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I.

Przestrzenne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju gminy.

1. Położenie i powiązanie Gminy z otoczeniem.
Gmina Dobroń położona jest w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim.
W obrębie województwa od zachodu i południa graniczy z powiatem łaskim, zaś od wschodu
i północy z gminami Pabianice i Dłutów.

Rys. 1. Położenie miejscowości Dobroń w obrębie gminy.

Gmina podzielona jest na 18 sołectw: Barycz, Chechło Drugie, Chechło Pierwsze,
Dobroń Mały, Dobroń Duży, Dobroń Poduchowny, Ldzań, Markówka, Mogilno Duże,
Mogilno Małe, Morgi, Orpelów, Poleszyn, Przygoń, Róża, Wincentów, Wymysłów i
Zakrzewki.

W skład Gminy Dobroń wchodzi 25 wsi: Barycz, Brogi, Chechło Drugie, Chechło
Pierwsze, Dobroń, Dobroń Mały, Dobroń Duży, Kolonia Ldzań, Ldzań, Markówka, Mogilno
Duże, Mogilno Małe, Morgi, Orpelów, Orpelów – Numerki, Poleszyn, Przygoń, Róża,
Szczerki, Talar, Wincentów, Wymysłów - Enklawa, Wymysłów Francuski, Wymysłów Piaski i Zimne Wody.
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2. Warunki naturalne.
Gmina Dobroń położona jest w obrębie Wysoczyzny Łaskiej. Na krajobraz gminy
składają się formy dolinne, płaskie i faliste wysoczyzny, wały wydmowe i zagłębienia
bezodpływowe.

Teren

gminy

przedstawia

rzeźbę

polodowcową

o

charakterze

wysoczyznowym, silnie zdenudowaną, płaską (o spadkach poniżej 2 %), położoną średnio na
wysokości od 180 do 185 m npm, lekko nachyloną ze wschodu na zachód. Ukształtowanie
powierzchni gminy bardzo silnie warunkuje jej układ funkcjonalno – przestrzenny a przewaga
terenów o niewielkim nachyleniu stwarza predyspozycje dla rozwoju funkcji rolniczej, jak
również rozwoju sieci osadniczej.
Przez południowo – zachodnią części gminy przebiega dolina rzeki Grabi. Rzeka
przepływa przez część gminy na odcinku 10 km. Posiada ona krajobraz zbliżony do
naturalnego, przez co objęta została ochroną prawną w ramach sieci Natura 2000.
Na terenie gminy Dobroń wydzielono następujące zespoły przyrodniczo –
krajobrazowe:
▪

„Dolina Grabi” - w którym ochroną objęto zespoły łąkowe z unikalnymi
gatunkami roślin oraz zbiorowiska leśne,

▪

„Mogilno” - stanowiący ochronę wydm z pokrywającym je drzewostanem
sosnowym, pełniącym funkcję lasu drzewochronnego,

▪

„Dobroń” - zawierający śródleśny krajobraz wydm i torfowisk z cennymi
zbiorowiskami roślinności torfowiskowej o różnym stadium sukcesji.

Na terenie leśnictwa Mogilno i Poleszyn bagna śródleśne i przyleśne uznano za
użytki ekologiczne. Wśród pomników przyrody na terenie gminy ochroną objęto: dęby
szypułkowe, grab zwyczajny, lipy drobnolistne, wiąz szypułkowy, klon zwyczajny oraz
bagno, naturalne ekosystemy bagienne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.
Fauna leśna na terenie gminy jest dość bogata. Grupa zwierząt łownych
reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Zwierzyna drobna bytująca na tym terenie to
zające, lisy, kuny, borsuki, bobry, jenoty i piżmaki. Przedstawicielami ptactwa są: bażanty,
kuropatwy, słonki, kaczki i czaple.
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3. Struktura gruntów gminy
Powierzchnia ogólna gminy Dobroń wynosi 9546 ha i stanowi 0,52 % powierzchni
woj. łódzkiego oraz 19,22 % powierzchni powiatu pabianickiego.
Na terenie gminy przeważają gleby słabe.
Grunty orne:
− kl. I i II – brak gleb,
− kl. III i IV – 41 %,
− kl. V i VI – 59 %.
Użytki zielone:
− kl. III i IV – 51 %,
− Kl. V i VI – 49 %.
Przewagę w gruntach ornych stanowią kompleksy żytnie słabe. Użytki zielone zaliczane są do
średnich oraz słabych i bardzo słabych.

