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1 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009-2013 obejmuje swoim zakresem obszar całej 

gminy. Czas realizacji zadań, o których mowa w Planie Rozwoju Lokalnego zawiera się w latach 2009 

– 2013. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych rozpoczętych w roku 2012, 

obejmą także następny okres programowania.  

Plan został przygotowany w oparciu o wytyczne zawarte w Zasadach Przygotowania Planu Rozwoju 

Lokalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-

2013 ustalonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr 424/08 Zarządu Województwa 

Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2008 r.).   

 

Posiadanie i konsekwentna aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego ma istotne znaczenie dla szans 

realizacji zrównoważonego rozwoju Gminy Łask. Plan Rozwoju Lokalnego, jako nakreślenie 

kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala bowiem wykazać zasadność i celowość aplikowania  

o źródła finansowania z funduszy Unii Europejskiej. W praktyce niemożliwe jest bowiem pozyskanie 

środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych Unii Europejskiej bez rzetelnego  

i jasnego zaprezentowania wizji rozwoju. Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym 

czynnikiem pozwalającym na ubieganie się o środki finansowe z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, który to program, zarządzany przez 

Zarząd Województwa Łódzkiego, jest najbliższym gminie źródłem finansowania inwestycji. 

 

Potrzeba opracowania nowego i uzupełnionego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łask (poprzedni 

sporządzony był w 2004 roku) wynika: 

o ze zmian horyzontu czasowego (tracą aktualność inwestycje związane z latami 2004 - 2006 

zawarte w Planie z roku 2004), 

o z nowych celów rozwoju na następne lata, a także nowych inwestycji jakie są planowane do 

realizacji,  

o z pojawiających się możliwości współpracy z innymi gminami i powiatami, jako partnerami 

w realizacji przyszłych projektów. 
 

Dokument jest spójny pod względem zadań i priorytetów  z Narodowym Planem Rozwoju na lata 

2007-2013, a także z Narodową Strategią Spójności i Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 

 



„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009-2013” 

EF Consultancy 4

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009 - 2013:  

o przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy Łask,  

o diagnozuje najważniejsze problemy oraz szanse rozwoju Gminy Łask, 

o formułuje cele, 

o zawiera opis, szacunkowy koszt oraz przewidywany termin podjęcia działań zmierzających 

do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego.  
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2 Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza 

2.1 Podstawowe dane dotyczące danego obszaru 

2.1.1 Położenie, powierzchnia, ludność 

Gmina Łask to gmina miejsko-wiejska położona w centralnej części województwa łódzkiego,  

w powiecie łaskim. W latach 1975 - 1998 Gmina Łask administracyjne należała do województwa 

sieradzkiego. Siedzibą Gminy Łask jest miasto Łask. Gmina Łask dzieli się na 31 następujących 

sołectw: Aleksandrówek, Anielin, Bałucz, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Kopyść, 

Krzucz, Łopatki, Mauryca, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, 

Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola 

Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn i Zielęcice. 

 

Na terenie Gminy Łask znajdują się 44 miejscowości, w tym miasto Łask.  

 

Mapa: Powiat Łaski na tle Polski 

Gmina Łask pełni funkcje administracyjne, edukacyjne, ochrony zdrowia, kulturalne, handlowo-

usługowe i obsługi rolnictwa dla mieszkańców, w tym również mieszkańców gmin wchodzących  

w skład Powiatu Łaskiego. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejsko-wiejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82aski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ask
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Mapa: Powiat Łaski na tle Województwa Łódzkiego 

 

 
 
 Mapa: Gmina Łask na tle Powiatu Łaskiego 

 

 

Powiat Łaski 

Gmina Łask 
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Gmina Łask sąsiaduje z następującymi gminami: 

o od północnego - wschodu i wschodu – Gmina Dobroń (Powiat Pabianicki), 

o od południowego - wschodu – Gmina Zelów (Powiat Bełchatowski), 

o od południowego - wschodu - Gmina Buczek (Powiat Łaski),  

o od południowego - zachodu - zachodu Gmina Sędziejowice (Powiat Łaski), 

o od zachodu – Gmina Zduńska Wola (Powiat Zduńskowolski), 

o od północnego - zachodu – Gmina Szadek (Powiat Zduńskowolski),  

o od północy – Gmina Wodzierady (Powiat Łaski). 

 
Gmina Łask składa się z kompleksu miejskiego liczącego ok. 18 600 mieszkańców (miasto Łask  

z dzielnicą Kolumną) oraz kompleksu o charakterze wiejskim i rekreacyjnym zamieszkałego przez ok. 

9 800 mieszkańców.  

Mieszkańcy Gminy Łask stanowią 56% liczby mieszkańców Powiatu Łaskiego.  

Gmina ma charakter przemysłowo - rolniczy, a największa koncentracja przemysłu występuje  

w Mieście Łask, gdzie znajduje się największa ilość przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo - 

usługowych i przetwórczych. Miasto Łask jest nie tylko znaczącym ośrodkiem administracyjnym, ale 

również centrum usługowym, oświatowym i kulturalnym. Od 1 stycznia 1999 roku miasto Łask jest 

siedzibą władz powiatu i starostwa powiatowego. 

 
Powierzchnia Gminy Łask i Powiatu Łaskiego 

ogółem w 

ha 
ogółem w km² 

Jednostka terytorialna 

[ha] [km²] 

Gmina Łask  14 537 146 

Łask – miasto  1 549 16 

Łask – obszar wiejski  12 988 130 

Powiat Łaski 61 822 618 

Źródło: GUS 

Gmina Łask zajmuje powierzchnię 146 km², w tym: 

o użytki rolne: ok. 67%, 

o użytki leśne: ok. 18%, 

o pozostałe grunty: ok. 15%. 

Dominującą formę użytkowania gruntów w Gminie Łask stanowią tereny rolnicze (ok. 67% 

powierzchni gminy) oraz lasy i ekosystemy leśne (ok. 18% powierzchni gminy). Gmina Łask stanowi 

23,62% powierzchni Powiatu Łaskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82aski
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2.1.2 Środowisko przyrodnicze 

Ukształtowanie powierzchni 
 
Według podziału fizyczno - geograficznego obszar Gminy Łask należy do makroregionu Niziny 

południowo-wielkopolskiej i mezoregionu Wysoczyzna Łaska.  

Gmina Łask znajduje się w centrum Wysoczyzny Łaskiej. Najniżej położone tereny występują wzdłuż 

rzeki Grabi. W geomorfologii obszaru zaznaczają się dwie części: południowa i centralna  

o charakterze równinnej wysoczyzny morenowej, zbudowanej z gliny zwałowej oraz północna,  

w której dominującą formą są równiny wodnolodowcowe.  

 

Istotny element geomorfologiczny Gminy Łask stanowią wydmy. W części północnej rozwinięte są na 

równinach sandrowych koło Ulejowa, a w części południowej wykształciły się na równinie 

morenowej. Największą i najbardziej wyrazistą formą jest wydma koło wsi Teodory, której długość 

mierzona wzdłuż linii grzbietowej wynosi 6 km. Jednakże w wyniku eksploatacji piasków do wyrobu 

sylikatów w Teodorach znaczna część tej wydmy została zniwelowana.  

