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   I. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na     obszarze objętym   
wdrażaniem planu
1)   Historia

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z epoki  kamienia.  Są to 
przede  wszystkim  ślady  po  obozowiskach  zlokalizowane  na  terenie  dzisiejszego 
Napoleonowa, Danielowa oraz Ochocie.  Do dziś  zachowały się również ślady po 
osadnictwie epoki mezolitu i brązu. Ponad 20 stanowisk pochodzi ze średniowiecza 
lecz dominują stanowiska nowożytne, których znanych jest ponad 70.
Pierwsza wzmianka o Kamieńsku pochodzi z 1291 r. Już wówczas istniał tu kościół 
parafialny,  a cały  obszar  należał  administracyjnie  do  Kasztelani  Sieradzkiej. 
Miejscowość położona była u przeprawy przez podmokłą dolinę rzeki Kamionki, od 
której przyjęła prawdopodobnie swą nazwę. Według innych źródeł nazwa Kamieńsk 
pochodzi od rodu Kamionów-Jastrzębców, którzy w XIV w. związani byli z pobliskimi 
Grocholicami. Druga wzmianka o Kamieńsku pochodzi z 1374 r.  Jest to przywilej 
lokacyjny  wzorowany  na  prawie  magdeburskim,  który  Kamieńsk  otrzymał  w 
07.09.1374 r. od regentki królowej Elżbiety. Ówczesne miasto, będące własnością 
szlachecką, miało charakter usługowo-rolniczy i rzemieślniczy i pełniło rolę centrum 
administracyjnego dla otaczających wsi. Prawa miejskie odnowił Władysław Jagiełło. 
Po wielkim pożarze  w XVI  nastąpił  upadek miasta.  Zygmunt  Stary uwolnił  wtedy 
mieszczan od podatku czopowego. Wkład w odbudowę Kamieńska wniosła także 
rodzina Przerębskich. Jan Przerębski,  nadał miastu w 1591 r. statut  modyfikujący 
niektóre  postanowienia  przywileju  królewskiego.  Nie  przyczyniło  się  to  jednak  do 
ożywienia miasta, które mimo uzyskania prawa propinacji (w 1665 r.) nie rozwinęło 
się. Trudne warunki bytowe mieszczan wywołały nawet „tumult", o którym nie wiemy 
jednak nic bliższego. Zatwierdzenie w 1787 r. przywilejów królewskich również nie 
ożywiło miasta. W 1674 r. Kamieńsk liczył 115 a w 1800 r. 608 mieszkańców.
Załamanie gospodarki, zrujnowanie wsi i miast, które nastąpiło w XVII wieku podczas 
potopu szwedzkiego oraz innych wojen, które wkrótce wybuchły w Rzeczypospolitej, 
nie ominęło także Kamieńska. Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Kamieńsk znalazł się 
pod  rządami  władz  pruskich.  Od  1807  r.  miasto  leżało  na  obszarze  Księstwa 
Warszawskiego  a  od  1815  r.  na  kresach  Królestwa  Kongresowego.  W  1837  r. 
Kamieńsk  włączony  został  w  skład  Guberni  Rosyjskiej.  W  XIX  w.  miasto  miało 
charakter  rolniczy  i  tylko  nieliczni  mieszkańcy  trudnili  się  rzemiosłem.  Rozwój 
Kamieńska hamowany był silną pozycją Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. W 
1811 r. Kamieńsk liczył 83 domy oraz 577 mieszkańców a w 1863 r. 97 domów i 1323 
mieszkańców, w tym 701 Żydów. W 1832 r. było 4 sukienników, postrzygacz sukna, 
farbiarz i 24 kupców.
W 1870 r. Kamieńsk „z powodu braku perspektyw rozwojowych" został pozbawiony 
przywileju  lokacyjnego  i  stał  się  wsią  gminną  obsługującą,  jako  ośrodek  lokalny, 
zaplecze rolnicze. Rozwijało się tu rzemiosło meblarskie, w sąsiedztwie istniały duże 
majątki  folwarczne,  m.  in.  Pytowice,  Gorzędów.  Po  odzyskaniu  przez  Polskę 
niepodległości w 1918 r. Kamieńsk mimo, iż nie posiadał praw miejskich przechodził 
dni swego największego rozwoju. W okresie międzywojennym i do początku lat 70-
tych Kamieńsk nadal był ośrodkiem lokalnym z rozwijanymi usługami na potrzeby wsi 
i  rolniczego  zaplecza.  W  tym  rozwinął  się  również,  na  niewielką  skalę,  ruch 
turystyczno-wypoczynkowy.

4



Okres II  wojny  światowej  stał  się  dla  Kamieńska okresem tragicznym.  Już 
2.09.1939  r.  miasto  zostało  zbombardowane  i  niemal  doszczętnie  zrujnowane  w 
wyniku  działań  wojennych  i  okupacyjnych.  Całkowicie  została  także  wyniszczona 
ludność żydowska.
W 1960 r. mieszkało w Kamieńsku 1870 osób. Odbudowa w okresie powojennym 
nabrała  przyspieszenia  w  latach  80-tych,  wraz  z  powstaniem w  pobliżu  Zespołu 
Energetycznego  „Bełchatów".  Musiały  minąć  124  lata  aby  Kamieńsk,  dzięki 
staraniom władz samorządowych gminy, odzyskał w 1994 r. prawa miejskie.

Na terenie gminy położony jest szereg historycznych miejscowości:
Barczkowice - ok. 1880 r. wraz z wioską Pirowy liczyły 308 mieszkańców, posiadała 
32  domy  i 263 morgi  ziemi  włościańskiej.  Folwark  Barczkowice  należał  do  dóbr 
Kamieńsk.
Danielów - w 1827 r. było tu 29 domów, 217 mieszkańców. W 1880 r. było 30 domów, 
324 mieszkańców, 894 mórg ziemi.
Gałkowice  Stare  i  Nowe -  1827 r  było  tu  36  domów i  249 mieszkańców.  Dobra 
Gałkowice  wraz  z  wsią  Gałkowice  Stare  i  Nowe,  Włodzimierzem,  Siódemką  i 
Podjeziorem wg opisu z 1808 r. posiadały: posiadłość dworską o powierzchni 945 
mórg, grunty orne i ogrody 20 mórg, łąk 2 morgi, 90 mórg lasu.
Gorzędów - w 1827 r. było tu 37 domów i 262 mieszkańców. Ok 1880 liczba domów 
wzrosła do 57 a mieszkańców do 595 osób.
Kmiecizna  -  dawna  osada  włościańska  i  osada  szlachecka  nad  rzeką  Widawką, 
należąca  do  gminy  i parafii  Kamieńsk.  Osada  włościańska  liczyła  l  dom,  10 
mieszkańców,  7  mórg ziemi,  osada szlachecka l dom,  11  mieszkańców,  30 mórg 
obszaru.
Koźniewice  (Kośniewice)  -  wieś  włościańska,  i  osada  karcz.,  położona  przy 
uroczysku Wilcza Góra. Ok. 1883 r. liczyła 26 domów, 226 mieszkańców 417 mórg 
obszaru, os. karcz. 3 domy, 6 mórg ziemi.
Michałów - kol. i osada karcz. W 1827 r. było tu 6 domów i 42 mieszkańców. Ok. 
1885 r. kolonia liczyła 5 domów, 38 mieszkańców i 12 mórg włości, osada karcz, l 
dom, 8 mieszkańców, 5 mórg.
Mościska  -  wieś  należała  do  dóbr  Kamieńsk  i  ok.  1885  r.  liczyła  2  domy,  24 
mieszkańców, 600 mórg.
Napoleonów  -  kolonia  i  osada  nad  istniejącym  dawniej  jeziorem  Parzniewickim 
liczące razem w 1827 r. 11 domów i 80 mieszkańców. W 1885 r. kolonia liczyła 20 
domów, 148 mieszkańców i 320 mórg, osada l dom, 6 mieszkańców, 35 mórg ziemi 
włościańskiej.
Ochocice - wieś i folwark liczące razem w 1827 r. 20 domów i 124 mieszkańców. 
Łany kmiece i folwarczne dawały dziesięcinę kościołowi w Kamieńsku a kmiecie też 
po 2 grosze z łanu dziesięciny konopnickiej. Ok 1886 r. - wieś liczyła 25 domów, 190 
mieszkańców,  418  mórg  ziemi  włościańskiej  natomiast  folwark  3  domy,  31 
mieszkańców, 1550 mórg ziemi.
Podjezioro - w 1868 r. miała 31 mieszkańców i 379 mórg ziemi. Ok. 1887 r. l dom, 3 
mieszkańców, 15 mórg ziemi dworskiej.
Pytowice - wieś folw. i dobra gminy i parafii Kamieńsk liczące ok. 1886 r.: wieś - 16 
domów, 152 mieszkańców, folwark 6 domów 54 mieszkańców, tartak parowy,  trzy 
młyny  wodne,  huta  szklana,  smolarnia,  pokłady  torfu.  Dobra  Pytowice  w  1886  r 
składające się z folwarku Pytowice i  Słostowice, osiedli  Piaskowizna i  Kmiecizna, 
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nomenklatu Kotlewy, Aleksandrów, Janowiska i Nowiny liczyły 3391 mórg. Na folwark 
Pytowice składały się: grunty orne i ogrody 642 morgi, łąk 277 mórg, pastwiska 27 
mórg, lasu 1367 mórg, nieużytków 100 mórg, razem 2415, budynków murowanych 8, 
drewnianych 43. W 1827 r w Pytowicach było 16 domów, do wsi należało 179 mórg 
ziemi. Na początku XVI Pytowice dawały dziesięcinę i kolędę plebani w Kamieńska, 
część tylko jednego pola dawała kanonii i prebendzie gnieźnieńskiej.
Szpinalów  -  ok.  1888  r.  wieś  liczyła  30  domów,  270  mieszkańców,  506  mórg 
włościańskich i 2 dworskich.
Siódemka  -  kolonia  i  os.  karcz,  liczące  w  1888  r.:  kolonia  -  11  domów,  115 
mieszkańców, 212 mórg włościańskich, os. karcz. - l dom, 5 mieszkańców, 10 mórg. 
Wieś wchodziła w skład dóbr Gałkowice.
Włodzimierz - ok. 1893 r. liczył 26 domów i 183 mieszkańców. Wieś wchodziła w 
skład dóbr Gałkowice.
2)   Położenie, powierzchnia, ludność 

Gmina Kamieńsk leży w południowej części województwa łódzkiego. Jest najdalej 
wysuniętą  na  północ  gminą  powiatu  radomszczańskiego.  Powierzchnia  Gminy 
Kamieńsk wynosi 95,81 km2 ( w tym 12 km 2  to powierzchnia miasta Kamieńsk), a 
dokładne  położenie  centrum miasta  Kamieńska  określają  współrzędne:  51*12’N i 
19*30’E. 