4. Historia i zabytki.
Ślady życia ludzkiego na terenie gminy pochodzą z trzeciego tysiąclecia przed naszą
erą. W 1982 roku archeolodzy odkryli na terenie cmentarza w Dobroniu osadę z epoki
pucharów lejkowatych, składającą się z 5 gospodarstw. Pierwszym pisemnym przekazem,
w którym wymieniono nazwę Dobroń jest akt uposażenia pabianickiego kościoła z 1398 roku
informujący o dziesięcinach wsi należących kościołowi, inne źródła podają datę 1366 r.
W XV w. istnienie wsi odnotował w swoich kronikach Jan Długosz. W kronikach w latach
1511 – 1518 wspomniano, że „Dobrun” jest własnością kapituły krakowskiej, powiatu
szadkowskiego.

Na obszarze gminy znajdują się następujące zabytki:
•

Kościół św. Wojciecha zbudowany w latach 1763-1779. Budowa drewniana,
modrzewiowa o konstrukcji zębowej, szalowana, na planie krzyża łacińskiego, z
trójkątnie zamkniętym prezbiterium. Wewnątrz są trzy ołtarze barokowe, rokokowa
chrzcielnica, cenne żyrandole;

•

Drewniana dzwonnica barokowa o konstrukcji słupowej, nakrytej dachem
czterospadowym zwieńczonym iglicą. Powstała około 1769 roku, wewnątrz znajduje
się niezależna konstrukcja stalowa, na której zawieszony jest dzwon;
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Foto 1. Kościół pw. św. Wojciecha
w Dobroniu.
•

Foto 2. Dzwonnica barokowa przy
kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu.

Drewniana przydrożna kapliczka św. Floriana –z XVIII w. - obecnie z młodszą
figurką św. Floriana, wstawioną w miejsce rzeźby przedstawiającej św. Jana
Nepomucena, przeniesionej do kościoła parafialnego;

Foto 3. Przydrożna kapliczka w Dobroniu.
•

Osada młyńska w Talarze – drewniany młyn wodny stojący na lewym brzegu rzeki
Grabi, we wsi Talar. Pochodzi z końca XIX stulecia. Jest budowlą dwupiętrową.
Zachowały się urządzenia dawnego napędu wodnego. We wnętrzu znajduje się turbina
elektryczna. W połączeniu z tym młynem stoi inny młyn z połowy XIX w. - budowla
drewniana, jednopiętrowa. Oba młyny są nieczynne;
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Foto 4. Osada młyńska w Talarze.
•

Drewniany młyn w Baryczy z 1914 r. – stoi na lewym brzegu rzeki Grabi, we wsi
Barycz. Częścią budowli jest murowana motorownia, odbudowana w latach 90 – tych.
Młyn posiada napęd elektryczny.

II.

Demografia.

Gminą Dobroń zamieszkiwało w 2009 r. 6944 mieszkańców, natomiast w 2010 r.
7027 mieszkańców.

L.p. Nazwa miejscowości

2009 r.

2010 r.

1.

Barycz

229

237

2.

Brogi

31

31

3.

Chechło Pierwsze

989

1010

4.

Chechło Drugie

877

878

5.

Dobroń

1809

1847

6.

Dobroń Duży

403

410

7.

Dobroń Mały

193

190

8.

Kolonia Ldzań

109

107
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9.

Ldzań

133

132

10.

Markówka

173

174

11.

Mogilno Duże

246

245

12.

Mogilno Małe

175

179

13.

Morgi

28

31

14.

Orpelów

404

406

15.

Orpelów - Numerki

195

201

16.

Poleszyn

194

188

17.

Przygoń

153

152

18.

Róża

176

177

19.

Szczerki

64

62

20.