W części południowo – wschodniej części Gminy Łask teren ma urozmaiconą rzeźbę - różnice 

wysokości pomiędzy wałami wydmowymi a doliną rzeki Grabi dochodzą tutaj do 35 metrów. 

 

Oprócz wydm na terenie Gminy Łask występują także dość liczne formy pochodzenia 

antropogenicznego (np. nasypy kolejowe, żwirownie, piaskownie, glinianki). 

Przez środkową część Gminy Łask przebiega dolina rzeczna wykorzystywana współcześnie przez 

rzekę Grabię i jej lewobrzeżny dopływ, rzekę Pisię. Dolina ma kształt łuku wygiętego w kierunku 

północnym. Buduje ją terasa zalewowa o powierzchni prawie płaskiej, wyniesiona 1-3 m ponad 

poziom lustra wody w rzece.  

 
Zasoby surowcowe 
 
Na terenie Gminy Łask zlokalizowano złoża surowców wyłącznie dla budownictwa: 

o piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej, 

o piasków do zapraw budowlanych i produkcji betonów. 

 

Zawarte są one w następujących złożach: 

o Aleksandrówek I i Aleksandrówek II - piasek do zapraw. bud. i prod. betonów,  

o Wronowice I i Wronowice II - piasek do zapraw. bud. i prod. betonów,  

o Teodory - piaski kwarcowe do prod. cegły wapienno-piaskowej,  

o Orchów - piasek do zapraw. bud. i prod. betonów,  

o Wincentów - piasek do zapraw. bud. i prod. betonów,  

o Bałucz - piasek do zapraw. bud. i prod. betonów.  
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Gleby 
 
Na terenie Gminy Łask dominują gleby niskich klas bonitacyjnych. Większość terenów, poza 

obszarem zabudowy miejskiej, stanowią piaski gliniaste o glebach IV, V, VI klasy. Tylko niewielkie 

obszary gminy stanowią gleby II i III klasy bonitacji.  

 

Struktura gleb jest następująca: 

o kl. IIIa, IIIb – ok. 8%, 

o kl. IVa, IVb – ok. 20%, 

o kl. V – ok. 36%, 

o kl. VI – ok. 26%. 

 

Najlepsze gleby występujące w Gminie Łask (IIIa i IIIb klasa bonitacyjna) występują w południowej 

(Sięganów, Łopatki, Gorczyn, Wola Łaska), środkowej (Borszewice, Wola Stryjewska, Wronowice, 

Orchów, Okup Wielki), a także niewielkim fragmentem w północnej (Wrzeszczewice) części Gminy 

Łask. 

Gleby brunatne i czarne ziemie należące do IVa i IVb klasy bonitacyjnej występują na obszarze całej 

Gminy Łask, przede wszystkim w sołectwach: Wrzeszczewice, Stryje Paskowe, Bałucz, Anielin, Wola 

Bałucka, Wola Stryjewska, Wydrzyn, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Okup Wielki, Zielęcice, 

Sięganów, Łopatki, Gorczyn, Wola Łaska. Gleby piaszczyste V klasy bonitacyjnej również występują 

na terenie całej gminy. 

 

Na obszarze dolin rzecznych i w obniżeniach terenu spotyka się gleby hydrogeniczne pobagienne, 

hydrogeniczne bagienne i gleby napływowe aluwialne. Gleby hydrogeniczne i napływowe 

wykorzystywane są jako użytki zielone słabe i bardzo słabe (V i VI klasy). 

 
Klimat  
 

Obszar gminy znajduje się w łódzko - wieluńskim regionie klimatycznym, gdzie średnia wieloletnia 

roczna temperatura wynosi 7,5 - 8,0˚C. Najchłodniejszym miesiącem jest luty ze średnią temperaturą 

wynoszącą - 3,0˚C.  Najcieplejszym miesiącem natomiast jest lipiec ze średnią temperaturą 17,5˚C. 

Długość okresu wegetacyjnego trwa od 213 do 235 dni. Opady atmosferyczne wynoszą ponad 600 

mm rocznie. W lipcu, a czasami w czerwcu pojawiają się opady nawalne, przekraczające 180 mm 

miesięcznie. Na miesiące letnie przypada 61 - 68% opadów rocznych. Liczba dni z pokrywą śnieżną 

wynosi około 70. Na obszarze gminy dominują wiatry z sektora zachodniego i wschodniego. Taki 

rozkład kierunków wiatrów sprzyja przemieszczaniu mas powietrza w dolinie Grabi. 
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Lasy, parki 
 
Część północna gminy, powyżej linii kolejowej, ma zdecydowanie rolniczy charakter i jest znacznie 

mniej zalesiona. Część południowa gminy to tereny wchodzące w granice obszaru chronionego 

krajobrazu i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

 

Lasy w Gminie Łask zajmują 2 606 ha (z czego 1 470 ha to Lasy Państwowe, a 1 136 ha to lasy 

prywatne), co stanowi ok. 18% powierzchni gminy. Wszystkie tereny leśne na terenie gminy zaliczane 

są do obszarów chronionych. 

 

Na terenie Miasta Łask znajdują się dwa duże kompleksy leśne o łącznej powierzchni 239 ha. Jednym 

z nich jest "Doliwa" położona w Kolumnie, drugim - lasy uroczyska "Kolumna" znajdujące się w płn. 

części miasta. Cały obszar Gminy Łask wchodzi w skład nadleśnictwa Kolumna. 

W lasach gminy dominuje sosna. Rzadziej spotyka się miejsca gdzie gatunkiem głównym jest dąb, 

grab, brzoza lub olsza. Gatunkami domieszkowymi są: brzoza, dąb, olsza, grab, świerk, topola.  

W dolinach rzek spotyka się lasy łęgowe, które powstały dzięki okresowemu zalewaniu tych terenów 

przez wezbraną rzekę. 

 

Na terenie gminy występują uroczyska: 

o Uroczysko Ostrów o pow. 485,81 ha (na terenie gminy znajduje się tylko jego fragment). 

Uroczysko charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą: wałami wydmowymi, oczkami wodnymi na 

miejscu wyeksploatowanych torfowisk i obniżeniami z torfowiskami. W drzewostanie przeważa 

wprowadzona sztucznie sosna. W południowo – wschodniej części uroczyska trwa na dużą skalę 

eksploatacja żwiru przyczyniająca się do sukcesywnego wylesiania kolejnych oddziałów oraz zmiany 

stosunków wodnych w tej części uroczyska. 

o Uroczysko Krucica o pow. 67,23 ha. 

Przylega ono od strony północnej do rzeki Grabi. W uroczysku przeważają starsze wiekowo 

drzewostany liczące 86 – 91 lat z sosną jako gatunkiem wiodącym oraz z domieszką dębu, grabu, 

świerka.  

o Uroczysko Rogaczew o pow. 63,21 ha. 