Gmina Kamieńsk graniczy z następującymi gminami:

- od północy -gm. Bełchatów (pow. bełchatowski, woj. łódzkie), 
-gm.  Wola  Krzysztoporska  (powiat  piotrkowski,  woj. 
łódzkie),

- od zachodu -gm. Kleszczów (pow. Bełchatowski, woj. łódzkie), 
- od południa -gm. Dobryszyce i Gomunice (pow. radomszczański),
- od wschodu -gm. Gorzkowice (pow. piotrkowski, woj. łódzkie),

-gm. Rozprza (pow. piotrkowski, woj. łódzkie).

Gminę  ogółem  zamieszkuje  6.099  osób  w  tym  2.686  mieszkańców 

Kamieńska. W jej granicach wydzielono 12 sołectw. 

L.P. NAZWA SOŁECTWA

1. Barczkowice  - Kolonia Olszowiec

2. Danielów

3. Dąbrowa - Michałów, Norbertów. Leszczyna

4. Gałkowice Stare

5. Gorzędów
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6. Huta Porajska – Napoleonów

7. Koźniewice

8. Ochocice – Aleksandrów

9. Podjezioro - Gałkowice Nowe

10. Pytowice

11. Szpinalów - Huby Ruszczyńskie, Ozga, Ruszczyn

12. Włodzimierz – Siódemka

3.  Zagospodarowanie przestrzenne

3.1.  środowisko  przyrodnicze  

Uwzględniając  środowisko   przyrodnicze  w  określaniu  kierunków  rozwoju 
przestrzennego  i  gospodarczego  należy  zwrócić  uwagę  na  jego  stan  i 
uwarunkowania preferujące racjonalne wykorzystanie jego wartości oraz zalecenia 
zmierzające do jego ochrony przed postępującą degradacją.
Znaczne przekształcenia środowiska wywołane działalnością  człowieka,  narzucają 
gminie określone kierunki polityki przestrzennej. Zróżnicowane warunki środowiska 
przyrodniczego, stwarzają preferencje  dla wielofunkcyjnego rozwoju gminy. 
Cały obszar gminy leży w zasięgu gleb wykształconych na piaskach lub gleb słabo 
gliniastych. W strukturze klas bonitacyjnych  na terenie gminy występuje całkowity 
brak gruntów klas I i II, klasy III i IV stanowią ok. 30%. Pozostałe gleby są to gleby 
mało urodzajne,  wymagające obfitego nawożenia na  których produkcja  rolna jest 
mało opłacalna dlatego wskazane jest  ich przeznaczenie na cele nierolnicze oraz 
pod zalesienie.
 Warunkiem  poprawy  stanu  gleb  jest  z  jednej  strony  poprawa  ich  składu 
chemicznego  a  z  drugiej  ograniczenie  źródeł  zanieczyszczeń.  Pierwszy  z  tych 
warunków  na  terenie  gminy  spełniany  jest  w  coraz  większym  stopniu  poprzez 
wapnowanie  oraz  racjonalne  nawożenie,  drugi  poprzez  skanalizowanie  wsi. 
Prowadzona jest  również  likwidacja  i  rekultywacja   niewielkich  „dzikich”  wysypisk 
śmieci,  powstających najczęściej  w wyrobiskach po nielegalnym wydobyciu torfu i 
kruszywa naturalnego.
         Fakt, iż  na terenie gminy istnieją już ekologiczne rozwiązania walki ze ściekami 
min.  lokalne  urządzenia  mech.  podczyszczania  ścieków  mają:  Zakład  Rolny  w 
Pytowicach, Stacja Paliw w Dąbrowie, ZPR w Danielowie oraz rozbudowująca się 
stale sieć kanalizacyjna na terenie gminy sprzyja zmniejszeniu presji na komponenty 
środowiska.
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3.2.  Obszary leśne

Lesistość w gminie Kamieńsk wynosi 31,5% i należy do największych w powiecie 
radomszczańskim. Na terenie gminy lasy i grunty leśne zajmują 3018 ha, z czego 
ok. 1/3 należy do właścicieli prywatnych, pozostała część stanowi własność Skarbu 
Państwa.
Najbardziej  naturalną  formację  roślinną na terenie  gminy  stanowią bory  sosnowe 
i  sosnowo-dębowe.  Fragmenty  olsów  nad  ciekami  wodnymi  uległy  gdzieniegdzie 
degradacji z uwagi na działanie leja depresyjnego, jednakże z uwagi na fakt iż lej 
„cofa się” drzewostan olsowy stopniowo odbudowuje się. 
Powierzchnia  gruntów zalesianych  na  terenie  gminy  sukcesywnie  wzrasta  dzięki 
zalesianiu gruntów słabych klas bonitacyjnych przez prywatnych właścicieli.

3.3.  Ochrona powietrza

 Podstawowym  aktem  prawnym  regulującym  problemy  ochrony  powietrza  jest 
ustawa z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 ze 
zm.). Przesłanką wiodącą jest  ustalenie standardów jakości powietrza, wymóg ich 
osiągania oraz podejmowanie działań ograniczających emisję.
Pomimo  faktu,  iż   gmina  i  miasto  Kamieńsk  leżą  w  sąsiedztwie  obszaru 
ekologicznego  zagrożenia  tj.  Elektrowni  Bełchatów będącej  największym źródłem 
emisji  zanieczyszczeń  w  Polsce,  to  w  wyniku  zastosowania  nowych  metod 
ograniczania  emisji  ditlenku  siarki  praktycznie  nie  obserwuje  się  negatywnego 
wpływu  El. B-tów na terenie gminy ( wskazują na to min. badania Inspekcji Ochrony 
Środowiska).  Natomiast  decydującą  rolę  w  bilansie  emisji  odgrywają 
zanieczyszczenia pochodzące:
1.  ze spalania paliw: na terenie gminy największe zainstalowane moce energetyczne 
źródeł spalania posiadają:   ZPR „Danielów”,  Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kamieńsku,  Publiczna Szkoła Podstawowa i  Publiczne Gimnazjum w Kamieńsku, 
Przedsiębiorstwo „KAM-WIN” w Kamieńsku;
2.  emisja ze składowiska odpadów komunalnych w Kąsiu;
3.  emisja ze spalania paliw na szlakach komunikacyjnych;
4.  emisja z indywidualnych palenisk - nadmierna emisja zanieczyszczeń z tego 
źródła połączona z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi  powoduje 
zjawisko swoistego smogu głównie w centrum miasta. Jednakże stan 
ustawodawstwa w powyższym zakresie nie pozwala organom administracji 
skutecznie przeciwdziałać takim sytuacjom.

Warunki  topograficzne  charakteryzujące  gminę  powodują  podatność  terenu  na 

napływ  zanieczyszczeń  wraz  z  masami  powietrza  z  przeważających  kierunków 

zachodnich  i  południowych,  jednakże  ukształtowanie  rzeźby  powoduje  dobre 

przewietrzanie terenu  i brak „zalegania” zanieczyszczeń.

3.4.   Zasoby kopalin
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Występujące  na  terenie  gminy  Kamieńsk  surowce  mineralne  są  pochodną  prze-
szłości i budowy geologicznej obszaru. Wśród gospodarczo użytecznych surowców 
wymienić należy węgiel brunatny, torfy oraz złoża kruszywa naturalnego. 

3.4.1. Surowce energetyczne

Na terenie gminy znajdują się dwa złoża surowców energetycznych o strategicznym 
znaczeniu  dla  gospodarki  krajowej.  Stanowią  je  bełchatowskie  złoża  węgla 
brunatnego, oba szczegółowo rozpoznane, jedno eksploatowne. 

Tab.  8.  Złoża  surowców  energetycznych  („Bilans  zasobów  kopalin  i  wód 
podziemnych w Polsce” PIG 2003).

Nazwa 
złoża

Stan 
zagospodarowania

złoża

Zasoby w tys. m3

Geologiczne 
bilansowe

Przemy-
słowe

Wydo-
bycie

Bełchatów, 
pole 
Bełchatów

Złoże o zasobach 
szczegółowo 
rozpoznanych, 
eksploatowane

552076 504186 35496

Bełchatów, 
pole 
Kamieńsk

Złoże o zasobach 
szczegołowo 
rozpoznanych 

132424 - -

Złoża  te  leżą  częściowo  na  terenie  powiatów  bełchatowskiego  (dotyczy  pola 
Bełchatów) i radomszczańskiego (dotyczy pola Kamieńsk). Złoża węgla brunatnego 
związane  są  z  tektonicznym  rowem  Bełchatowa.  Seria  węglowa  pola  Kamieńsk 
tworzy jednolity pokład węglowy o średniej miąższości 50-70 m., maksymalnie do 
120 m. Na terenie gminy Kamieńsk złoże rozciąga się równoleżnikowo na długości 
około  1200m.,  przy  czym  w  okolicy  Trawnicy  złoże  rozciąga  się  wzdłuż  Góry 
Kamieńsk,  zaś  na  północy  rozszerza  się  w  kierunku  wsi  Kąsie.  Mimo  znacznej 
szerokości złoża węgiel nie występuje powyżej wsi Trawnica i Kąsie.

3.4.2.  Surowce skalne i węglanowe

Ze względu na znaczną miąższość utworów czwartorzędu (do 300 m. ppt), na terenie 
gminy Kamieńsk nie występują złożą surowców skalnych i węglanowych.

3.4.3.  Surowce ilaste

Na  terenie  gminy  brak  jest  złóż  surowców  ilastych.  Występujące  w  dolinach 
rzecznych pokłady mułków i iłów nie mają lokalnego znaczenia.
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3.4.4.  Kamienie budowlane i drogowe
Na terenie gminy Kamieńsk brak jest złóż surowców klasyfikowanych jako kamienie 
budowlane i drogowe. Decyduje o tym brak dostępnych pokładów utworów skalnych.