Talar

25

25

21.

Wincentów

167

170

22.

Wincentów - Enklawa

27

25

23.

Wincentów Francuski

80

84

24.

Wymysłów - Piaski

26

27

25.

Zimne Wody

38

39

Razem

6944

7027

Tabela nr 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
w gminie Dobroń – 2009 i 2010 r.

2009 r.

2010r.

Wiek
0-17

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Razem

651

715

6944

635

716

7027
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18-60

2194

18-64

2344

pow. 60

2389

720

pow. 65
Razem

2227

741
320

3565

319

3379

3603

3424

Tabela nr 2. Liczba mieszkańców wg wieku i płci zameldowanych na pobyt stały
w gminie Dobroń – 2009 i 2010 r.

L.p.

Wyszczególnienie

2009 r.

2010 r.

1.

Urodzenia

77

67

2.

Zgony

74

64

3.

Wymeldowania

68

68

4.

Zameldowania

150

148

6944

7027

66

68

(migracje)
5.

Liczba ludności na
koniec danego roku

6.

Małżeństwa

Tabela nr 3. Statystyka mieszkańców w gminie Dobroń – 2009 i 2010 r.

Przyrost naturalny w gminie jest dodatni, na co wskazują prowadzone w
gminie statystyki. Mimo spadku urodzeń w ostatnich latach liczba ludności ulega
zwiększeniu. Jest to spowodowane napływem nowych mieszkańców związanym z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy. Ogólna liczba ludności w gminie z roku na
rok zwiększa się i z analizy ostatnich kilku lat widać wyraźnie tendencję wzrostową.
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III. Strefa gospodarcza
Na terenie Gminy Dobroń na dzień 10 lutego 2011 r. zarejestrowanych jest 522
podmiotów gospodarczych, jednak nie wszystkie z nich prowadzą działalność na terenie
naszej Gminy.

L.p.
1
2

3

4
5
6
7

8
9

10
11
12

13

14
15
16

Nazwa firmy
Imię i nazwisko
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA I SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
„MYKOGEN” Wytwórnia podłoża do uprawy
pieczarek
Piotr Małuszyński
Przedsiębiorstwo odzieżowe „KORCZAK”
Sp. z o.o.
Wiesław, Radosław, Rafał Korczak
Serwis Skody „BEDNAREK”
Tomasz Bednarek
COEMI, WIŚNIEWSCY, SPÓŁKA JAWNA
„KILARGO” Sp. z o.o.
Władysław Balcerzak
STAL PLAST s.c.
Mirosław Pawelski
MIKŁASZ Sp. z o.o.
Roman Mikłasz
PPHU „MARIA-IWONA” s.c.
Maria Iwona Zaleska vel Zele i Andrzej
Zaleski vel Zele
ZAKŁAD STOLARSKI „KAŹMIERCZAK”
Włodzimierz Kaźmierczak
PIEKARSTWO
Tadeusz Kłodaś i Jerzy Otomański
PPH „ANKOR”
Alojzy Antoniak
Fabryka Mebli Biurowych i kuchennych
„KOLOR 2”
Sławomir Rydzyński i Dariusz Grala
„KENO” Firma Produkcyjno-Handlowa
Tomasz Jeziorski
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
FORMET s.c. J.Kabza, W.Grzelik
„AGRA” Producent Masztów Flagowych
Jacek Sobieryn

Przedmiot działalności
Producent win owocowych
Wytwórnia podłoża do uprawy
pieczarek
Producent odzieży roboczej i
ochronnej
Salon samochodowy
Producent bielizny
Producent lodów
Produkcja linii technologicznych
dla przemysłu (produkcja części
metalowych do urządzeń)
Producent mrożonek
Dziewiarstwo artystyczne

Zakład stolarski
Piekarstwo
Produkcja i sprzedaż produktów
warzywno-mięsnych oraz skup
produktów rolnych
Fabryka mebli biurowych i
kuchennych
Producent dywaników
Projektowanie i konstrukcja
maszyn i urządzeń
Producent masztów flagowych
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Tabela nr 4. Zakłady działające na terenie gminy.