Położone jest przy drodze krajowej nr 14. W południowo-wschodniej części uroczyska znajdują się 

stare drzewostany sosnowe z dużym udziałem buka, dębu i jodły (wiek do 96 lat). W części 

zachodniej uroczyska licznie występuje sosna.  

o Uroczysko Kolumna o pow. 249,9 ha.  

Położone jest po północnej stronie rzeki Grabi i ciągnie się od Kolumny aż do zabudowań 

Wiewiórczyna. Zarówno w Kolumnie jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się najstarsze 

drzewostany sosnowe w wieku od 108 do 126 lat. Uroczysko jest licznie odwiedzane przez letników. 
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W Łasku znajduje się park miejski im. Rodu Łaskich tworzony przez około 50 gatunków drzew oraz 

krzewów, głównie gatunków liściastych. Godnym podkreślenia jest duży udział drzew starych, 

dorodnych, zwracających uwagę oglądających potężnymi rozmiarami i różnorakimi pokrojami.  

W zachodniej i centralnej części parku dominują wiązy szypułkowe, natomiast w południowej  

i wschodniej olsze czarne. Na terenie parku znajduje się 10 drzew uznanych za pomniki przyrody. Są 

to głównie wiązy szypułkowe, olsze czarne oraz lipy drobnolistne. W obrębie parku znajdują się 

również trzy oczka wodne, plac zabaw dla dzieci i niewielka estrada.  

Na terenie wiejskim gminy występują 4 parki: 

o w Ostrowie – z 5 pomnikami przyrody, 

o w Zielęcicach – z 2 pomnikami przyrody, 

o w Karszewie, 

o we Wronowicach z aleją i grupą drzew. 
 
 
Rzeki, stawy 
 
Obszar gminy w całości leży w dorzeczu Odry. Przez tereny Gminy Łask przepływają następujące 

rzeki: Grabia, Pisia, Pałusznica i Końska. 

 

Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną gminy jest dolina rzeki Grabi. Liczne starorzecza, 

meandry, małe zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie rzecznej nadają Grabi szczególny wygląd. 

Ta główna rzeka gminy przepływa przez jej teren zataczając łuk, który dzieli gminę na część 

południową i północną. W miejscach, gdzie nurt Grabi podcina pagórki wydmowe położone na 

krawędzi doliny, z jej wysokiego brzegu roztacza się widok na rozległą dolinę urozmaiconą 

różnokolorowymi łąkami. Z rzeką związane są liczne zbiorowiska wód płynących i stojących. Bujne 

życie rozwija się w odnogach i licznych zakolach rzeki.  

Rzeka Grabia uznana została za użytek ekologiczny. Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej 

Polski. Sklasyfikować ją można jako typową rzekę nizinną średniej wielkości. Odznacza się bardzo 

dużą bioróżnorodnością oraz bogatą i równie ciekawą hydrofauną. Pod względem zoologicznym jest 

najlepiej poznaną rzeką w Polsce, gdyż od 1928 roku na jej terenie prowadzone były badania naukowe 

przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W wyniku tych badań stwierdzono 

występowanie tu aż 800 gatunków zwierząt, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy w Polsce. W 

wodach Grabi żyje blisko 30 gatunków ryb, m.in. szczupaki, węgorze, okonie, leszcze. 

 

Prawostronnym dopływem Grabi jest rzeka Pałusznica, która na pewnym odcinku stanowi granicę 

między Gminami Dobroń i Łask, natomiast lewostronnymi dopływami Grabi są rzeki Pisia i Końska.  

 



„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009-2013” 

EF Consultancy 12

Rzeka Końska prowadzi wody z południowo-zachodniej części gminy. Charakteryzuje ją południowy 

przebieg oraz głębokie wcięcia erozyjne. Ze względu na bardzo dobre gleby tereny sołectw Gorczyn, 

Łopatki i Sięganów są intensywnie użytkowane rolniczo. Powoduje to zwiększoną ilość substancji 

biogennych, które zanieczyszczają rzekę. Jest to główna przyczyna prowadzenia przez rzekę Końską 

wód IV klasy. We wsi Zielęcice na rzece Końskiej znajdują się stawy rybne. Rzeka Pałusznica 

natomiast zbiera wody głównie z terenów rolnych, leśnych oraz obszarów zabudowy w sąsiedniej 

Gminie Dobroń. Została zakwalifikowana jako rzeka niosąca wody IV klasy. 

 

Rzeki gminy charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem zasilania. Najwyższe stany wody  

w rzekach notuje się w okresie wiosennym (luty, marzec). Niskie stany występują na początku lata 

(czerwiec) i jesienią (wrzesień). W obrębie Miasta Łask część doliny chroniona jest wałami 

przeciwpowodziowymi. Cały obszar doliny Grabi jest położony w granicach zagrożenia 

powodziowego. 

 

W Gminie Łask występują naturalne powierzchniowe zbiorniki wodne. Są to przede wszystkim 

starorzecza położone w dolinie Grabi. Znajdują się także sztuczne zbiorniki wodne pełniące funkcje 

rybnych stawów hodowlanych. Ich całkowita powierzchnia w gminie wynosi 79,922 ha. 
 

2.1.3 Rys historyczny 

Osada Łask powstała w XI wieku na zachodniej krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej, na obszarze 

zalewowym rzeki Grabi. Lokalizacja była korzystna przede wszystkim z tego względu, iż krzyżowały 

się tu szlaki tranzytowe z Lutomierska do Piotrkowa, z Pabianic do Szadku i Sieradza. Poza tym 

dolina Grabi stwarzała dogodne warunki dla rozwoju rzemiosła, rolnictwa i ogrodnictwa. 

 

W 1366 roku wybudowany został pierwszy kościół w Łasku. Miasto Łask zostało lokowane na prawie 

magdeburskim, takim, jakim cieszyła się Środa Śląska. Prawa miejskie Łask otrzymał 2 września 1422 

roku od króla Władysława Jagiełły. Miasto uzyskało tym samym przywilej uwalniający go od 

podporządkowania się obcej jurysdykcji (zwierzchnictwa innych miast) oraz zwalniający je ze 

świadczeń na rzecz panującego. Jagiełło zezwolił na odbywanie w Łasku cotygodniowych targów w 

poniedziałki i corocznych jarmarków w dzień Św. Franciszka (4 października). Dawny owalny kształt 

wsi zamieniono na czworoboczny plac, czyli rynek.  

Wyjątkowe umiejętności rzemieślnicze osadników rozsławiły miasto na przełomie XV i XVI. Wiek 

XVI można nazwać złotym okresem w historii miasta. Dzięki trosce i funduszom prymasa Jana 

Łaskiego w latach 1517 - 1523 wzniesiono w mieście okazały, murowany kościół w stylu 

późnogotyckim. Kościół ten powstał na miejscu wcześniej wzniesionej świątyni z 1366 roku. Kościół 

został konsekrowany 6 lutego 1525 roku pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
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Panny. W 1525 roku erygowano przy nim kapitułę kolegiacką (od tego czasu kościół ma rangę 

kolegiaty).  