3.4.5.  Kruszywo naturalne
Kruszywo naturalne stanowią żwiry, piaski i pospółki pochodzące głównie z okresu 
zlodowacenia  środkowopolskiego.  Występują one w morenach czołowych,  ozach, 
kemach,  wydmach  i  tarasach  rzecznych.  Kruszywo  jest  na  terenie  gminy  dość 
powszechnie występującym surowcem. Liczba udokumentowanych, przemysłowych 
złóż  piasku  wynosi  1.  Jest  ono  eksploatowane.  Charakterystykę  złoża  kruszywa 
naturalnego przedstawia załączona tabela.

Złoże kruszywa naturalnego na terenie gminy Kamieńsk.

Nazwa 
złoża

Stan 
zagospodarowania

złoża

Zasoby w tys. m3

Geologicz
ne 

bilansowe
Przemy-

słowe

Wydo-
bycie

Kamieńsk Złoże eksploatowane 148 - 14

We wschodniej i zachodniej części gminy występują również mniej zasobne złoża o 
lokalnym  znaczeniu.  Są  wśród  nich  złoża  piasków  i  żwirów  czwartorzędowych, 
zlokalizowane w pobliżu miejscowości Huta Porajska, Huby Ruszczyński, Gorzędów, 
Szpinalów, Podjezioro i  Gałkowice Stare. Mapa geosozologiczna gminy Kamieńsk 
(1996r.)  wymienia  23  takie  miejsca  lokalnej  eksploatacji  kopalin  użytecznych  w 
gminie Kamieńsk. Eksploatuje się w nich:

* piasek  (Pytowice,  Koźniewice,  Danielów,  Kurzymąka,  Szpinalów,  Podjezioro, 
Włodzimierz, Michałów, Kamieńsk),

* żwir (Podjezioro, Huta Porajska, Kamieńsk),
* glinę (Gorzędów).

Miejsca  te  często  stanowią  rzeczywiste  i  potencjalne  miejsca  deponowania 
komunalnych i przemysłowych odpadów przez miejscową ludność. 

3.4.6. Piaski kwarcowe

Brak rozpoznanych złóż tego rodzaju na terenie gminy.

3.4.7.  Torfy
Złoża  torfów  występują  głównie  w  bezodpływowych  obniżeniach  terenu  oraz  w 
dolinach rzecznych. Na terenie gminy występują powszechnie i  są eksploatowane 
Istnieje  kilka  koncesji  na  wydobycie  torfów  na  terenie  gminy  Kamieńsk. 
Charakterystykę złóż torfów przedstawia załączona tabela.
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Złoża torfów na terenie gminy Kamieńsk.

Nazwa 
złoża

Stan 
zagospodarowani

a
złoża

Zasoby w tys. m3

Geologicz
ne 

bilansowe
Przemy-

słowe

Wydo-
bycie

Danielów Eksploatowane 9 - 15

Napoleonów Eksploatowane 22 - 2

Napoleonów I Eksploatowane 6 - -

Napoleonów II Wygaszanie 30 30 -

Napoleonów III Zrekultywowane - - -

Napoleonów IV Rozpoznane 11 - -

Napoleonów VI Zrekultywowane - - -

Huta Porajska I Eksploatowane 107 107 Bd

Napoleonów VII Wygaszanie 18 - -

Złoża eksploatowane są głównie do celów rolniczych i ogrodniczych. Złoże Danielów 
ma charakter jednolitego pola o powierzchni około 360 ha, maksymalnej miąższości 
2,5m. Średnia popielność torfu ze złoża wynosi 9,2%, zaś średni stopień rozkładu 
31%. 

Złoża w Napoleonowie mają wyspowy charakter. Łączna powierzchnia złóż wynosi 
311,5  ha,  miąższość  1,2m.,  średnia  popielność  19,7%  i  średni  stopień  rozkładu 
49,7%. 

3.5.  Infrastruktura techniczna 

3.5.1.  Gospodarka energetyczna

Energia elektryczna dostarczana jest dla odbiorców w Mieście i  Gminie Kamieńsk 
trzema magistralnymi  napowietrznymi  liniami  15 kV,  dwiema wyprowadzonymi  ze 
stacji  110/15  kV  „Gorzkowice”  oraz  jedną  ze  stacji  110/15  kV  „Młodzowy”  w 
Radomsku  z  których  energia  jest  dystrybuowana  za  pomocą  sieci  rozdzielczej 
średniego napięcia 15 k V i stacji transformatorowo-rozdzielczych niskiego napięcia 
0,4/0,231 kV, usytuowanych w poszczególnych miejscowościach. Stacje zasilające 
wysokiego napięcia 110 k V posiadają znaczne rezerwy mocy elektrycznej, a sieć 
rozdzielcza  średniego napięcia  15  kV może przesyłać  większe niż  obecnie  ilości 
energii elektrycznej.
podstawowym  uwarunkowaniem,  dla  dalszego  zaopatrywania  miasta  i  gminy, 
wynikającym  ze  stanu  technicznego  elektroenergetycznej  sieci  rozdzielczej, 
należącej  do  właściwego  terenowo  operatora  (przedsiębiorstwa  energetycznego), 
jest  potrzeba  modernizacji  lokalnych  elementów  tej  sieci,  szczególnie  w  takich 
miejscowościach  jak:  Danielów,  Podjezioro,  Gałkowice,  Napoleonów,  Huby 
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Ruszczyńskie,  Koźniewice,  Podolszynki  oraz  Huta  Porajska.  Modernizacja  ta 
powinna polegać na dobudowywaniu lokalnych stacji transformatorowo-rozdzielczych 
15/0,4 k V i  skracaniu długości  linii  rozdzielczych niskiego napięcia 0,4/0,231 kV. 
Modernizacja istniejącej sieci  rozdzielczej,  należy, zgodnie z obowiązująca ustawą 
„Prawo energetyczne” do zadań własnych, właściwego terenowo operatora systemu 
rozdzielczego.
Przez  teren  gminy  i  miasta  przebiegają  napowietrzne  linie  elektroenergetyczne 
najwyższych napięć 400 kV relacji Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3 
i 220 kV relacji Joachimów – Rogowiec 1, Joachimów – Rogowiec 2, należące do 
operatora  krajowego  systemu  przesyłowego  oraz  linie  napowietrzne 
elektroenergetyczne  wysokiego  napięcia  110  k  V:  „Gorzkowice-Piaski”  oraz 
„Gorzkowice-Młodzowy (Radomsko)”, należące do działającego na terenie miasta i 
gminy  operatora  systemu  rozdzielczego,  a  także  napowietrzna  linia  wysokiego 
napięcia 110 k V należąca do lokalnego operatora działającego na terenie Gminy 
Kleszczów.
Wzdłuż  tras  powyższych  linii  występują  strefy  ochronne  o  szerokościach 
odpowiednio: dla linii 400 kV - 90 m, dla linii 220 kV - 65 m i dla linii 110 kV - 36 m, w 
obrębie których nie powinna być lokalizowana zabudowa mieszkaniowa dla stałego 
pobytu człowieka.
Dla  potrzeb  projektowanych  elektrowni  wiatrowych  zaprojektowanych  na  Górze 
Kamieńsk przewiduje się budowę stacji 110/15 kV „Góra Kamieńsk” oraz linii 110 kV 
zasilającej  ww.  stację  od  stacji  110 kV „Piaski”  zlokalizowanej  na  terenie  Gminy 
Kleszczów.

3.5.2. Systemy przesyłu informacji i łączności

Ocena i uwarunkowania telekomunikacji Miasta i Gminy Kamieńsk.
Usługi  telekomunikacyjne  dla  miasta  i  gminy  realizowane  są  podstawowe  przez 
operatora - Telekomunikację Polską S.A. Lokalne linie telekomunikacyjne są jeszcze 
w znaczącej części liniami napowietrznymi, podatnymi na uszkodzenia z przyczyn 
losowych  i  posiadającymi  przewody  w tradycyjnym  układzie  wieloparowym.  Sieć 
kablowa  występuje  głównie  w  samym  mieście.  Wskaźnik  abonentów  sieci 
telefonicznej na 100 mieszkańców miasta i  gminy kształtuje się na poziomie 12,2 
abonentów/100  mieszkańców  i  jest  niższy  od  średniej  krajowej  dla  obszarów  o 
podobnej zabudowie, która wynosi 15 abonentów/100 mieszkańców.
Głównym  uwarunkowaniem  technicznym  dalszego  rozwoju  usług 
telekomunikacyjnych  realizowanych  za  pomocą  łączności  przewodowej  jest 
ograniczona  pojemność  centrali  telefonicznych  oraz  niska  zdolność  transmisji 
informacji  liniami  posiadającymi  tradycyjne  przewody  wieloparowe.  Przez  teren 
gminy przebiega dalekosiężna linia telekomunikacyjna wzdłuż trasy E-75.

3.5.3.  Sieć wod-kan

Obszar gminy został w całości zwodociągowany w celu zrekompensowania braków 
wody, wywołanych oddziaływaniem KWB „Bełchatów” i odkrywki „Szczerców”. Sieć 
wodociągowa  rozprowadza  wodę  z  2  ujęć  podziemnych  w  Kamieńsku  i 
Włodzimierzu.  KWB  „Bełchatów”  na  Górze  Kamieńsk  w  miejscowości  Huby 
Ruszczyńskie 2 ujęcia podziemne R1 i R2 do naśnieżania trasy narciarskiej.
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Liczne gospodarstwa indywidualne zaopatrują się w wodę również ze studni. 

Tab. 7. Gospodarstwa wg zaopatrzenia w wodę (Spis Rolny 2002).

Własne ujęcia wody ze studni

kopanej wierconej

Dowożenie  wody 
spoza 
gospodarstwa

miasto 17 2 2
obszar wiejski 49 5 5
ogółem 66 7 7

Tylko  miasto  Kamieńsk  wyposażone  jest  w  sieć  kanalizacji  sanitarnej.  Wieś 
Gałkowice  posiada  900  m  sieci  kanalizacyjnej,  która  podłączona  jest  do  nowo 
wybudowanej oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Nowych. 
Kanalizację  deszczową posiada natomiast  miejscowość Gorzędów – odwodnienie 
jednej ulicy i placów przyległych.
Nieliczne  jednostki  posiadają  urządzenia  mechanicznego  i  biologicznego 
podczyszczania ścieków.
Pozostałe obszary posiadają lokalne systemy oczyszczania, tzw. systemy kanalizacji 
bezodpływowej, tj. bezodpływowe zbiorniki – szamba, z których ścieki dowożone są 
na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi.