Przeważają podmioty gospodarcze jednoosobowe i małe firmy rodzinne. Profil działalności
jest zróżnicowany, jednak głównie to podmioty prowadzące działalność usługową 48% i
handlową 36%.

Rok

Zarejestrowane
podmioty
gospodarcze w ciągu
danego roku

Wyrejestrowane
podmioty
gospodarcze w ciągu
danego roku

Ogółem wszystkich
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych

2010

103

50

529

2009

77

60

476

Tabela nr 5. Liczba zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych
– 2009 i 2010 r.

IV. Infrastruktura społeczna.
Infrastruktura społeczna gminy zlokalizowana jest we wsi gminnej – Dobroniu.
Działają tutaj Gminny Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół, Przedszkole,
Biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkoły
Podstawowe zlokalizowane są także w miejscowościach Chechło Drugie oraz Mogilno Duże.

1. Służba zdrowia.
Na terenie gminy, w Dobroniu działa Ośrodek Zdrowia prowadzący usługi w zakresie
lecznictwa ogólnego, (interna, pediatria, ginekologia), analityki medycznej (w ograniczonym
zakresie) oraz rehabilitacji (gabinet). W budynku GOZ znajduje się również prywatny gabinet
dentystyczny. Od roku 2005 realizowany jest Program zdrowotny wykrywania i terapii
patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń – pacjentów SP GOZ w Dobroniu
oraz Program pomocy profilaktycznej lekarza ginekologa oraz pomocy pielęgniarskiej przy
lekarzu dla kobiet – pacjentek SP GOZ w Dobroniu. W Ośrodku organizowane są spotkania z
lekarzami specjalistami. W GOZ nie ma lekarzy specjalistów. W razie konieczności
mieszkańcy dojeżdżają do miast – głównie Pabianic, Łasku i Łodzi. W nagłych przypadkach
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decyzją NFZ od dnia 1 marca 2011 r. nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana jest
przez NZOZ „FALCK Medycyna Region Łódzki” w Pabianicach przy ul. Konopnickiej 39 a.

2. Szkolnictwo.
Na terenie gminy Dobroń działają 3 Szkoły Podstawowe (w Dobroniu, Chechle i
Mogilnie Dużym) W Dobroniu utworzony został Zespół Szkół im. ks. Jana Długosza , w
skład którego wchodzi gimnazjum i liceum. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą korzystać z
usług Przedszkola Publicznego.
Stan techniczny budynków jest zadowalający, co nie oznacza, że nie wymagają one
stałej opieki i sukcesywnych prac konserwatorskich. W najlepszym stanie jest Zespół Szkół,
którego budynki zostały oddane do użytku w 2003 r. Ze względu na to, że placówki te
posiadały salę gimnastyczną niedostosowaną do ich potrzeb w roku 2009 rozpoczęto budowę
nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół. Salę gimnastyczną oddano do użytku w 2010 r.
Zajęcia prowadzone są w nowych, dobrze wyposażonych salach, w tym również w
pracowniach wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Foto.5. Zespół Szkół im. Ks. Jana Długosza w Dobroniu.
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Szkoła Podstawowa w Dobroniu spełnia rolę spadkobiercy i kontynuatora tradycji
szkolnictwa na terenie Dobronia, która sięga swoim zakresem roku 1880. Budynek szkoły
położony przy ul. Sienkiewicza jest w stanie dobrym.