 

Wiek XVII i XVIII to upadek znaczenia miasta. Historia kraju bezpośrednio odcisnęła swoje piętno na 

dziejach Łasku. Czterokrotnie miasto trawiły pożary wywołane prawdopodobnie zawieruchą wojenną. 

Najpoważniejszy w skutkach pożar, który zniszczył kolegiatę, miał miejsce w 1749 roku. Kolegiatę 

przebudowano w stylu późnego baroku, ołtarze zaś zostały ozdobione w stylu rokokowym. 

Zawierucha wojenna przyniosła również zarazę, która w latach 1660 - 61 zabiła jedną czwartą 

mieszkańców Łasku. W konsekwencji nastąpił w mieście upadek rzemiosła i handlu, z którego Łask 

przecież słynął.  

 

W 1666 roku wzniesiono kościół Świętego Ducha. Najpierw był to kościół katolicki postawiony  

w miejscu wcześniejszej kaplicy, przy przytułku dla ubogich. W XIX wieku służył on ewangelikom,  

a dziś jest kościołem garnizonowym. 

Po Powstaniu Kościuszkowskim Łask znalazł się w zaborze pruskim, w granicach departamentu 

piotrkowskiego, w prowincji zwanej Prusami Południowymi. W okresie Księstwa Warszawskiego 

przynależność administracyjna Łasku nie uległa zmianie. Podstawową zmianą była zmiana zaborcy, 

Łask dostał się w ręce carskiej Rosji. Później w 1837 roku dokonano podziału na gubernie, a Łask 

włączono do guberni kaliskiej. 

 

W 1821 roku miał miejsce w Łasku kolejny wielki pożar. Spłonęły 234 budynki, w tym 199 domów 

mieszkalnych, co stanowiło ponad 88% ogólnej liczby domów. Skutki tego pożaru dla mieszkańców 

miasta były dotkliwe, ponieważ oprócz domów mieszkalnych spłonęły także warsztaty pracy.  

Od 1810 roku następował w Łasku szybki wzrost liczby ludności związany z napływem ludności 

żydowskiej uciekającej z głębi Rosji. W 1859 roku liczba ludności wzrosła do 3776 osób (dla 

porównania, w roku 1793 roku liczba ta wynosiła 1718 osób). 

 

Mieszkańcy miasta brali czynny udział w obu powstaniach XIX wieku. W 1861 roku miały miejsce 

patriotyczne demonstracje, które doprowadziły do ucieczki z miasta burmistrza wraz z kilkoma 

urzędnikami. W strukturze narodowościowo-wyznaniowej ludności Łasku już od końca XVIII wieku 

zaznaczyła się wyraźna dominacja populacji żydowskiej, której udział w ogólnej liczbie mieszkańców 

Łasku w 1793 roku wyniósł 77%. 

Wiek XX rozpoczął się dla Łasku udziałem jego mieszkańców w walkach z zaborcą i strajkach 

szkolnych. Ważnym wydarzeniem gospodarczym tego okresu było stworzenie w 1904 roku stacji 

kolejowej. Jesienią 1914 roku ziemia sieradzka stała się areną działań wojennych. Łask wraz z częścią 

powiatu znalazł się w niemieckiej strefie okupacyjnej. Pomimo, że miasto nie ucierpiało bezpośrednio 
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na skutek działań wojennych, podupadło jednak znacznie na skutek rabunkowej polityki okupanta. Do 

pogorszenia się sytuacji materialnej ludności przyczyniły się choroby i głód. 

Na mocy Ustawy Tymczasowej Rządu Polskiego z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz 

administracyjnych II instancji, nowo utworzony Powiat Łaski znalazł się w powołanym województwie 

łódzkim. Pierwszym starostą łaskim został Aleksander Słupczyński. W 1921 roku miasto liczyło 5362 

mieszkańców.  

 

W 1928 roku ostatni spadkobierca dóbr łaskich - Janusz Szweycer wydzielił 120 ha lasu przy linii 

kolejowej miedzy Wierzchami i szosą Łask - Pabianice, zamierzając utworzyć Miasto - Las Kolumna.  

W okresie międzywojennym w Kolumnie powstało sporo domów wczasowych, stanowiących 

własność mieszkańców Pabianic i Łodzi. Sąsiedztwo rzeki Grabi i nieskażona przyroda sprawiły, że 

Kolumna zasłynęła jako kurort wypoczynkowy. W latach trzydziestych nastąpiła poprawa 

infrastruktury miasta: skanalizowano częściowo zachodni fragment Łasku. Nastąpił rozwój 

szkolnictwa, służby zdrowia i sportu. 

 

W okresie II wojny światowej w mieście istniało getto żydowskie. Po wojnie, jeszcze w 1945 roku 

uruchomiono kino, a wkrótce po wyzwoleniu wznowiła także działalność Spółdzielnia Spożywców. 

W 1948 roku powstała w Łasku Tkacka Spółdzielnia „Polkana". Gwałtowne uprzemysłowienie miasta 

nastąpiło w latach 60-tych i 70-tych, kiedy to powstały takie zakłady jak „Wólczanka", „Łaskie 

Fabryki Mebli" czy „Silikaty". 

W 1961 roku ukończono budowę Szkoły Podstawowej w Kolumnie, a w 1964 roku oddano do użytku 

Liceum Ogólnokształcące. W 1956 roku działalności rozpoczął Łaski Dom Kultury. W październiku 

1987 roku oddano do użytku budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz po długiej budowie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej. Od 19 stycznia 1974 roku funkcjonuje także 

nowy budynek szpitala. 

W 1973 roku nastąpiło powiększenie miasta o dzielnicę Kolumna, a w latach dziewięćdziesiątych  

o nowo wybudowane osiedle "Przylesie". W 1994 roku liczba mieszkańców Łasku przekroczyła 

20 000 osób. Nastąpiło znaczne rozbudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 

oraz doprowadzenie do Łasku gazu. Kryta pływalnia, której budowę rozpoczęto w 1996 roku została 

oddana do użytku dwa lata później. 

 

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla miasta było ulokowanie w gminie jednostki wojskowej  

i lotniska. Istniejąca obecnie 32 Baza Lotnicza została sformowana 1 stycznia 2001 roku. Jednostka ta 

powstała w wyniku restrukturyzacji 10 pułku lotnictwa myśliwskiego, który przez prawie 40 lat 

stacjonował na ziemi łaskiej. Dużym sukcesem było przystosowanie lotniska wojskowego dla potrzeb 

NATO w 2003 roku.  
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2.1.4 Rys kulturowy 

 
Biblioteka Publiczna  
 
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego powstała 27 października 1945 roku. Biblioteka 

wielokrotnie zmieniała swą siedzibę. Obecnie zlokalizowana jest przy ul. 9 Maja 6 w Łasku. 