3.5.4 Infrastruktura komunikacyjna

3.5.4.1.  Diagnoza stanu układu komunikacyjnego - uwarunkowania
Układ  komunikacyjny  stanowi  szkielet  układu  przestrzennego  każdego 

obszaru.  Gęstość  jego  sieci,  stan  techniczny  oraz  układ  i  relacje  stanowią  o 
możliwościach  rozwojowych  obszaru.  Dostępność  natomiast  sieci  drogowej  i  jej 
powiązania wyznaczają wartość rozwojową terenu.

Analizę  stanu  i  uwarunkowania  rozwoju  układu  komunikacyjnego  Gminy 
Kamieńsk  opracowano  na  podstawie  zebranych  materiałów  inwentaryzacyjnych  i 
planistycznych, w oparciu o dane i wnioski uzyskane z Urzędu Miejskiego w 
Kamieńsku  i  z  innych  jednostek  (instytucji)  jak:  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w 
Radomsku,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Publicznych,  Oddział  w  Łodzi  -  Biuro 
Zamiejscowe w Łodzi, Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie a także 
w oparciu  o  wizje  i  obserwacje w terenie.  Generalnie  rozwój  gospodarczy gminy 
uwarunkowany  jest,  z  jednej  strony  przebiegiem dróg  zewnętrznych,  a  z  drugiej 
strony  układem  dróg  wewnętrznych,  jego  stanem  technicznym,  możliwościami 
przekształceń i rozbudowy.

Układ komunikacyjny, główny element obsługi komunikacyjnej podstawowych 
jednostek osadniczych i rejonów zagospodarowania gminy składa się z:

• sieci drogowej,
• linii kolejowej,
• pasażerskiej komunikacji autobusowej PKS.
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3.5.4.2.  Sieć drogowa
Układ drogowy tworzą drogi publiczne: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Ponadto  w obszarze  gminy  występują  drogi  gospodarcze  i  obsługujące  tereny 
zabudowy miejskiej i wiejskiej (wewnętrzne).

3.5.4.3.  Drogi krajowe
Przez obszar gminy i miasta przebiegają następujące drogi krajowe:
• droga krajowa Nr l relacji Gdańsk - Łódź - Cieszyn,
•  droga krajowa Nr  91 relacji  Głuchów -  Piotrków Trybunalski  -  Częstochowa 

-Katowice.
Wyżej wymienione drogi krajowe znajdują się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi.
Najważniejszą rolę obecnie dla obsługi komunikacyjnej terenów miasta i gminy pełni 
droga krajowa Nr 91, która przebiegając w układzie północ - południe rozcina obszar 
miasta i  gminy  na  dwie części.  Jest  drogą jednojezdniową o dwu pasach ruchu, 
posiada nawierzchnie przystosowaną do nośności w klasie do 100kN/oś.
W  relacjach  zewnętrznych  najważniejszą  rolę  pełni  droga  krajowa  Nr  l,  również 
przebiegająca w układzie północ - południe przez obszar gminy. Droga ta generalnie 
posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o nośności w klasie do 
100kN/oś. Planowana jest przebudowa tej drogi na autostradę A-1.

3.5.4.4.  Drogi wojewódzkie
Przez  teren  gminy  i  miasta  przebiega  droga  wojewódzka  Nr  484  relacji  Buczek 
(Łask)  -  Zelów  -  Bełchatów  -  Kamieńsk  znajdująca  się  w  Zarządzie  Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi.  Jest to droga jednojezdniowa w złym stanie technicznym, 
który  częściowo  związany  jest  z  przenoszeniem  ruchu  ciężkiego  z  Kopalni  i 
Elektrowni Bełchatów na w/w drogę krajową Nr l w kierunku południowym.

3.5.4.5.  Drogi powiatowe
Zapewniają  podstawowe  powiązania  Miasta  oraz  Gminy  Kamieńsk  z  sąsiednimi 
gminami. Pozostają one w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Radomsku. W 
obszarze gminy funkcjonuje 5 dróg powiatowych o łącznej długości = 22,9 km.

Na obszarze gminy są to drogi o następujących numerach, relacjach i długościach:
- Nr 1500E relacji Kalisko – granica gminy (Piotrków Tryb.) - 6,7 km,
- Nr 3915E relacji Kamieńsk – Pytowice – gr. Gminy Kleszczów - 8,0 km
- Nr 3931E relacji Pytlowice – gr. Gm. Słostowice – Gomunice - 4,3 km,
- Nr 3915E relacji Kamieńsk – Barczkowice – Gorzędów – granica gm. - 2,7 km,
- Nr 3931E relacji Gorzędów – gr. Gm. Gorzkowice – Kletnia - 1,2 km.

Generalnie drogi te posiadają jezdnie dwupasowe o szerokości jezdni w granicach 
5,0 - 6,0 m i nawierzchni bitumicznej o zróżnicowanym stanie technicznym.

3.5.4.6.   Drogi gminne
Stanowią  w  obszarze  gminy  sieć  zapewniającą  bezpośrednią  obsługę 
zainwestowania  a  także  powiązanie  do  dróg  wyższych  klas  tj.  dróg  krajowych, 
wojewódzkich  i  powiatowych.  W obszarze  administracyjnym gminy  funkcjonują  4 
drogi gminne numerowane. Są to następujące drogi:

• nr 3056901 relacji gr. gminy - Siódemka - Ług - Danielów,
• nr 3056902 relacji Gałkowice Stare - dr. gminna nr 3056901,
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• nr 3056903 relacji (Szpinalów Dolny) dr. woj. Nr 484 - Danielów - Aleksandrów 
-Ochocice,

• nr 3056904 relacji (Huta Porajska) gr. gminy Rozprza - Norbertów - gr. gminy
Gorzkowice,

     •  nr  112153E  relacji  Gorzędów  ul.  A.  Krajowej  -gr.  gminy  Gorzkowice  – 
(Gorzkowice),

      •  nr  112105E  relacji  Gomunice  -  gr.  gminy  Gomunice  –  Kamieńsk,  ul. 
Wrzosowa(droga gminna w granicach administracyjnych miasta).

Drogi te posiadają zróżnicowane nawierzchnie tj. bitumiczne, tłuczniowe, żwirowe i 
gruntowe. Ponadto w obszarze gminy funkcjonuje szereg dróg nie ustanowionych 
jako drogi  publiczne tj.  ulice miejskie,  drogi  wiejskie,  gospodarcze,  polne czy też 
wewnętrzne. Wydaje się, że szereg z tych dróg, pełniących często istotne funkcje, 
może być proponowana do ustanowienia drogami publicznymi.

3.5.4.7. Wielkość ruchu na drogach

Niska  sprawność  układu  (w  szczególności  układu  podstawowego)  jest  wynikiem 
braku zdecydowanego rozwoju sieci drogowej w ostatnich latach i dużego wzrostu 
motoryzacji.  Wzrostowi  motoryzacji  w  skali  kraju  i  wzrostowi  ruchu  w  rejonie 
Kamieńska  w  ostatnim  dziesięcioleciu  nie  towarzyszył  proporcjonalny  rozwój 
infrastruktury  komunikacyjnej,  dlatego  zaległości  w  modernizacji  układu  ciągle 
narastają. Odpowiednio do wzrostu ilości  samochodów wzrasta ruch na drogach i 
ulicach wiejskich. Kamieńsk jest szczególnie narażony na wzrost ruchu ze względu 
na przebieg przez jego obszar podstawowych dróg krajowych ważnych zarówno w 
układzie kraju jak i województwa, które w dużym stopniu przenoszą przez gminę i 
miasto ruch tranzytowy i  ciężki,  a na to  nakłada się  dodatkowo ruch związany z 
występowaniem tu drogi wojewódzkiej obsługującej również Zagłębie Bełchatowskie.
W poniższej tabeli przedstawiono wielkość ruchu na drogach w 1990 roku i w 1995 
roku na podstawie generalnych pomiarów ruchu wykonanych przez Transprojekt – 
Warszawa.

Nr drogi z 
kierunku

Rok Wielkość ruchu (SDR) w poj./dobę/2 kierunki

Ogółem % ruchu 
osobowego

% ruchu 
ciężarowego

Wskaźnik
wzrostu 

1995/1990

l Piotrkowa 1990 10500 56 28

1995 17200 65 23

1,64
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l Radomska1990 11000 56 29
1995 16400 69 21

1,49

91 
Piotrkowa

1990 2000 54 17
1995 2900 75 10

1,45

91 
Radomska

1990 1800 46 25

1995 2700 74 12

1,69

484 
Bełchatowa

1990 1600 46 20
1995 2200 71 13

1,37

Średni wzrost ruchu w ciągu 5 lat wyniósł powyżej 50% czyli ponad 10 % w ciągu 
jednego  roku  -  jest  to  wzrost  dużo  większy  od  średniej  krajowej,  mający  swoje 
odzwierciedlenie  w  obciążeniu  układu  komunikacyjnego  i  wzroście  zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu mieszkańców gminy. Należy zaznaczyć, iż ruch ten odbywa 
się  ciągami  komunikacyjnymi  nie  przygotowanymi  do  przyjęcia  takiej  jego  skali, 
w tym dużym stopniu ruchu ciężkiego.
  
3.5.4.8.  Układ kolejowy
Poprzez Gminę Kamieńsk we wschodniej  jej  części,  przebiega ważna w układzie 
krajowym  linia  kolejowa  tzw.  „wiedeńska"  w  relacji:  Koluszki  -  Częstochowa  - 
Katowice z przystankiem Kamieńsk i  Gorzędów na jej  obszarze i  stacją kolejową 
Gomunice w sąsiedztwie poza granicą gminy. Prowadzi ona głównie ruch pasażerski 
i niewielki ruch towarowy.

3.5.4.9.  Pasażerska komunikacja autobusowa PKS
Obsługę komunikacją zbiorową gminy, w zakresie przewozów osób zapewnia 

Przedsiębiorstwo  Państwowej  Komunikacji  Samochodowej  oraz  prywatni 
przewoźnicy.  Mieszkańcy  większości  wsi  położonych  na  obszarze  gminy,  mają 
możliwość  podróżowania  komunikacją  zbiorową  autobusową  PKS,  gdyż  wsie 
generalnie  położone  są  przy  drogach,  które  prowadzą  linie  autobusowe,  bądź 
znajdują się w izochronie dojścia (1,5 km) do przystanku autobusowego. Generalnie 
linie  PKS-u  przebiegają  drogą  krajową,  wojewódzką  i  niektórymi  drogami 
powiatowymi.