Foto. 6. Szkoła Podstawowa w Dobroniu

W 1925 r. oddano do użytku Szkołę Podstawową w Chechle Drugim. Szkoła jest
uczestnikiem programów i akcji: „Szkoła bez przemocy”, „Grosik”, „Nie tylko podręcznik i
tablica”, „Angielski dla każdego”. Szkoła oferuje pełny program nauczania, rozszerzony o
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Prowadzona jest świetlica szkolna oraz świetlica
socjoterapeutyczna. Prężnie działają koła zainteresowań: teatralne, wokalne, plastyczne,
informatyczne, dziennikarskie, sportowe, szachowe, matematyczne, historyczne i kultury
brytyjskiej. Problemem, z którym musi borykać się szkoła to brak sali gimnastycznej oraz
boiska sportowego. Znacznie utrudnia to normalne prowadzenie zajęć sportowych.
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Foto 7. Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim.
Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym początkowo mieściła się w budynku
postawionym jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego, w roku 1909. W tych czasach szkoła była
jedyną w okolicy i obejmowała swym zasięgiem cztery obwody szkolne. W budynku
znajdowała się jedna wielka izba lekcyjna i dwie izdebki dla nauczyciela. Uroczyste otwarcie
nowej, ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym nastąpiło 11.06.1994r.
Szkoła sukcesywnie wyposażana jest w pomoce dydaktyczne. W szkole realizowany jest
program, „Nie tylko podręcznik i tablica”

Foto 8. Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym.

W Dobroniu funkcjonuje również Przedszkole Publiczne, które od 2006 roku jest
placówką dwuoddziałową. Zgodnie z potrzebami mieszkańców i dużą liczbą dzieci
stanowiącą ogólnie w gminie około 220 dzieci w wieku 3-5 lat liczba miejsc w przedszkolu
jest niezadowalająca. Należy zaznaczyć, że problem dostępu wszystkich dzieci do
Przedszkola Publicznego zlokalizowanego w Dobroniu dotyczy całej gminy. Przedszkole
posiada szeroką ofertę tzw. zajęć dodatkowych, wśród których na uwagę zasługują m. in.
nauka języka angielskiego, zajęcia taneczne, współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną w
Pabianicach, teatrami i kinami.
Na terenie Dobronia działa również Gminna Biblioteka Publiczna zawierająca w
swoich zasobach ok. 29 tys. woluminów (filia w Chechle Drugim – ok. 2,2 tys. woluminów).
Z usług biblioteki korzysta ok. 1700 czytelników (filia w Chechle Drugim – ok. 300
czytelników).
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W filii bibliotecznej w Chechle Drugim mieści się Centrum Kształcenia Na Odległość Na
Wsiach. W ramach projektu utworzono dziewięć stanowisk komputerowych, m. in. zakupiono
sprzęt komputerowy, meble, telefax, drukarkę, laptop oraz wykonano przyłącze internetowe.

3. Kultura.
Gmina Dobroń może pochwalić się bogatą ofertą kulturalną. W tym zakresie prężną
działalność przejawia Gminny Ośrodek Kultury. Przy jego boku i pod jego opieką działają
Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” założony od 1958 r. Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja
Zespołu powoduje skupienie wokół niego kolejnych pokoleń tancerzy i muzyków. Bogaty
repertuar Zespołu obejmuje pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, krakowskiego,
kujawskiego, podhalańskiego, opoczyńskiego, rzeszowskiego i wielu innych. Zespół
podróżuje po całym świecie promując Polskę, miejscowość i kulturę regionów.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa również Orkiestra Dęta, która istnieje od 1902
r. Działalność kulturalna wspomagana jest przez aktywność Towarzystwa Śpiewaczego
„Lutnia” oraz zespołu wokalnego „Volare”.
W działalność kulturalną oraz krzewienie lokalnej tradycji mocno zaangażowane jest
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrońskiej wspierając swoją działalnością wydarzenia
kulturalne oraz aktywizując mieszkańców do działalności społecznej.