Biblioteka pełni funkcję powiatową, sprawuje opiekę i nadzór merytoryczny nad następującymi 

Gminnymi Bibliotekami Publicznymi: w Buczku, Wodzieradach, Sędziejowicach, Widawie, a także 

nad Filiami Bibliotecznymi: w Kwiatkowicach, Pruszkowie, Marzeninie, Siedlcach, Brzykowie, 

Chociwiu i Restarzewie. 

Prowadząc różnorodne formy pracy z czytelnikami Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 

Młodszego spełnia ważną funkcję kulturotwórczą w Powiecie Łaskim:  

o gromadzi, opracowuje i przechowuje zbiory biblioteczne obejmujące książki dawne  

i współczesne, czasopisma, dokumenty życia społecznego oraz inne materiały biblioteczne,  

o gromadzi materiały regionalne powiatu, 

o prowadzi działalność informacyjną w zakresie informacji bibliograficznej i bibliotecznej,  

o prowadzi lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych,  

o realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek,  

o przygotowuje wystawy zagadnieniowe i okolicznościowe w "Galerii pod Korabiem",  

o prowadzi „Muzeum Historii Łasku” gdzie organizuje lekcje o historii Łasku,  

o sprawuje nadzór instrukcyjno - metodyczny nad siecią bibliotek powiatu,  

o prowadzi szkolenia dla bibliotek powiatu oraz udziela im konsultacji,  

o prowadzi działalność oświatową, popularyzując książkę i czytelnictwo, organizując 

wystawy, spotkania, odczyty.  

 
„Galeria pod Korabiem” wewnątrz biblioteki 

Biblioteka posiada 5 filii: dla dzieci przy 

ul. 9 Maja 6 w Łasku, na oś. Przylesie, 

w Kolumnie, Bałuczu i Wrzeszczewicach.  

Warunki przechowywania zbiorów 

bibliotecznych (książki, czasopisma) są 

dobre. Pomieszczenia magazynowe są 

doświetlone, nawilżone i zabezpieczone 

przed słońcem. Zbiory Biblioteki liczą 

obecnie ponad 130 tyś. woluminów i 70 

tytułów prasy, z których korzysta prawie 6 

tyś. czytelników. Rocznie Biblioteka 

powiększa swoje zbiory o około 850 wol. 

http://www.biblioteka.lask.pl/filie.html
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Muzeum Historii Łasku 

 

Muzeum powstało w czerwcu 1997 roku z inicjatywy miejscowego społeczeństwa i bibliotekarzy. 

Wchodzi w skład Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego i mieści się w pomieszczeniach 

piwnicznych książnicy. Placówka ma charakter regionalny. Prawie wszystkie eksponaty pochodzą  

z darów mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, a dotyczą historii oraz kultury ziemi łaskiej. 

Na wystawie znajdują się zabytki m.in. archeologiczne, pochodzące z wykopalisk prowadzonych 

niegdyś na terenie miasta przez prof. Leszka Kajzera, etnograficzne (sprzęty domowe, narzędzia 

rolnicze, stroje ludowe) oraz historyczne (oryginalne dokumenty, kroniki, numizmaty, militaria).  

W muzeum gromadzone są także pamiątki związane z rodem Łaskich, głównie zaś postacią Jana 

Łaskiego Młodszego.  

Wśród zgromadzonych już eksponatów na szczególną uwagę zasługują dokumenty notarialne, stare 

księgi szpitalne, zbiór starych fotografii i pocztówek, sztandary z okresu I wojny światowej i wiele 

innych pamiątek kultury materialnej i duchowej m.in. z okresu zaborów.  

Ekspozycja stała pt. „Z dziejów miasta i regionu" składa się z dziesięciu zasadniczych działów. 

Pierwszy ukazuje pradzieje ziemi łaskiej, drugi - początki miasta w średniowieczu, trzeci - "złoty 

wiek" grodu nad Grabią, czwarty - "chude" lata, piąty - okres zaborów, szósty - lata międzywojenne, 

siódmy - terror i zbrodnie hitlerowskie, ósmy - lata powojenne. Dwa ostatnie działy nie mają 

charakteru chronologicznego. 

Eksponaty poza wartością historyczną spełniają ważną rolę wychowawczą. Muzeum odwiedzają 

dzieci i młodzież szkolna. Na tle eksponatów odbywają się popularne w mieście lekcje biblioteczne  

i muzealne. 

 
Łaski Dom Kultury  
 
Łaski Dom Kultury jest główną placówką kulturalną w Łasku. Powstał w 1956 roku, a obecny kształt 

budynku przy ul. Narutowicza 11 otrzymał po remoncie na przełomie lat 1970-71. Łaski Dom Kultury 

w 2008 roku przeszedł gruntowny remont. Przy ul. Toruńskiej 1 w Kolumnie prowadzony jest 

Ośrodek Kultury będący filią Łaskiego Domu Kultury. 

Do podstawowych zadań Łaskiego Domu Kultury należy: 

o edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

o gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

o tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką,  

o tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,  

o rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  
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o rozwijanie i kształtowanie kulturalnych postaw młodzieży, 

o organizowanie: imprez artystycznych i rozrywkowych, zespołowego uczestnictwa  

w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych oraz różnych 

form pomocy i współpracy z młodzieżą.  

 
W swojej pracy Łaski Dom Kultury kładzie szczególny nacisk na Amatorski Ruch Artystyczny.   

Działalność ŁDK obejmuje wszystkie grupy wiekowe, tzn. dzieci, młodzież i dorosłych (w tym 

również osoby w wieku emerytalnym). Uczestnicy zajęć mogą doskonalić określone umiejętności 

twórcze (śpiew, taniec, plastykę, grę teatralną, muzykę) oraz pogłębiać wiedzę z danego zakresu.  

W Łaskim Domu Kultury działają następujące sekcje i zespoły: 

o Grupa Teatralna "Pospolite Ruszenie",  

o Zespół Teatralny "Wejście Ewakuacyjne",  

o Pracownia Choreograficzna,  

o Pracownia plastyczna "Kolec",  

o Studio Piosenki "Spółka z o.o.”,  

o Łaska Orkiestra Dęta,  

o Grupa literacka "Na progu",  

o Społeczne Ognisko Muzyczne,  

o Kabaret Seniora "Rydz",  

o Pracownia Modelarska,  

o Gimnastyka dla Pań.  