3.5.5.  Inne elementy infrastruktury.
Na terenie gminy położony jest rurociąg produktów naftowych i kabel światłowodowy. 
Strefa bezpieczeństwa dla rurociągu i urządzeń towarzyszących wynosi 15 metrów z 
każdej strony od rurociągu naftowego. Strefa ta może być użytkowana według 
przeznaczenia  pierwotnego,  w  której  nie  dopuszcza  się  wznoszenia  żadnej 
zabudowy oraz składowania materiałów łatwopalnych.
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Planując zabudowę należy zachować niżej wymienione odległości z każdej strony 
rurociągu naftowego:
-minimum  100  m.  dla  osiedli  mieszkaniowych,  zabudowy  zwartej,  składów 
materiałów łatwopalnych,
-minimum 30 m dla zabudowy luźnej, zagród gospodarczych wiejskich.
Podane  wyżej  odległości  powinny  być  zwiększone  w  wypadku  niekorzystnej 
konfiguracji terenu, gdy rurociąg naftowy jest na wyższej rzędnej niż projektowane 
obiekty. Obowiązują w nich ograniczenia w sposobie zagospodarowania zabudowy 
indywidualnej  w  oparciu  o  obowiązując  podstawy  prawne  ze  względu  na 
bezpieczeństwo  ludzi  i  otoczenia.  Zaleca  się  ponadto  aby  każda  lokalizacja  w 
odległości  minimum  100  metrów  z  każdej  strony  od  rurociągu  naftowego  była 
zaopiniowana  przez  Przedsiębiorstwo  Eksploatacji  Rurociągów  Naftowych 
„Przyjaźń”.

4.  Sfera Społeczna

W Gminie Kamieńsk niezmiennie od kilku lat widoczny jest wzrost poziomu 

wykształcenia  mieszkańców.  Wzrasta  również  ich  świadomość  obywatelska  oraz 

kultura  osobista.  Efektem  powyższego  stanu  jest  wzrastające  poczucie 

odpowiedzialności za sprawy o charakterze publicznym.

4.1. Demografia

STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU

Ludność:
Ludność ogółem 6099
Mężczyźni 3035
Kobiety 3064
Na 1 km 2 63
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              WYSZCZEGÓLNIENIE    OGÓŁEM  MĘŻCZYŹNI  KOBIETY

Ogółem 6099 3035 3064
Wiek przedprodukcyjny

kobiety i mężczyźni w wieku 0 – 17 lat 1407 754 653

 Wiek produkcyjny
kobiety 18 – 59 lat, mężczyźni 18 – 64 lata 3660 1959 1701

Wiek poprodukcyjny
kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej 1032 322 710

Na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypada osób w wieku

nieprodukcyjnym
0,7 0,5 0,8

STRUKTURA LUDNIOŚCI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
(6099)

Grupa
wieku

Poziom wykształcenia

wyższe policealne Średnie
razem Ogóno - 

kształcące
zawo-
dowe

Zasa-
dnicze
zawo-
dowe

Podstawo-we
ukończone

Podstawowe
nieukończone 
i bez
wykształcenia

ogółem 409 210 1060 345 715 1170 2190 130

1613
19 lat i 
mniej - - 75 40 35 30 578 -

953 20-29 224 65 346 103 243 214 102 2
842 30-39 72 63 210 60 150 355 139 3
830 40-49 44 34 208 56 152 314 228 2
731 50-59 45 41 143 60 83 180 320 2
216 60-64 12 2 20 7 13 30 150 2

914
65 lat i 
wię-cej 12 5 58 19 39 47 673 119

Zarejestrowani bezrobotni w Gminie Kamieńsk w latach 1995 -2002.
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Stan na koniec Ogółem W tym
kobiety

Razem % Razem %

1995 639 10,1 357 55,9 289
1996 640 375 58,6 389
1997 674 10,6 382 56,8 425
1999 662 10,4 385 58,2 —
2000 720 ok. 11,9* 419 58,2 435
2002 522 8,5 307 58,8 183
*dane orientacyjne z powodu różnic pomiędzy danymi z UM Kamieńska i GUS -u. Źródło: 
Program Rozwoju Gminy Kamieńsk, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS" S. A. w 
Bełchatowie, Bełchatów, czerwiec 1997., Rocznik statystyczny województwa piotrkowskiego, 
1999 r., Urząd Miasta Kamieńska (2000 r.), Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 
2000, 2003, GUS. 

4.2. Stopa bezrobocia 

INFORMACJA O BEZROBOCIU W GMINIE KAMIEŃSK
III KWARTAŁ 2004 r.

Bezrobotni   -  ogółem -360, kobiety- 219

Absolwenci  -  0

Zwoln. z przyczyn dot. zakładu pracy  -  2

Zamieszkali na wsi  -  360

Z prawem do zasiłku  -  58

W wieku 18-44 lata  -  275

Zarejestrowani powyżej 12 m-cy  -  228 

4.3.   Kultura, oświata i sport

Na terenie Gminy Kamieńsk znajduje się jedno Gimnazjum Publiczne w Kamieńsku, 
jedna Szkoła Podstawowa w Kamieńsku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Gorzędowie, przedszkole w Kamieńsku. Największa szkołą podstawową jest Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku.
Kamieńsk  może  poszczycić  się  również  następującymi  szkołami 
ponadpodstawowymi:

o Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki: 
 profil matematyczno - informatyczny 
 profil ogólny 
 profil sportowo-obronny 
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o Liceum Profilowane 
 profil ekonomiczno-administracyjny 
 profil mechatroniczny 

o Technikum Mechaniczne: 
 Zawód technik mechanik 

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
 Zawód: 

• mechanik 
• elektromechanik 

o Technikum Mechaniczne dla Dorosłych: 
 Zawód: 

• technik mechanik 
• technik elektryk 

Do  dyspozycji  uczniów  jest  internat  oraz  warsztaty  szkolne.  W  szkole 
znajduje się dobrze wyposażona pracownia komputerowa a w internacie siłownia. 
Szkoła wiąże duże nadzieje z utworzonym od l września 2000 r. nowym profilem 
wojskowym  w  Liceum  Ogólnokształcącym  oraz  z informatyką  (oprócz  profilu 
matematyczno-informatycznego tworzy się profil informatyczno-ekologiczny).

Na terenie gminy działa od 1970 r. Biblioteka Publiczna, która jest jednym z 
ośrodków  krzewienia  kultury.  Siedziba  biblioteki  znajduje  się  w  Kamieńsku  a  w 
Gorzędowie duży punkt filialny. Księgozbiór biblioteki w Kamieńsku liczy ok. 8600 
woluminów a w Gorzędowie ok. 5300 woluminów. Z tej szerokiej oferty korzysta w 
Kamieńsku 488 czytelników a w Gorzędowie 251 (1999 r.). W bibliotece odbywają 
się także różne imprezy kulturowe i oświatowe m.in. rocznice literackie, konkursy, 
lekcje biblioteczne.
W oparciu o projektowaną rozbudowę „kompleksu obiektów rekreacyjno-sportowych” 

w rejonie zwałowiska zewnętrznego nadkładu nastąpi rozwój sportu i turystyki.

4.4.   Bezpieczeństwo publiczne
Na  podstawie  §  3  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  25  czerwca  2002  r.w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  działania  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju,  szefów 
obrony  cywilnej  województw  i  gmin  oraz  zasad  i  trybu  kierowania,  a  także 
koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej / 
Dz.U.Nr 96,poz.850 / oraz zgodnie z § 60,pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 28 września 1993 r.w sprawie obrony cywilnej /Dz.U.Nr 93 
powołano formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań ogólnych 
oraz do wykonywania zadań specjalnych.

Gminną  Komendę  Obrony  Cywilnej,  z  zadaniem  koordynowania  i  kierowania 
przygotowaniem oraz działaniem n/w sił obrony cywilnej gminy.

1. Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego w składzie 48 osób,
2. Drużynę Likwidacji Skażeń w składzie 15 osób,
3. Drużynę Ochrony  Zwierząt Gospodarskich w składzie 18 osób,
4. Drużynę Wykrywania i Alarmowania w składzie 14 osób.   
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Ponadto  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego  i  ścisłej  współpracy 
zobowiązane  zostały  wszystkie  organy  władzy  i  instytucje  wyspecjalizowane  w 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego takie jak : Policja, Straż Pożarna.
Zostały również podpisane porozumienia z ościennymi gminami o wzajemnej 
współpracy w razie zagrożenia. 

5.  Sfera gospodarcza

Na  obszarze  gminy  zarejestrowano  w  kwietniu  2004  roku  194  podmiotów 
gospodarczych.  
W  porównaniu  z  rokiem  2000  liczba  ta  wzrosła.  Wskaźnik  liczby  podmiotów 
przypadających na 100 mieszkańców wynosi w roku bieżącym 3,2. 
Rys. Udział poszczególnych rodzajów podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie 

podmiotów

51%

2%

44%

3%

handel gastronomia uslugi produkcja

W ogólnej klasyfikacji najwięcej podmiotów (95 %) działa w strefie usług oraz handlu, 
tj. odpowiednio 51 i 44 %. 
W  sektorze  usług  największy  udział  mają  usługi  transportowe  (transport 
samochodów ciężarowych) – ok. 23% oraz budowlane – ok. 14 %. 

Najbardziej  rozpowszechnioną  formą  działalności  gospodarczej  na  terenie 

gminy  Kamieńsk  są  mikroprzedsiębiorstwa.  Cechą  charakterystyczną  tych 

przedsiębiorstw jest  to,  że mają one rodzinny charakter oraz, że znajduje w nich 

zatrudnienie coraz większa liczba osób.  Do zalet  tych przedsiębiorstw należy ich 

elastyczność  działania,  finansowania  i  podziału  zysku.  Wadą  natomiast  są 

ograniczone  możliwości  gromadzenia  środków  finansowych  przez  pojedynczego 
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właściciela. Ograniczone środki finansowe są także czynnikiem hamującym rozwój 

tych  przedsiębiorstw.  Dużą  szansą  na  powstawanie  i  rozwój  małych  i  średnich 

przedsiębiorstw na terenie gminy Kamieńsk jest bliskość bełchatowskiego kompleksu 

energetycznego, który w coraz większym stopniu korzysta z usług firm zewnętrznych. 