4. Sport, turystyka i rekreacja.
Z uwagi na położenie geograficzne i warunki środowiskowe, gmina posiada
doskonałe warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, szczególnie w formie wypoczynku
weekendowego.
Przez gminę przebiegają cztery szlaki turystyczne.
▪ zielony - Łask przez Ostrów, Ldzań, Mogilno do Pabianic,
▪ czerwony - Lutomiersk przez Poleszyn, Kolumnę, Barycz, Ldzań do Pabianic,
▪ żółty - ( łącznikowy) z Dobronia do Ldzania
▪ niebieski - Pabianice przez Karolew, Hermanów, do Chechła.
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Na terenie gminy realizowany jest projekt „Turystyka w siodle – infrastruktura
innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Łódzki szlak konny powstanie do
końca 2011 r.
Tereny leśne obfitują w wiele gatunków grzybów, a rzeka Grabia oraz stawy w
Talarze i Wymysłowie oferują znakomite warunki do wędkowania. Na terenie gminy znajdują
się także liczne działki rekreacyjne – głównie w Kolonii Ldzań i Morgach
Dobroń jest w gminie centralnym ośrodkiem życia sportowego. W jego obrębie
działają dwa kluby sportowe: LKS Iskra prowadząca sekcje piłkarskie oraz LKS Luks będący
klubem o profilu siatkarskim. Klub Iskra korzysta z dwóch boisk piłkarskich położonych przy
ul. Sportowej. LKS Luks natomiast korzysta z sali gimnastycznej pozostającej w dyspozycji
szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół w Dobroniu.

5. Pomoc społeczna.
W Dobroniu działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w ramach zadań
zleconych przyznaje zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz zaliczkę
alimentacyjną. Udziela także pomocy finansowej w postaci zasiłków celowych oraz pomocy
rzeczowej głównie w formie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Świadczy
także pomoc w formie usług opiekuńczych. W 2009 r z pomocy Ośrodka skorzystało 156
rodzin, natomiast w 2010 r. 138 rodzin.

V.

Infrastruktura techniczna.

1. Komunikacja.
Gmina posiada dobre połączenie drogowe i kolejowe. Przez teren gminy przebiega
droga krajowa nr 14, która daje gminie bezpośrednie połączenie z aglomeracją łódzką oraz
poprzez Łask i Zduńską Wolę z Sieradzem i Wrocławiem. Komunikacja samochodowa,
busowa i autobusowa łącząca gminę z ościennymi ośrodkami miejskimi oraz Łodzią i
Sieradzem jest bardzo dobra. Istnieje również komunikacja autobusowa wewnątrz gminy,
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połączenie (tylko w okresie letnim) posiada wieś Ldzań. Przez teren gminy przebiegają trzy
drogi powiatowe, które na większości odcinków są drogami asfaltowymi. Stosunkowo dobrze
rozwinięta jest sieć dróg gminnych, wśród których 60 % stanowią drogi asfaltowe. Pozostałe
40 % to drogi nieutwardzone, polne i leśne. Gmina w miarę możliwości finansowych stara się
na bieżąco naprawiać większe uszkodzenia dróg. Gmina posiada własny sprzęt zarówno do
doraźnej naprawy, jak i utrzymania dróg w okresie zimowym.
Z Dobronia i Chechła istnieją bezpośrednie połączenia kolejowe z Łodzią, Zduńską
Wolą, Sieradzem, Ostrowem Wlkp., Poznaniem.
W odległości około 20 km od Dobronia znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy
im Wł. ST. Reymonta zlokalizowany na przedmieściach Łodzi.
W gminie Dobroń powstają nowe ważne arterie komunikacyjne – droga ekspresowa
S8 i obwodnica miasta Pabianic S 14 bis, które będą stanowiły dogodne połączenie
aglomeracji łódzkiej z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem.

2. Gospodarko wodno – ściekowa.
Stopień zwodociągowania gminy osiąga poziom

98 %. Mieszkańcy korzystają z

ujęcia wody w Markówce (wybudowanej w 1992 r.) poprzez wykorzystanie kontenerowej
stacji uzdatniania wody. Pozbawione dostępu do sieci wodociągowej są głównie obszary
działek letniskowych oraz wolnostojące budynki mieszkalne.
Gmina nie posiada zintegrowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Gmina posiada własną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości
700 m3/d wraz z urządzeniami towarzyszącymi (w Dobroniu przy ul. Zakrzewki). Większość
nieruchomości na terenie gminy nie jest jeszcze podłączona do systemu kanalizacyjnego –
korzystają z niej jedynie mieszkańcy Dobronia i Chechła Drugiego. Od kilku lat jednak
gmina sukcesywnie rozwija sieć kanalizacji sanitarnej. Stan techniczny dotychczasowej
infrastruktury jest dobry ze względu na stosunkowo krótki czas eksploatacji (1998 r.), a także
na zastosowane technologie i materiały.