 
Imprezy 
 
Na terenie Gminy Łask co roku organizowane są liczne imprezy edukacyjne, kulturalne, 

okolicznościowe i sportowe. W kalendarzu imprez na stałe zagościły takie imprezy jak: 

o Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

o Warsztaty teatralne dla młodzieży szkół podstawowych, 

o Koncerty Orkiestry Dętej ŁDK, 

o Wystawy prac uczniów szkół z terenu gminy, 

o Wiosenny Kiermasz Przedsiębiorczości, 

o Obchody Świąt 1-3 Maja, 

o Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej, 

o Jarmark Łaski, 

o Strzelanie Mieszczańskie o Złoty Korab Łaski, 

o Rozgrywki szachowe szkół podstawowych, 

o Wiosenny międzyosiedlowy turniej piłki nożnej amatorów, 

o Marsz na orientację, 

http://www.lask.pl/ldk2.php#nr2#nr2
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr0#nr0
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr3#nr3
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr5#nr5
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr55#nr55
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr6#nr6
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr7#nr7
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr8#nr8
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr9#nr9
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr10#nr10
http://www.lask.pl/ldk2.php#nr11#nr11
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o Mistrzostwa Łasku w Pływaniu, 

o Zawody sportowo -  pożarnicze OSP, 

o Rajd Rowerowy po Ziemi Łaskiej, 

o Mistrzostwa Łasku w Tenisie Ziemnym, 

o Drużynowe Mistrzostwa Gimnazjalistów w Pływaniu, 

o Łaskie Święto Latawca. 

Co roku organizowane są także wystawy, spotkania z autorami książek, warsztaty teatralne, festyny. 

2.2 Zagospodarowanie przestrzenne 

Podstawową zasadą polityki przestrzennej Gminy Łask jest stałe dążenie do poprawy ładu 

przestrzennego. W dniu 29 marca 2000 roku Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XVI/166/2000 

uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Łask”, a w dniu 6 lutego 2008 roku uchwałą Nr XVIII/137/08 uchwaliła „Zmianę Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łask”. 

 
Obecnie na terenie Miasta i Gminy Łask obowiązują następujące plany miejscowe: 

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu 

obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na 

południe od istniejącej szkoły podstawowej zatwierdzona uchwałą Nr XXVI/364/97 Rady 

Miejskiej w Łasku z dnia 8 października 1997 roku. 

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla obszaru 

w rejonie skrzyżowania ulic S. Żeromskiego i Lutomierskiej zatwierdzona Uchwałą Nr 

III/7/98 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 listopada 1998 r. 

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask dla obszarów 

położonych we wsiach Mikołajówek i Wronowice zatwierdzona uchwałą Nr 

XXIV/289/2001 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2001 r. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku przy 

ul. S. Batorego (lewa strona ulicy w kierunku os. „Przylesie”) zatwierdzony uchwałą Nr 

IV/33/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. 

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla 

obszarów położonych w Łasku, Łasku – Kolumnie i wsi Ostrów zatwierdzona uchwałą 

Nr V/53/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 marca 2003 r. 

o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla obszaru 

cmentarza w Łasku Kolumnie zatwierdzona uchwałą Nr IX/138/03 Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 10 września 2003 r. 
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o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla obszaru 

położonego w Łasku – Kolumnie zatwierdzona uchwałą Nr IX/137/03 Rady Miejskiej 

w Łasku z dnia 10 września 2003 r. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Wola Łaska i Ostrów 

(prawa strona ulicy S. Batorego od jednostki wojskowej do bocznicy kolejowej) 

zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/274/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2004 r. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości 

Ostrów pomiędzy drogami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami nr 106/1, 106/2  

i 110 zatwierdzony uchwałą Nr XVII/280/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 grudnia 

2008 r. 

 
Obecnie trwają prace nad opracowaniem następujących planów miejscowych: 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku 

pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową nr 14 i bocznicą kolejową. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku 

Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości 

Borszewice obejmujący działki 255, 256, 264, 248/2, 251/2, 253/2, 254/2, 263/2, 265/2, 

266/2 – powiększenie cmentarza. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku – 

staromiejskie centrum miasta. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości 

Wola Łaska, Gmina Łask – nowy cmentarz. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości 

Gorczyn. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych  

w miejscowości Ostrów, Gmina Łask – południowa strona przedłużenia ul. Batorego od 

bocznicy kolejowej do szkoły w Ostrowie. 

 

2.2.1 Infrastruktura techniczna 
 
Połączenia komunikacyjne 
 
 
Gmina Łask ma korzystne połączenia komunikacyjne. W Łasku zbiegają się:  

o drogi krajowe: Nr 14 Łódź – Wrocław, Nr 12 Łask – Piotrków, 

o drogi wojewódzkie: Nr 473 łącząca Łask z Szadkiem i Uniejowem, Nr 481 relacji Łask – 

Wieluń oraz  Nr 483 relacji Łask – Częstochowa.  
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Przebiegający przez Łask tranzytowy szlak drogowy spełnia bardzo ważną rolę w układzie 

komunikacyjnym Polski.  

Przez obszar gminy przebiega szereg dróg powiatowych. Są to następujące drogi: 

o Nr 4906E – Janiszewice – Okup, 

o Nr 2300E – Okup – Bałucz, 

o Nr 2321E – Borszewice – Anielin, 

o Nr 4912E – Dziadkowice – Kiki, 

o Nr 3706E – Łask – Kwiatkowice, 

o Nr 3301E – Wiewiórczyn – Janowice, 

o Nr 4912E – Dobroń – Jamborek, 

o Nr 2300E – Okup – Marzenin. 

 

 

 
Mapa: Układ dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez Gminę Łask 

Ogólnie obszar gminy charakteryzuje się bogatym układem drogowym. Łączna długość dróg na 

terenie gminy wynosi 312 km, w tym: 19,9 km dróg krajowych, 17,7 km wojewódzkich, 59,4 km 

powiatowych, 47,7 km dróg gminnych miejskich i 167,3 km dróg gminnych wiejskich. Drogi krajowe 

i wojewódzkie są w całości pokryte nawierzchnią asfaltową. Stan dróg krajowych i wojewódzkich jest 

zadawalający, a dróg powiatowych średni.  
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Długość dróg w Gminie Łask w 2008 roku 

 

Źródło: Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łask, 2008 r. 

Ogólny stan dróg gminnych pod względem wydolności komunikacyjnej i ich stanu technicznego 

należy ocenić jako przeciętny. Drogi gminne w większości posiadają nawierzchnie gruntowe 

utwardzone szlaką i nieutwardzone o szerokości jezdni w granicach 4 – 5 m. Drogi gminne rolnicze to 

w większości drogi gruntowe nieutwardzone bez wykształconej jezdni. Zapewniają jednak dobry 

dostęp do siedlisk i pól. 

 

Struktura dróg w Gminie Łask w 2008 roku 

 
Źródło: Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łask, 2008 r. 

Rodzaj drogi Długość (km) 

Krajowe 19,9 

Wojewódzkie 17,7 

Powiatowe 59,4 

o nawierzchni asfaltowej 48 

o nawierzchni gruntowej utwardzonej 7,6 

o nawierzchni gruntowej 3,8 

Gminne miejskie 47,7 

o nawierzchni asfaltowej 19,4 

o nawierzchni gruntowej utwardzonej 10,1 

o nawierzchni gruntowej 18,2 

Gminne wiejskie 167,3 

o nawierzchni asfaltowej 15,3 

o nawierzchni gruntowej 152 

RAZEM 312 
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Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa pierwszorzędnego znaczenia Łódź – Sieradz – Ostrów 

Wielkopolski – Wrocław. Na terenie gminy znajdują się trzy przystanki kolejowe: w Łasku, Kolumnie 

i Borszewicach. Budynek dworcowy w Łasku jest obecnie nieczynny. 