Dynamicznie  rozwijającym  się  rynkiem  są  usługi  remontowo  –  budowlane. 

Największa  liczba  podmiotów  gospodarczych  mieści  się  w  branży  budowlanej, 

handlu i naprawach, usługach transportowych. 

Identyfikacja problemów:

• ograniczone możliwości finansowe firm

• brak płynności finansowej przedsiębiorstw

• wysokie składki ZUS za pracowników

• problemy ze stworzeniem i utrzymaniem dotychczasowych miejsc pracy

• zbyt  małe  rozeznanie  pracodawców w  możliwościach  pozyskania  środków 

pomocowych

• problemy dotyczące gospodarstw rolnych

Władze lokalne gminy Kamieńsk  powinny podejmować działania inwestycyjne 

oraz  informacyjno-promocyjne,  przyczyniające  się  do  tworzenia  warunków  dla 

nowych inicjatyw gospodarczych. W tym celu gmina Kamieńsk w latach 2004-2013 

będzie realizowała następujące zadania:

1. budowę infrastruktury technicznej w mieście i na terenach wiejskich 

2. ochronę istniejących miejsc pracy, oraz tworzenie warunków do powstawania 

nowych miejsc pracy 

3. inwestycje w zakresie ochrony zdrowia w celu poprawienia dostępności usług 

medycznych

     4.  zwiększać efektywność pomocy społecznej uwzględniając 

potrzeby grup słabszych takich jak: osoby starsze i bezrobotne

     5.  tworzyć warunki do uzyskiwania dobrego wykształcenia ogólnego  

         umożliwiającego  zdobywanie wiedzy i  umiejętności na poziomie 

wyższym z  

         uwzględnieniem  aktualnych potrzeb rynku pracy

      6.  inwestować  w  budowę  mieszkań,  ośrodków  rekreacyjnych  i 

sportowych
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Aby  zwiększyć  atrakcyjność  inwestycyjną  gminy  Kamieńsk,  władze 

samorządowe przede wszystkim winny skupić uwagę na rozbudowie infrastruktury 

technicznej  dla  miasta  i  gminy  Kamieńsk.  Inwestycje  w  tej  sferze  powodują 

powstawanie  terenów  pod  inwestycje  budowlane  i  przemysłowe.  Następnym 

instrumentem,  który  może  wesprzeć  rozwój  MŚP  są  programy  pomocowe  UE.. 

Należy zachęcać lokalne przedsiębiorstwa, aby w pełniejszy sposób wykorzystywały 

tę szansę.

Najważniejsze zadania, jakie stoją przed samorządem celem wspomagania małych 

i średnich firm są następujące:

• monitorowanie i obserwacja rozwoju podmiotów gospodarczych,

• gromadzenie informacji o podmiotach gospodarczych, 

• współdziałanie na rzecz wspierania i promocji MŚP, 

• wspieranie aktywizacji rynku pracy,

Mając  na  uwadze  konieczność  realnego  wsparcia  MŚP,  które  stanowią 

znaczący  potencjał  gospodarczy  -  należy  dążyć  do  zwiększenia  nakładów  na 

szeroko rozumianą (w różnych formach) pomoc dla nowopowstających i istniejących 

firm.  Przy ograniczonych środkach finansowych samorządu należy główny nacisk 

położyć na pomoc dla  małych i  średnich firm w zakresie  ich promocji  i  szukaniu 

partnerów  strategicznych..
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6. Finanse gminy

6.1.  budżet lata 2001 - 2004

Budżet -  wykorzystanie w latach 2001-2003 i plan roku 2004
2001r

                                PLAN                                         WYKONANIE
DOCHODY                                            7.850.289,00                              8.034.394,00
WYDATKI                                              7.750.289,00                              7.390.949,00
INWESTYCJE                                         630.000,00                                  630.000,00 
 w tym: ze środków własnych                   630.000,00                                  630.000,00
   kredyty i pożyczki                                  -                                                  -

2002r
                 PLAN                                          WYKONANIE

DOCHODY                                          9.295.887,00                            9.580.081,00
WYDATKI                                             9.617.887,00                            9.091.333,00
INWESTYCJE                                      1.523.100,00                            1.439.910,00
w tym: ze środków własnych                1.523.100,00                            1.439.910,00
 kredyty i pożyczki                                  -                                                  -

2003r
PLAN                                        WYKONANIE

DOCHODY                                            9.302.465,00                           9.371.724,00
WYDATKI                                            10.434.465,00                           9.865.023,00
INWESTYCJE                                       1.566.270,00                           1.524.231,00
 w tym: ze środków własnych                    814.278,00                               772.231,00
kredyty i pożyczki                                      752.000,00                               752.000,00

2004r
                                                        PLAN
                                         (uchwała budżetowa) (po zmianach) 
WYKONANIE
DOCHODY                         9.225.958,00               10.009.168,00
WYDATKI                          8.908.358,00               11.479.568,00
INWESTYCJE                       399.000,00                 2.276.149,00
       w tym: ze środk. wł.      399.000,000                    816.149,00
 kred. i pożycz.     -             1.460.000,00                                                  -
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6.2.   projekt budżetu na lata 2005-2006
Plan budżetu na lata 2005-2006

  2005r
               PLAN

DOCHODY                                                          11.000.406,00               
WYDATKI                                                            10.525.271,00
INWESTYCJE                                                           953.282,00
w tym: środki własne                                                 220.765,00
            kredyty i pożyczki                                                 -

2006r
                   PLAN

DOCHODY                                                             11.686.000,00
WYDATKI                                                               11.029.200,00    
  w tym: ze środków własnych                   
  KREDYTY I POŻYCZKI                                 -                                                  

Zrealizowane  projekty  infastrukturalne  wykorzystujące  fundusze 
przedakcesyjne:

II  Spodziewane  kierunki  rozwoju

Analiza zdarzeń zawartych w opisie wykazała, że na terenie gminy 
umiejscowione jest  szereg  zdarzeń  o charakterze  ponadlokalnym  mającym 
znaczenie dla prawidłowego rozwoju gminy i regionu:

 Układ drogi krajowej Nr 1 oraz 91  przebiegającej  wzdłuż  „osi”  gminy. 
na przyjęcie założenia  rosnącej  roli  gminy  jako ośrodka  obsługi 
transportu  oraz  stwarzającego  korzystne  warunki   do  rozwoju 
przemysłowo – usługowego,

 dynamiczny  rozwój  ośrodka  przemysłu  wydobywczo – energetycznego 
w  Bełchatowie  - powstająca „Odkrywka  Szczerców” ,

 dynamiczny  rozwój  lokalnych  przedsiębiorstw  
Opisywane wyżej zdarzenia obrazują konieczność dwukierunkowego rozwoju 
gminy, a mianowicie:

 Lokalizację  stref  rozwoju  przemysłu i usług  głównie  w strefie już 
istniejących  układów  komunikacyjnym i w sąsiedztwie  działających 
przedsiębiorstw.

 Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej.
Przyjęte kierunki rozwoju są konsekwentnie realizowane, o czym świadczą 
inwestycje zrealizowane i realizowane przy wsparciu wszelkich  dostępnych 
funduszy   oraz  budżetu gminy.
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III.  Proponowane  kierunki  inwestowania  przez  gminę     

Ze względu na opisane wyżej uwarunkowania, za inwestycje o priorytetowym 
znaczeniu dla rozwoju gminy uznano:

 Remont i budowę sieci dróg gminnych zapewniających ciągłość ruchu 
kołowego oraz dające możliwość stworzenia alternatywnych ciągów 
komunikacyjnych rozładowujących ruch na drodze  krajowej  oraz 
drogach  powiatowych przebiegających przez Kamieńsk.

 Skanalizowanie i oczyszczanie całości ścieków w gminie.
 Uzbrojenie wydzielonych terenów  inwestycyjnych na terenie gminy
 Rozbudowę infrastruktury turystycznej i sportowej (wytyczanie i budowa 

ścieżek  rowerowych,  budowa  terenów  i  obiektów  rekreacyjno  – 

sportowych,  wspieranie  i  pomoc  przy  zwiększaniu  bazy  noclegowej, 

rozwój agroturystyki

IV   Planowane działania  w zakresie infrastruktury na lata 2005-  2013

Zakres zadań przewidzianych do realizacji  jest ściśle powiązany z strategią 

Rozwoju  Gminy  Kamieńsk  .  Dokument  ten  określa  kierunki  działań  władz 

samorządowych.  Intensywnie  prowadzone  prace  nad  strategią,  konsultacje  i 

warsztaty  z  udziałem wszystkich  grup  społecznych  pozwoliły  na  bezpośrednie 

określenie obszarów problemowych. 

W chwili obecnej można zidentyfikować zadania, które winny być realizowane 

na terenie Gminy  Kamieńsk. 

