubóstwem.

Realizacja działań musi być zgodna z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z założeniami RPO WŁ i LPR Miasta Brzeziny w celu
poprawy dostępu do rynku pracy prowadzone będą działania ukierunkowane na wsparcie aktywnego
poszukiwania pracy, podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie
doświadczenia zawodowego. Aby zwiększyć efektywność podejmowanych działań, nacisk zostanie
położony na kompleksowość i indywidualizację wsparcia oraz na wysoką jakość oferowanych usług.
Wsparcie będzie dopasowane do aktualnych potrzeb lokalnych rynków pracy głównie poprzez
efektywną współpracę z pracodawcami i innymi partnerami. Miasto prowadzić będzie aktywna politykę
pozyskiwania

inwestorów

zewnętrznych

oraz

kreowania

postaw

przedsiębiorczych

wśród

mieszkańców. Programy szkoleń, kursów będą konsultowane z pracodawcami. Programy wspierające
osoby wykluczone będą tworzone w konsultacji Miasta z organizacjami pozarządowymi i o ile to
możliwe władzami powiatu brzezińskiego i województwa łódzkiego.
W latach 2014 – 2020 ważną metoda rozwiązywania problemów na terenie strefy rewitalizacji będą w
dalszym ciągu spółdzielnie socjalne. Urząd Miasta oferować będzie szczególne wsparcie dla tych form
organizacyjnych. Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą
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ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy
chorobę psychiczną, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje
im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji.
Wsparcie spółdzielni socjalnych ma również duże znaczenie dla rozwoju sfery gospodarczej.
Każdy podmiot, który chce uczestniczyć w procesie rewitalizacji będzie mógł zgłosić swój projekt do
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zostanie on oceniony pod kątem zgodności z celami rewitalizacji i
wsparty przez władze miasta.

4.11. Planowane wskaźniki osiągnięcia celów
Rewitalizacja

wyznaczonego

obszaru

miasta

jest

działaniem

komplementarnym

do celów wytyczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata ubiegłe. Zgodnie z nimi, kierunek
jaki powinna przyjąć rewitalizacja historycznej części miasta, to ochrona dziedzictwa kulturowego,
rozwój turystyki, promocja i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, a także aktywizacja zawodowa
różnych grup społecznych,

zwłaszcza tych

zagrożonych

wykluczeniem

oraz długotrwałym

bezrobociem.
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna przyczyniać się zarówno w krótszej
jak i dłuższej perspektywie do osiągnięcia:
Rozwoju kultury regionalnej i lokalnej – wzrostu znaczenia lokalnych imprez kulturalnych,
Wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego miasta Brzeziny
– wzrostu inwestycji zewnętrznych w mieście, spadku przestępczości, wzrostu liczby turystów
odwiedzających Brzeziny,
Dalszego

rozwoju

przedsiębiorczości

zwłaszcza

małych

i

średnich

przedsiębiorstw,

wprowadzających innowacje gospodarcze lub powodujących transfer technologii – wzrost
liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w poszczególnych latach,
Poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej w celu realizowania nowych inwestycji
gospodarczych,
Poprawy

stanu

środowiska

naturalnego

oraz

promocji

zasobów

przyrodniczych,

w tym ograniczenia zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego oraz
prowadzenia monitoringu źródeł i wielkości zanieczyszczeń,
Wyrównywania szans oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, starszych
– skutecznego włączania seniorów w działania lokalnych społeczności,
Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc
pracy.
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Dla działań przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji określa się listę wskaźników,
na podstawie której weryfikowane będą osiągnięcia założonych celów. Lista będzie rozszerzana
i uzupełniana w trakcie opracowywania kolejnych przedsięwzięć na dalsze lata realizacji Programu.
Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Liczba zrewitalizowanych obszarów

szt.

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

ha

Liczba obiektów, które uzyskały nowe funkcje w wyniku rewitalizacji

szt.

Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów małej architektury

szt.

Liczba utworzonych /zmodernizowanych miejsc rekreacji i terenów zielonych

szt.

Długość wymienionej/wybudowanej/przebudowanej/zmodernizowanej instalacji gazowej

m

Liczba wybudowanych systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa
publicznego

szt.