3. Gazyfikacja.
Przebieg sieci gazowej wysokiego ciśnienia Łódź – Sieradz ułatwia gazyfikację
gminy. Mimo to, obecnie jedynie 17 % gospodarstw korzysta z gazociągu. Pozostali
mieszkańcy gminy zaopatrują się w gaz z butli gazowych.
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Od 2002 r. ze względów ekonomicznych, gmina zaprzestała działań inwestycyjnych
w zakresie dalszej gazyfikacji. Od tego czasu rozwój sieci gazowej opiera się na współpracy
gminy z gazownią.

4. Gospodarka odpadami.
Zasady prowadzenia gospodarki odpadami w gminie Dobroń regulowane są uchwałą
Rady Gminy w Dobroniu z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń”. Zasady gospodarowania
odpadami określone w tej uchwale mają moc obowiązującą na terenie całej gminy. Regulamin
utrzymania czystości i porządku, określa szczegółowy sposób zbierania odpadów. Określono
w nim, jakie rodzaje odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek
segregować (odpady z tworzyw sztucznych, szkło bezbarwne i kolorowe, makulatura, odpady
niebezpieczne, wielkogabarytowe, odpady z budowy i remontów). Mieszkańcy gminy mogą
korzystać z pojemników do selektywnej segregacji odpadów ustawionych przez gminę.
Od 2008 roku prowadzone są objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych
podczas których zbierane są m in. zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, baterie i
akumulatory. Zebrane odpady przekazywane są do sortowni i dalszej utylizacji. Rozwiązanie
to w dużym stopniu zapobiega wyrzucaniu śmieci do lasów, rowów lub tworzenie dzikich
wysypisk śmieci.

5. Sieć teleinformatyczna.
W chwili obecnej wszystkie sołectwa podłączone są do sieci telekomunikacyjnej, a
wybudowana w 1992 r. automatyczna centrala telefoniczna w Dobroniu jest sukcesywnie
rozbudowywana i nadal spełnia swoje zadania.
Wprowadzenie do powszechnego użytku telefonów komórkowych sprawiło, że
praktycznie każdy mieszkaniec gminy pozostaje w zasięgu usług telefonicznych. Na terenie
gminy znajdują się stacje przekaźnikowe operatorów sieci komórkowych. Większość
mieszkańców ma możliwość podłączenia się do Internetu, poprzez sieć telefonii stacjonarnej
czy komórkowej.
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6. Sieć energetyczna.
Sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia jest stosunkowo dobrze rozwinięta,
ale ze względu na intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego, mimo budowy nowych
stacji trafo, zdarzają się spadki napięcia. W chwili obecnej, rozwój sieci energetycznej opiera
się na współpracy gminy z zakładem energetycznym. Istnieje możliwość podłączenia się do
sieci energetycznej Polskich Kolei Państwowych, jednakże dotyczy to terenów znajdujących
się w bliskiej odległości od torów kolejowych.
Na terenie gminy nie produkuje się energii ze źródeł odnawialnych. Podejmowane
były próby budowy elektrowni wodnej w Talarze oraz budowy prywatnej elektrowni
wiatrowej.

7. Bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Dobroń realizowane jest na dwóch
obszarach:
- w zakresie ochrony na wypadek wystąpienia pożaru oraz klęsk żywiołowych przez
Ochotnicze Straże Pożarne, działające pod nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pabianicach,
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego przez posterunek policji w Piątkowisku
działający pod nadzorem Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Na terenie gminy działa 8 jednostek OSP (Dobroń, Chechło, Markówka, Ldzań,
Mogilno, Morgi, Róża, Orpelów). OSP z Dobronia i Chechła działają w ramach „Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego” - posiadają wyszkolonych strażaków ratowników i są
wyposażone w sprzęt pozwalający prowadzić działania w zakresie zapobiegania, gaszenia i
likwidacji skutków pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa drogowego oraz
ratownictwa przedmedycznego. Pozostałe OSP mogą prowadzić działania jedynie w zakresie
gaszenia pożarów.