INWESTYCJA KWOTA

2005
Kanalizacja deszczowa Kamieńsk w ulicach: Reymonta, 
Secomskiego, Łączyńskiego 150 000 

Chodnik Kamieńsk ul. Słowackiego 25 000
Chodnik Kamieńsk ul. Kościuszki 20 000  
Chodnik Kamieńsk ul. Górniczej 10 000
Utwardzenie placu targowicy + projekt na budynek socjalny 60 000
Budowa budynku socjalnego w Gorzędowie 100 000
Kanalizacja sanitarna Ochocice 1 900 000 
Kanalizacja sanitarna Kamieńsk w ulicach: Reymonta, Secomskiego, 
Łączyńskiego + projekt

375 000
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Docieplenie PSP i PG 235 000
Ocieplenie + wymiana okien SP ZOZ 130 000
Wymiana okien PSP w Gorzędowie 30 000
Budowa drogi Danielów – Siódemka (etap I) 700 000
Budowa drogi w Koźniewicach 100 000
Zbiornik Retencyjny Koźniewice 60 000
Remont Domu Strażaka 50 000
Budowa drogi Podjezioro - Ozga 25.782
Droga Kamieńsk - Kleszczów1

2006
Budowa budynku socjalnego w Gorzędowie 150 000
Kanalizacja Gorzędów 1 500 000
Rozbudowa oczyszczalni w Kamieńsku 1 500 000
Remont Domu Ludowego 150 000
Kanalizacja deszczowa na osiedlu 700-lecia 300 000
Kanalizacja deszczowa w ulicy Słowackiego 140 000
Kanalizacja deszczowa w ulicach Secomskiego, Reymonta, 
Łączyńskiego 

150 000

Odwodnienie targowicy 200 000
Chodnik w ulicy Słowackiego 100 000
Remont drogi ul. Wieluńska i Szkolna 400 000
Ocieplenie PSP i Gimnazjum 220 000
Ocieplenie SP ZOZ 200 000
Wykup działek pod przyszłe tereny budowlane 200 000
Budowa drogi Danielów – Siódemka (etap II) 500 000
Dokończenie kanalizacji na ul. Zjednoczenia
Budowa świetlicy w Gałkowicach Starych

2007
Kanalizacja Gorzędów 1 500 000
Droga przez wieś Ozga 110 000
Kanalizacja w Kamieńsku w ulicy Kolejowej 350 000
Chodnik ul. Słowackiego 100 000
Chodnik ul. Sikorskiego 50 000
Chodnik ul. Jagiellońska 50 000
Ocieplenie PSP i Gimnazjum 220 000
Budowa budynku socjalnego w Gorzędowie 150 000
Remont Domu Ludowego 150 000
Remont SP ZOZ 150 000
Separator na ul. Piotrkowskiej 80 000
Odwodnienie targowicy 200 000
Budowa drogi Danielów – Siódemka (etap III) 500 000

1 Ze środków Gminy Kleszczów
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2008
Droga ul. Wojska Polskiego 150 000
Droga ul Armii Krajowej 150 000
Remont ul. Wrzosowej 100 000
Kanalizacja w Kamieńsku, miejsca kanalizacyjne i problemowe 700 000
Kanalizacja w miejscowości Koźniewice 1 800 000 

2009
Oczyszczalnia w Koźniewicach 500 000
Droga na Podolszynkę 500 000
Droga Napoleonów-Podjezioro 500 000
Przydomowe oczyszczalnie w Szpinalowie 500 000
Oświetlenie w ulicach: Wieluńskiej, Armii Krajowej, Maszewskiego, 
Reymonta, Łączyńskiego i Chopina 150 000
Kanalizacja w Gałkowicach i Włodzimierzu 1 000 000
Budowa chodników 200 000

2010
Oczyszczalnia ścieków w Gałkowicach i Włodzimierzu 500 000
Budowa chodników 300 000
Budowa drogi Napoleonów – Huta Porajska 1 000 000
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Danielowie 300 000
Budowa kanalizacji we wsi Podjezioro 500 000
Gazyfikacja Gminy 300 000

2011
Budowa oczyszczalni ścieków w Podjeziorze 400 000
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Napoleonowie 300 000
Budowa kanalizacji w Pytowicach 2 000 000
Budowa chodników 300 000
Budowa dróg na terenie Kamieńska 500 000
Gazyfikacja Gminy 300 000

2012
Budowa kanalizacji w Kamieńsku 1 000 000
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 300 000
Budowa oczyszczalni ścieków w Pytowicach 1 000 000
Budowa Domu Kultury w Kamieńsku 1 000 000
Gazyfikacja Gmniy 300 000

2013
Budowa Domu Kultury 1 000 000
Budowa dróg na terenie miasta i gminy 1 000 000
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 300 000
Gazyfikacja Gminy 300 000
Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy 700 000
Budowa drogi Ozga - Podjezioro 700 000
Budowa drogi Gorzędów(ul. Chopina) i dalej do Barczkowic 700 000
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V   Planowane działania  w zakresie ochrony środowiska i   
      bioróżnorodności na lata 2005-  2013

L
p

Nazwa 
podmiotu 

realizującego 
zadanie

Planowane przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Planow
any 

termin 
realizac

ji

Orientacyj
ne koszty 
realizacji

Źródła 
finansowania

Działania Urzędu Miasta i Gminy Kamieńsk

1. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Rozbudowa istniejącej 
oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Kamieńsku z 
przepustowości 350 m3/d na 

700 m3/d

2006 1.500.000 
PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

2. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Budowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Gorzędów

2008-
2009

1.500.000 
PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

3. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Kamieńsku ulice Wieluńska, 

Szkolna Kolejowa oraz w 
miejscowościach Ochocice, 

Gorzędów i Barczkowice

2004-
2010

7.500.000 
PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

4.
Urząd Miejski w 

Kamieńsku
Osoby fiz. 

Budowa ok. 100 szt. 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków

2008-
2010 300.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne
Osoby fiz.

5. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Budowa kanalizacji 
deszczowej w Kamieńsku 

ulica Słowackiego

2005-
2006 200.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

6. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Wymiana źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym 

(węgiel kamienny) na źródło 
opalane gazem ziemnym w 
budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Kamieńsku

2006-
2010 200 000 PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne
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7. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Termomodernizacje budynków 
szkół podstawowych i gimnazjum 

na terenie miasta i gminy
do 2010 750.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

8. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Utrzymanie i remonty 
nawierzchni dróg

2005-
2008 600.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

9 Urząd Miejski w 
Kamieńsku Budowa dróg

2005-
2008

3.000.000 
PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

10. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Egzekwowanie od właścicieli 
posesji obowiązków w zakresie 

gospodarowania odpadami 
komunalnymi

2005-
2006 10.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
Fundusze 

Strukturalne

11. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci

2005-
2006 60.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
PFOŚiGW

12. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników zajmujących się 
ochroną środowiska w gminie i 

jednostkach podległych

2005-
2006 20.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
PFOŚiGW

13. Urząd Miejski w 
Kamieńsku

Wdrożenie systemu kontroli 
egzekwowania obowiązków z 
zakresu ochrony środowiska 
przez mieszkańców gminy i 

podmioty gospodarcze

2005-
2006 20.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
PFOŚiGW

Działania jednostek zależnych

13.
Zakład 

Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej

Zorganizowanie punktu zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych i 

odpadów niebezpiecznych 
(komunalnych)

2005-
2006 120.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
PFOŚiGW

14.
Zakład 

Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej

Zorganizowanie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych 

2005-
2008 200.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
PFOŚiGW

15.
Zakład 

Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej

Zakup śmieciarki do zbierania 
odpadów segregowanych 

komunalnych 

2005-
2006 100.000 PLN

Własne
WFOŚiGW
PFOŚiGW

Działania innych jednostek

16.
Starostwo 

Powiatowe w 
Radomsku

Wykonanie Mapy Akustycznej 
Powiatu

do 2010 50.000 PLN
Własne 
powiatu 

WFOŚiGW
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17. WIOŚ Wykonanie programu ochrony 
powietrza

do 2005 50.000 PLN Budżet 
Państwa

18. WIOŚ
Wzmocnienie prac inspekcji w 
zakresie przestrzegania prawa 

ochrony środowiska przez 
podmioty gospodarcze

2004-
2006 10.000 PLN

Środki 
własne, 

WFOŚiGW

19.

Nadleśnictwo w 
Radomsku i 
Bełchatowie, 

Starostwo 
Powiatowe w 
Radomsku

Preferowanie zalesień na 
gruntach rolniczych

2005-
2008 50.000 PLN

Środki 
własne, 

WFOŚiGW
śr. prywatne

20.
Elektrownia 
Wiatrowa 

KAMIEŃSK S.A.

Budowa parku elektrowni 
wiatrowych na wierzchowinie 
Góry Kamieńsk – 15 turbin 
wiatrowych o mocy 2MW 

każda

2005– 
2006

31.800.000 
mln EURO

NFOŚiGW
WFOŚiGW

EkoFundusz
Fundusze 

Strukturalne

21.

Zakład 
Przetwórstwa 

Rolnego 
„Danielów”

gm. Kamieńsk

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków

2003-
2005 200 000 PLN Własne

WFOŚiGW

22.
Masarnia 
„Demeter”

gm. Kamieńsk

Budowa podczyszczalni 
ścieków 2007 500 000 PLN Własne

WFOŚiGW

23. Zarząd Dróg 
Krajowych

Wykonanie ekranów 
akustycznych wzdłuż drogi 

DK-1

2006-
2010

1.000.000 
PLN

Budżet 
Państwa, 
własne, 

Fundusze 
Strukturalne

24. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich

Wykonanie ekranów 
akustycznych wzdłuż dróg 

wojewódzkich

2008-
2012 800.000 PLN

Budżet 
Państwa, 
własne, 

Fundusze 
Strukturalne

21 Podmioty 
gospodarcze

Modernizacja gospodarki 
odpadami przemysłowymi

2005-
2008 50.000 PLN

Środki 
własne, 

WFOŚiGW

22
Podmioty 

gospodarcze, 
osoby fizyczne

Unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest

2006-
2014 60.000 PLN

Środki 
własne, 

WFOŚiGW
PFOŚiGW

23 Podmioty 
gospodarcze 

Modernizacja zbiorników do 
gromadzenia ścieków 

komunalnych

2005-
2010 100.000 PLN

Środki 
własne, 

WFOŚiGW
PFOŚiGW
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24 Podmioty 
gospodarcze 

Przejście na spalanie paliw 
gazowych i płynnych oraz 

biomasy

2005-
2010 200.000 PLN

Środki 
własne, 

WFOŚiGW
PFOŚiGW

VI. Przyjęty model realizacji i finansowania planowanych działań 
na     lata 2005 – 2006   

Zadanie
Szacowany 

koszt 
zł 

Źródła finansowania
Środki 

strukturalne
Środki 
własne

2005
Kanalizacja deszczowa Kamieńsk w ulicach: 
Reymonta, Secomskiego, Łączyńskiego 150 000 112 500 37 500

Utwardzenie placu targowicy 60 000 45 000 15 000
Budowa budynku socjalnego w Gorzędowie 100 000 75 000 25 000
Kanalizacja sanitarna Ochocice 1 900 000 1 175 000  725 000
Kanalizacja sanitarna Kamieńsk w ulicach: Reymonta, 
Secomskiego, Łączyńskiego + projekt

375 000 275 000 100 000

Docieplenie PSP i PG 235 000 176 250 58 750
Ocieplenie + wymiana okien SP ZOZ 130 000 97 500 32 500
Wymiana okien PSP w Gorzędowie 30 000 22 500 7 500
Budowa drogi Danielów – Siódemka  226 000 113 000 113 000
Budowa drogi w Koźniewicach I etap 100 000 50 000 50 000