Liczba obiektów objętych termomodernizacją

szt.

Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne

szt.

Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego

szt.

Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia poddana rewitalizacji

ha

Liczba przedsiębiorstw powstałych na zrewitalizowanym obszarze

szt.

Powierzchnia obszaru objętego systemem monitoringu

ha

Powierzchnia terenów przygotowanych pod realizację nowych inwestycji gospodarczych

ha

Powierzchnia kompleksowo zagospodarowanej przestrzeni publicznej rewitalizowanych
terenów

ha

Liczba zrewitalizowanych obiektów

szt.

Powierzchnia budynków objęta termomodernizacją

m

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu

2

MW/rok

Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki

szt.

Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

szt.

Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana

m

Liczba nowych przedsiębiorstw

szt.

Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych

szt.

2

Wskaźniki oddziaływania
Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych

%

Migracje z terenów poddanych rewitalizacji
Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki
Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych

szt.
%

Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym

szt.

Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)

szt.

Liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat)

szt.
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5. Plan finansowy realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji w latach 2014-2020
Kwoty w tys. PLN.
Projekt

rok 2016
ogółem

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej
w Brzezinach (Renowacja
i modernizacja budynków i obiektów
na terenie miasta)
Ekologiczna modernizacja źródeł
ciepła w Brzezinach (Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej i budynków
mieszkaniowych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów
na energooszczędne)
Zaginione Miasto - perła historyczna
Miasta Brzeziny
Rewitalizacja rynku miejskiego
w Brzezinach
Modernizacja obiektów Centrum
Kultury Fizycznej w Brzezinach

rok 2017

Środki Środki
UE
własne

inne

ogółem

Środki Środki
inne
UE
własne

4600

3910

690

0

4600

3910

690

0

1000

850

150

0

1000

850

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

850

150

0

0

0

0

0

1000

850

150

0

c.d.
Projekt

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej
w Brzezinach (Renowacja
i modernizacja budynków i obiektów
na terenie miasta)
Ekologiczna modernizacja źródeł
ciepła w Brzezinach (Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej i budynków
mieszkaniowych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów
na energooszczędne)
Zaginione Miasto - perła historyczna
Miasta Brzeziny
Rewitalizacja rynku miejskiego
w Brzezinach
Modernizacja obiektów Centrum
Kultury Fizycznej w Brzezinach

rok 2018
ogółem

Środki
UE

Środki
własne

inne

4600

3910

690

0

1000

850

150

0

2000

1700

300

0

1000

850

150

0

1000

850

150

0
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c.d.
Projekt

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej
w Brzezinach (Renowacja
i modernizacja budynków i obiektów
na terenie miasta)
Ekologiczna modernizacja źródeł
ciepła w Brzezinach (Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej i budynków
mieszkaniowych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów
na energooszczędne)
Zaginione Miasto - perła historyczna
Miasta Brzeziny
Rewitalizacja rynku miejskiego
w Brzezinach
Modernizacja obiektów Centrum
Kultury Fizycznej w Brzezinach

rok 2019

rok 2020

ogółem

Środki
UE

Środki
własne

inne

ogółem

Środki
UE

Środki
własne

inne

4600

3910

690

0

4600

3910

690

0

1000

850

150

0

1000

850

150

0

2000

1700

300

0

2000

1700

300

0

1000

850

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. System wdrażania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Brzeziny
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem określającym cele i programy działań na kilka lat oraz
wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym
przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji
z otoczeniem. Wdrożeniu LPR towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać
na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.
Program rewitalizacji jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki terytorialnej. Sam dokument
nie jest jednak receptą na sukces. Aby mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest
sukcesywne jego wdrażanie, czuwanie nad jego realizacją i kontrolowanie przebiegu.
Właściwy proces wdrażania Programu wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji
i osób. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy
implementacyjne.
Realizacja LPR uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych
jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań
w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu,
możliwości finansowe Miasta wskazują, że na realizację przyjętych celów Jednostka zabezpieczy 15%
wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.
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Za wdrażanie LPR odpowiedzialny będzie Urząd Miasta Brzeziny.
 Zarządzanie
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację LPR będzie pełnił Urząd Miasta. Zakres
zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.:
zapewnienia zgodności realizacji Dokumentu z poszczególnymi dokumentami programowymi
wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad
konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania
kontraktów publicznych,
zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu
realizacji projektów w ramach LPR,
zapewnienie