 

Miasto obsługiwane jest przez miejską komunikację autobusową (razem Łask i Kolumna). Linie 

obsługują wszystkie podstawowe struktury miasta, przebiegają przez obszar centrum oraz łączą 

dworce PKS i PKP. Większość linii obsługuje również tereny podmiejskie, a trzy z nich kursują  

w relacjach Łask – Zduńska Wola (linia B), Łask – Zelów (linia C) i Łask – Pabianice (linia D).  

W ostatnich latach obserwuje się spadek przewozów komunikacją publiczną, co jest wynikiem 

rozwoju komunikacji indywidualnej – wzrostu motoryzacji. 

 

Dworzec PKS położony jest przy ul. Zielonej. Linie autobusowe PKS obsługują tereny najbliższych 

gmin: Widawa, Szadek, Sędziejowice, Wodzierady, Dobroń, Buczek, Sieradz, Zduńska Wola.  

Z dworca w Łasku odjeżdżają także autobusy do miast dalej położonych: Warszawa, Łódź, Lublin, 

Częstochowa, Poznań, Kalisz, Kudowa Zdrój, Opole, Świeradów Zdrój, Wrocław. 

 
Mapa: Łask i najbliżej położone ośrodki miejskie 

Odległości od centrum Łasku do najbliżej położonych ośrodków miejskich są następujące: 

o Zduńska Wola – ok. 12 km, 

o Zelów – ok. 15 km, 

o Szadek – ok. 15 km, 
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o Pabianice – ok. 18 km, 

o Bełchatów – ok. 30 km, 

o Wieluń  - ok. 56 km, 

o Piotrków Trybunalski – ok. 45 km, 

o Tomaszów Mazowiecki – ok. 61 km, 

o Łódź - ok. 30 km, 

o Łęczyca – ok. 51 km, 

o Aleksandrów Łódzki – ok. 28 km. 

 

Odległości od centrum Łasku do głównych ośrodków miejskich w kraju są następujące: 

o Warszawa – ok. 150 km, 

o Lublin – ok. 240 km, 

o Katowice – ok. 145 km, 

o Wrocław – ok. 156 km, 

o Poznań – ok. 176 km. 
 
Sieć wodociągowa i ujęcia wody 
 
Miasto Łask zwodociągowane jest w 95%. Dobry jest stan techniczny głównych przewodów 

wodociągowych, które są przystosowane do rozwoju i posiadają rezerwy przepustowości, 

umożliwiające objęcie zasięgiem nowych terenów. Gęstość sieci wodociągowej w mieście nie odbiega 

od standardów i zapewnia dostęp dla 100% mieszkańców Łasku i ponad 90% mieszkańców Kolumny. 

Na terenie wiejskim gminy 24 sołectwa są zwodociągowane w 100%. Sołectwa: Aleksandrówek, 

Krzucz, Rembów i Rokitnica nie posiadają sieci wodociągowej. 

 

Sieć wodociągowa w sołectwach Gminy Łask 

Nazwa sołectwa: % zwodociągowania 

Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Kopyść, Łopatki, Mauryca, Okup 

Mały, Orchów, Ostrów, Remiszew, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, 

Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, 

Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn, Zielęcice. 

100% 

Bałucz 79% 

Karszew 80% 

Okup Wielki 90% 

Aleksandrówek, Krzucz, Rembów, Rokitnica brak sieci 

Źródło: Dane własne Urzędu Miejskiego w Łasku 
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System zaopatrzenia gminy w wodę oparty jest na 4 komunalnych ujęciach wód podziemnych: ujęcie 

Łask - Ostrów, ujęcie Bałucz, ujęcie Okup oraz ujęcie Gorczyn.  

Ujęcie Łask - Ostrów pobiera wodę z 4 studni głębinowych. Zaopatruje w wodę następujące 

miejscowości: Łask (wraz z Kolumną), Wola Łaska, Teodory, Ostrów, Orchów, Wiewiórczyn, 

Wronowice oraz Pogłaszcze.  

Ujęcie Bałucz oparte jest na 2 studniach głębinowych ujmujących wody podziemne z utworów 

kredowych. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Bałucz, Stryje Księże, Wola 

Stryjewska, Wydrzyn, Anielin,  Borszewice, Budy Stryjewskie, Stryje Paskowe i Karszew. 

Ujęcie Gorczyn oparte jest na wodzie pobieranej z jednej studni głębinowej. Dostarcza wodę do 

Gorczyna, Łopatek, Sięganowa oraz miejscowości Mauryca.  

Ujęcie Okup pobiera wodę także z jednej studni. Ujście zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

Okup, Mikołajówek, Kopyść, Wola Bałucka, Orchów – Wesółka. 

 

Sieć wodociągowa w Gminie Łask w 2008 roku 

długość 

czynnej sieci 

rozdzielczej 

połączenia 

prowadzące do 

budynków  

woda dostarczona 

gospodarstwom 

domowym 

ludność 

korzystająca z 

sieci 

wodociągowej 

Jednostka terytorialna 

[km] [szt.] [dam³] [osoba] 

Gmina Łask  202,1 5 168 756,7 24 866 

Łask - miasto  56,6 2 793 577,0 17 102 

Łask - obszar wiejski  145,5 2 375 179,7 7 764 

Źródło: GUS 

System kanalizacji i oczyszczalnie ścieków 
 
 
Stan gospodarki ściekowej w Gminie Łask jest mało zadawalający (szczególnie na terenach 

wiejskich). Na terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków komunalnych: 

o mechaniczno – biologiczna Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Łasku,  

o mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia w Kolumnie,  

o mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia we wsi Kopyść.  

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w zachodniej części Miasta Łask, w odległości 

około 150 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych oraz około 2,5 km od centrum miasta. 

Oczyszczalnia funkcjonuje od 1984 roku, a w 2000 roku została zmodernizowana. Obecnie obsługuje 

około 18. 000 osób.  
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Oczyszczalnia w Łasku - Kolumnie zlokalizowana jest przy ul. Modrzewiowej. Uruchomiono ją  

w 1998 roku. Projektowana przepustowość wynosi 120 m3/d, jednak nie jest w pełni wykorzystana – 

średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 96 m3/d. Oczyszczalnia obsługuje około 600 osób. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny, który dopływa do rzeki Pałusznicy. 

Oczyszczalnia we wsi Kopyść również nie jest wykorzystywana w pełni. Jej projektowana 

przepustowość wynosi 50 m3/d, przy czym średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 27 m3/d. 

Oczyszczalnia obsługuje około 250 osób, a odbiornikiem jest struga w Borszewicach. 