VI. Analiza zasobów gminy i otoczenia zewnętrznego – SWOT.
Na spotkaniu Grupy ds. Scenariuszy Rozwojowych w Urzędzie Gminy Dobroń w
dniu 9 marca 2010 opracowano analizę SWOT dla gminy. Przedstawiciele społeczności
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lokalnej, wraz z facylitatorem z ramienia PAG Uniconsult, w oparciu o przygotowane
wcześniej zestawy uniwersalnych mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń dla jej
funkcjonowania i rozwoju, dokonali podstawowej charakterystyki gminy. Każdą z cech
ocenili w skali otwartej jako atut lub czynnik negatywny.
Silne strony
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odległość od szlaków
komunikacyjnych, ważnych ośrodków
miejskich, rynków zbytu dla lokalnej
gospodarki, ośrodków
administracyjnych i akademickich,
Warunki naturalne (terenowe, układ
przestrzenny gminy itd.),
Potencjał środowiska naturalnego w
kontekście rozwoju turystyki,
Istnienie na terenie gminy obszarów
chronionych,
Wolne tereny inwestycyjne w
kontekście planu zagospodarowania
przestrzennego,
Nie występowanie na terenie gminy
uciążliwego przemysłu,
Położenie w zurbanizowanym
obszarze gospodarczym,
Struktura terenów gminy,
Popyt wewnętrzny (zasobność
społeczeństwa),
Aktywność gospodarcza
społeczeństwa lokalnego,
Sieci: drogowa, wodociągowa,
elektryczna, gazowa,
Zaplecze edukacyjne,
Zaplecze kulturalne,
Stan gospodarki lokalowej,
Sieć teleinformatyczna,
Organizacja administracji lokalnej,
System wspierania inicjatyw
mieszkańców,
Inicjatywy kulturalne,
Struktura wiekowa społeczności
lokalnej,
Struktura wykształcenia społeczności
lokalnej,
Szczególne zasoby ludzkie,

Słabe strony
•
•
•
•

Sieć kanalizacyjna,
Inicjatywy społeczne,
Grunty rolne,
Grunty inwestycyjne.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ruch ludności,
Bilans gospodarki wodnej,
Struktura podmiotów gospodarczych,
Siła podmiotów gospodarczych,
Liderzy gospodarczy,
Koncentracja na konkretnych
branżach,
Powiązanie gospodarki lokalnej z
profilem regionu,
Zaplecze dla rozwoju
przedsiębiorczości (instytucje, banki
itd.).
Szanse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wzrost zamożności mieszkańców,
Środki na inwestycje prywatne oraz
publiczne z budżetu UE ,
Zmiany struktury gospodarki
narodowej (np. wzrost znaczenia
usług),
Społeczne programy wsparcia,
Spadek przestępczości,
Ogólnokrajowe czynniki
demograficzne,
Rozwój społeczeństwa
informacyjnego,
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
Zmiany technologiczne w firmach,
Wzrost znaczenia jakości i
technologii.

Zagrożenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie reformy służby
zdrowia,
Wprowadzenie reformy szkolnictwa,
Zmiany w systemie finansowania
samorządów,
Zmiany przepisów dotyczących
gospodarki gruntami,
Zmiany przepisów dotyczących
zagospodarowania przestrzennego,
Zmiany polityczne na poziomie
regionalnym,
Wzrost obciążeń podatkowych,
Zmiany dotyczące ubezpieczeń i
opodatkowania rolników,
Inne czynniki ekonomiczne – ustawy
gospodarcze, brak mądrej polityki
ekonomicznej,
Wzrost znaczenia postaw
obywatelskich
Polaryzacja ekonomiczna
społeczeństwa,
Inne czynniki technologiczne – koszty
(elektryczność, olej opałowy,…),
Polityka rolna.

W zakresie czynników wewnętrznych zdecydowaną przewagę mają silne strony.
Zdecydowanie niżej oceniono natomiast czynniki zewnętrzne, które determinują rozwój
gminy, gdyż sama gmina, nie ma na nie większego wpływu.
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