przygotowania

i

wdrożenia

planu

działań

w

zakresie

informacji

i promocji LPR,
dokonanie oceny po zakończeniu realizacji LPR.
 Instytucja wdrażająca Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny.
Urząd Miasta, jako instytucja wdrażająca LPR, odpowiedzialna będzie za:
opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,
bezpośrednią realizację działań przewidzianych w LPR w zakresie przygotowania przetargów,
gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości
i jakości wywiązania się z zobowiązania,
zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
W przypadku LPR, kluczową postacią w procesie jego realizacji i monitoringu jest Burmistrz. Kierując
bieżącą działalnością, ma największy wpływ zarówno na sam proces opracowywania LPR, jego
wdrażania, jak również oceny jego realizacji. Do najważniejszych zadań Burmistrza w zakresie
zarządzania i monitoringu należy bezpośredni nadzór nad wdrażaniem LPR.
Wdrażanie

LPR

na

każdym

etapie

podlega

weryfikacji

i

aktualizacji.

Opierać

powinno

się ono na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu.
Pozwala to koncentrować się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego
efektywność.
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7. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji
społecznej
 Monitorowanie
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu
czy programu rewitalizacji i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest
wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione.
Monitorowania wdrażania LPR oraz jego poszczególnych elementów dokonywać będzie wyznaczony
pracownik Urzędu.
 Ocena
W procesie monitorowania Programu przewidziano następujące fazy:
 Ocenę wstępną
Rozpoczęcie programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem
wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań).
Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin
rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji
programu i projektów.
 Monitoring sterujący
Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie
wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu.
 Kontrolę końcową - ewaluację efektów.
Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć, że planowanie
ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest to bardzo
ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki programu/projektu.
Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia
rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem jest
zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane
nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz
także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.
Główne zastosowania ewaluacji:
- identyfikacja słabych i mocnych stron;
- oszacowanie możliwości i ograniczeń;
- usprawnienie zarządzania;
- wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego;
- poprawianie błędów dla celów odpowiedzialności;
- wsparcie alokacji zasobów finansowych;
- ulepszenie procesu decyzyjnego;
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W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen
stanu wdrożenia programów w zakresie:
- działania programów;
- wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów;
- wpływu na problemy, do których odnoszą się programy;
- wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów i projektowania nowych programów;
- identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.
Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków publicznych
poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięć
finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny. Uczy bowiem
rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.
Ocena końcowa powinna określić, na ile zakładane w LPR cele zostały osiągnięte oraz ustalić
przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia,
czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie
również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną
wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości.

 Promocja LPR
Gmina Miasta Brzeziny będzie upowszechniać informacje o projektach i jego efektach przede
wszystkim na obszarze jego realizacji oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej. Informacje
o projektach i o LPR będą również upowszechniane na terenie Polski. Celem takiego działania jest
szeroka promocja projektów oraz zachęcenie do współpracy na terenie Polski i Europy.
Działania promocyjne będą zgodne z wymogami Rozporządzenia w sprawie środków informacyjnych
i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy
strukturalnych.
Zapewnienie informacji zwrotnej jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających
efektywne wdrażanie LPR oraz ocenę działań promocyjnych. Również systematyczne zbieranie
danych i gromadzenie ich w istniejących bazach danych jest elementem ułatwiającym późniejsze
prace i działania promocyjne. Celem ewaluacji działań promocyjnych jest odpowiedź na pytanie,
czy wszyscy mieszkańcy regionu mają wystarczającą wiedzę o działaniach realizowanych
przez Urząd Miasta. W przypadku problemów z promocją, działania powinny być korygowane w miarę
zapisów projektu. Innym celem jest zapewnienie efektywnej promocji przy jednoczesnym obniżeniu jej
kosztów.
W prasie lokalnej i regionalnej oraz w Internecie podawane będą systematycznie informacje
na temat zaangażowania finansowego UE w realizację projektów oraz stanie zaawansowania
realizacji zadań i ich efektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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