2006
Budowa budynku socjalnego w Gorzędowie 150 000 112 500 37 500
Kanalizacja Gorzędów 1 500 000 1 125 000 375 000
Rozbudowa oczyszczalni w Kamieńsku 1 500 000 1 125 000 375 000
Remont Domu Ludowego 150 000 112 500 37 500
Kanalizacja deszczowa na osiedlu 700-lecia 300 000 225 000 75 000
Odwodnienie targowicy 200 000 150 000 50 000
Chodnik w ulicy Słowackiego 100 000 75 000 25 000
Remont drogi ul. Wieluńska i Szkolna 400 000 300 000 100 000
Droga przez wieś Huta Porajska 160 000 120 000 40 000

Ocieplenie PSP i Gimnazjum 220 000 165 000 55 000
Ocieplenie SP ZOZ 200 000 150 000 50 000
Wykup działek pod przyszłe tereny budowlane 200 000 150 000 50 000
Budowa drogi Danielów – Siódemka 500 000 250 000 250 000
Uwaga:  W  przypadku możliwości pozyskania w danym działaniu  dodatkowych środków 
pochodzących z budżetu państwa – max. do 10%  udział środków własnych zostanie po-
mniejszony o ta kwotę
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VII. Planowane inwestycje w świetle ZPORR i sektorowych 
programów operacyjnych   na lata 2004-2006  

Zintegrowany  Program  Operacyjny  Rozwoju  Regionalnego  (ZPORR)  jest 

jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego 

Planu  Rozwoju/Podstaw  Wsparcia  Wspólnoty  na  lata  2004-2006  (NPR/CSF). 

Program ten rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, określając priorytety kierunki i 

wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które 

będą  uruchamiane  z  udziałem  funduszy  strukturalnych  w  pierwszym  okresie 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Nadrzędnym  celem  ZPORR  jest  tworzenie  warunków  wzrostu 

konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów 

w taki  sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego 

spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Wzrost  konkurencyjności  należy  rozumieć  jako  oddziaływanie  na  zmiany 

struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem 

regionów europejskich,  w  zakresie  produktywności  gospodarki,  wydajności  pracy, 

tworzenia  

i  absorpcji  innowacji,  wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości  i 

jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o 

sile gospodarek państw i regionów.

Realizacja  strategicznego  celu  sprzyjać  będzie  wzrostowi  gospodarczemu, 

przekształceniom  strukturalnym  regionów,  wzrostowi  urbanizacji,  zwiększeniu 

mobilności przestrzennej  ludności  oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i  dostępu do 

najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.

Wyróżniamy trzy priorytety poprzez które odbywać będzie się realizacja celu 

ZPORR:

1. Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  służącej  wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów

2. Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich
3. Rozwój lokalny 
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Priorytet  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  służącej  wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów wyodrębnia następujące działania:

1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

2. Infrastruktura ochrony środowiska

3. Regionalna infrastruktura edukacyjna 

4. Kultura i turystyka  

5. Społeczeństwo informacyjne

6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

Priorytet  Wzmocnienie  regionalnej  bazy  ekonomicznej  zasobów  ludzkich 
przedstawia następujące działania:

1.  Rozwój  umiejętności  powiązany  z  potrzebami  rynku  pracy  i  możliwości 

kształcenia ustawicznego w regionie

2. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

3. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi

4. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

5. Promocja przedsiębiorczości

W priorytecie Rozwój lokalny zapisane zostały działania:

1. Rozwój obszarów wiejskich

2. Obszary poprzemysłowe restrukturyzowane

3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich,  poprzemysłowych, 

powojskowych)

4. Mikroprzedsiębiorstwa

5. Lokalna infrastruktura edukacyjna

Gmina Kamieńsk  w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2005-

2006 zamierza prowadzić szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania 

ZPORR  oraz  SPO.  Będą  one  ważnym  czynnikiem  na  pobudzenie  rozwoju 

społeczno-gospodarczego na obszarze gminy.

VIII. System wdrażania
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Zarządzanie i wdrażanie ZPORR jest regulowane przez Rozporządzenie Rady 

Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające 

ogólne  przepisy  w  sprawie  Funduszy  Strukturalnych,  oraz  przez  Rozporządzenie 

Komisji Nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

wykonania  rozporządzenia  Rady  Wspólnoty  Europejskiej  Nr 1260/1999/WE 

dotyczącego  zarządzania  i  systemów  kontroli  pomocy  udzielanej  w ramach 

Funduszy Strukturalnych.

Poszczególne  projekty  będą  wdrażane  w  oparciu  o  zasady  wydatkowania 

środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że 

podmiot korzystający z różnych źródeł  finansowania będzie musiał  sprostać wielu 

wymaganiom  formalnym.  Dotyczy  to  w  szczególności  odmiennych  zasad 

wykorzystania  środków  pochodzących  ze  źródeł  krajowych  oraz  środków 

pochodzących ze źródeł unijnych.

Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk  na lata 
2005-2013

Funkcję  instytucji  zarządzającej  i  koordynującej  realizację  Planu  Rozwoju 

Lokalnego  będzie  pełnił  burmistrz  Kamieńska  .  Zakres  zadań  obejmuje  między 

innymi: 

• konsekwentna realizacja zadań przyjętych jako planowanych do zrealizowania 

wg Planu Rozwoju Lokalnego

• zapewnienie  zgodności  realizacji  Planu  z  poszczególnymi  dokumentami 

programowymi wyższego rzędu ( min. z ZPORR i Sektorowych  Programów 

Operacyjnych)

• zapewnienie przygotowania i wdrożenia zadań 

• Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania 

oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

• dokonywanie okresowych ocen stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego  

i przedkładania ich w formie sprawozdania  Radzie Miejskiej w Kamieńsku 

Dla  właściwej  oceny  instytucja  zarządzająca  może tworzyć  grupy  robocze, 

korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
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Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Burmistrz Kamieńska  jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego w 

ramach realizowanych działań jest odpowiedzialny za:

1. kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami programów 

pomocowych UE

2. monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, 

3. zapewnienie  informowania  o  współfinansowaniu  przez  UE  realizowanych 

projektów

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

1. System monitorowania planu
Zadaniem  burmistrza  Kamieńska   będzie  monitorowanie  i  stymulowanie 

realizacji PRL. 

2. Sposoby oceny planu
Skuteczność  Planu  poddawana  będzie  bieżącej  ocenie.  Sprawowana  ona 

będzie  przez  burmistrza  Kamieńska   przy  pomocy  zawartych  w  Planie  Rozwoju 

Lokalnego wskaźników monitorowania. 

3. Sposoby  inicjowania  współpracy  pomiędzy  sektorem  publicznym, 
prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, a organizacjami 

oparta  będzie na :

• zapewnieniu  powszechnego  dostępu  do  informacji  o  możliwościach 

uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup 

docelowych na terenie gminy Kamieńsk

• zapewnieniu  czytelnej  informacji  o  kryteriach  oceny i  wyboru  projektów 

oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach

• zapewnieniu  bieżącego  informowania  opinii  publicznej  o  zakresie 

i wymiarze  pomocy  wspólnotowej  dla  poszczególnych  projektów 

i rezultatach działań na poziomie gminy
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• zapewnieniu współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie 

i realizowanie  Planu  Rozwoju  Lokalnego w  zakresie  działań 

informacyjnych i promocyjnych min. poprzez wymianę informacji 

• inicjowaniu dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym 

• wykorzystaniu  nowoczesnych  technologii,  takich  jak  internet,  poczta 

elektroniczna,  elektroniczna  archiwizacja  dokumentów,  w  celu 

usprawnienia  komunikacji  pomiędzy  podmiotami  uczestniczącymi 

w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Grupy docelowe odbiorców

Działania  podejmowane  w  ramach  Planu  Rozwoju  Lokalnego gminy 

Kamieńsk  będą  uwzględniały  potrzeby  wymienionych  grup  docelowych,  jeśli 

chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej 

skuteczności.

1. Opinia  publiczna -  powszechna  wiedza  na  temat  działań  związanych 

z wdrażaniem oraz  wykorzystaniem środków Unii  Europejskiej  służyć  będzie 

prezentacji  korzyści  płynących  z  członkostwa  we  Wspólnocie,  budowaniu 

pozytywnego  wizerunku  podmiotów  zaangażowanych  w  proces  wdrażania 

pomocy,  jak  również  przyczyni  się  do  poparcia  dla  inwestycji,  których 

bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność lokalna gminy.

2. Beneficjenci -  to  osoby,  instytucje  lub  grupy  społeczne  bezpośrednio 

korzystające  

z wdrażanej pomocy. Będą to:

1) podmioty będące jednostkami  podległymi,  bądź realizujące zadania jednostki 

samorządu gminnego

2) podmioty gospodarcze

3) organizacje zrzeszające przedsiębiorców

4) jednostki edukacyjne

5) organizacje pozarządowe i organizacje społeczne

6) związki wyznaniowe

7) uzdolniona młodzież

8) społeczność lokalna

Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego
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Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii 

Europejskiej  uzależnione  jest  od  poziomu świadomości  w zakresie  istnienia  oraz 

możliwości  pozyskania  środków  dla  samorządów  gminnych.  W  tym  celu  istnieje 

realna  potrzeba  konsekwentnego  kształtowania  pozytywnego  wizerunku  Planu 

Rozwoju Lokalnego.

Instrumenty strategii informacyjnej

Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:

1. prezentacje,  szkolenia  warsztaty  propagujące  informacje  o  możliwościach 

wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE 

2. ekspozycje projektów - mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć 

3. w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków UE

4. serwisy  internetowe -  będą szybkim i  ogólnodostępnym źródłem informacji  dla 

potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania 

z pakietu pomocowego, zaś dla opinii  publicznej stanowią kompleksowe źródło 

informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony UE dla 

Gminy Kamieńsk

5. współpraca z  mediami  -  działania  wykorzystujące współpracę z  prasą,  radiem, 

telewizją  o  zasięgu  lokalnym  i  regionalnym  będą  kluczowym  elementem  przy 

realizacji  Planu  Rozwoju  Lokalnego,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  opinii 

publicznej. Działania podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę 

artykułów i reportaży prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam 

i ogłoszeń. 

Opracował:
Jerzy Sylwester Woźniak

grudzień 2004 r.
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