Na terenie gminy funkcjonują także trzy zakładowe oczyszczalnie ścieków: w Teodorach, w Łasku 

oraz we Wronowicach. 

 

Na terenach wiejskich gminy nie funkcjonuje sieć kanalizacyjna. Wyjątkiem są wsie: Wiewiórczyn 

(skanalizowana w 75%), Wronowice (skanalizowana w 25%), Ostrów (skanalizowana w 20%) oraz 

Kopyść (posiadająca własną oczyszczalnię i skanalizowana w 90%). Na pozostałym terenie wiejskim 

gminy mieszkańcy korzystają z kanalizacji indywidualnych – ustępów suchych, dołów gnilnych lub 

zbiorników typu „szambo”. Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Łasku na 

terenie gminy znajduje się około 636 szamb. Ścieki przesiąkające z nieszczelnych zbiorników są 

źródłem skażenia płytkich wód gruntowych i wód powierzchniowych. Potrzeba zahamowania dalszej 

degradacji środowiska, poprzez między innymi budowę kanalizacji na terenach wiejskich, jest 

niekwestionowana. 

 

Sieć kanalizacyjna w Gminie Łask w 2008 roku 

długość czynnej 

sieci 

kanalizacyjnej 

połączenia 

prowadzące do 

budynków  

ścieki 

odprowadzone 

ludność 

korzystająca z  

sieci 

kanalizacyjnej 

Jednostka terytorialna 

[km] [szt.] [dam³] [osoba] 

Gmina Łask  53,9 1 628 660,1 15 123 

Łask - miasto  45,2 1 415 642,0 14 266 

Łask - obszar wiejski  8,7 213 18,1 857 

Źródło: GUS 

 
Odpady komunalne 
 
Na terenie gminy znajduje się nieczynne składowisko odpadów o powierzchni 7,4 ha. Składowisko 

zlokalizowane jest w odległości 2,5 km od centrum Łasku na działce nr 843 w Orchowie 

(właścicielem działki jest Gmina Łask). Od strony południowej i południowo – zachodniej 

składowisko otoczone jest lasem, od strony północnej terenami rolnymi, a od wschodniej nieużytkami. 
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Najbliższe zabudowania występują w odległości 300 m od granic składowiska. Składowisko znajduje 

się na terenie chronionego krajobrazu „Środkowej Grabi”. Eksploatację składowiska rozpoczęto pod 

koniec lat 60 – tych. Od 2002 roku składowisko jest nieczynne z powodu protestów okolicznych 

mieszkańców, którzy nie zgadzali się z kierunkiem prowadzonej rekultywacji.  

Powstające na terenie gminy odpady komunalne aktualnie deponowane są na: 

o składowisku Podwody – Wola Kruszyńska (powiat bełchatowski), 

o składowisku w Młynku – Sobuczynie (powiat częstochowski), 

o składowisku w Mostkach (powiat zduńskowolski), 

o składowisku w  miejscowości Julków (powiat skierniewicki), 

o składowisku w Kamieńsku (powiat radomszczański), 

o składowisku w Klukach gm. Lututów (powiat wieruszowski), 

o składowisku w Dylowie (powiat pajęczański). 

 

Na terenie Gminy Łask zbiórkę i transport odpadów komunalnych prowadzi 8 firm, posiadających 

zezwolenia wydane przez Burmistrza Łasku. Od lipca 2001 roku na terenie gminy funkcjonuje 

selektywna zbiórka odpadów obsługiwana przez firmę Eko – Region. Zbiórka prowadzona jest w 

systemie pojemnikowym. Zbierane są trzy frakcje: szkło, tworzywa sztuczne i makulatura. 

Wyselekcjonowane odpady trafiają do specjalnie przygotowanych pojemników. Z danych 

statystycznych wynika, że każdego roku znacząco wzrasta ilość zebranych surowców wtórnych z 

terenu gminy.   

 

Na terenie Gminy Łask prowadzi się zbiórki odpadów wielkogabarytowych (dwa razy do roku). Od 

kwietnia 2009 r. firma Eko Region w ramach podpisanych umów prowadzi zbiórkę odpadów 

biodegradowalnych „u źródła”. 

Na terenie gminy nie ma instalacji (sortowni, kompostowni) do odzysku surowców wtórnych ze 

strumienia odpadów komunalnych. Nie funkcjonuje także zbiórka odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych.  

 
 
Zaopatrzenie w gaz 
 
Źródłem zasilania w gaz ziemny miasta i gminy jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 relacji 

Pabianice – Zduńska Wola – Sieradz, przechodzący przez teren gminy. Przy gazociągu, na terenie wsi 

Wiewiórczyn zlokalizowana jest stacja redukcyjno – pomiarowa 1-go stopnia o wydajności 6000 m3/h. 

Stacja ta zasila odbiorców gazu na terenie Gminy Łask. 

Obecnie odbiorcy gazu z terenów wiejskich korzystają z gazu bezprzewodowego, a odbiorcy gazu  

w Łasku z gazu bezprzewodowego i z sieci przewodowej gazu średniego ciśnienia wybudowanej  

w ulicach Lutomierskiej, Żeromskiego, Objazdowej, Warszawskiej, Mickiewicza, 1 Maja, 
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Narutowicza, Jana Pawła II, Sobieskiego. Do sieci gazowej podłączone są ponadto osiedla 

Mickiewicza i Przylesie.  
 
Sieć energetyczna 
 
Sieć energetyczna na terenie Gminy Łask jest dobrze rozwinięta i stanowi jednolity spójny system.  

W oparciu o stacje elektroenergetyczne zasilane z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, na 

obszarze gminy pracuje sieć wysokiego napięcia zasilana liniami napowietrznymi wysokiego napięcia 

WN -110 kV, sieć średniego napięcia SN -15kV oraz sieć niskiego napięcia. Linie wysokiego napięcia 

zasilają dwa Główne Punkty Zasilania: 

o GPZ Łask 1- ul. Kolejowa, 

o GPZ Łask 2 - ul. Przemysłowa. 

GPZ 1 zasilany jest linią z kierunku Zduńska Wola, natomiast GPZ 2 z kierunku Pabianic. Dostawa 

energii elektrycznej na terenie miasta i gminy jest powszechna. Zasilanie odbiorców odbywa się 

poprzez sieć średniego oraz niskiego napięcia. Na terenach śródmiejskich funkcjonuje układ sieci 

kablowo – napowietrznych, a na obrzeżach miasta i na terenach wiejskich dostawa energii realizowana 

jest przez stacje słupowe i wieżowe.  

Od kilku lat zużycie energii na terenie gminy utrzymuje się na jednakowym poziomie. Potrzeby 

energetyczne gminy są całkowicie zaspokojone. 

 
Gospodarka cieplna 
 
Na terenie miasta i gminy funkcjonuje zorganizowana gospodarka cieplna bez centralnej ciepłowni. 

Zaopatrzenie w ciepło następuje z lokalnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych i przemysłowych oraz 

poprzez ogrzewanie indywidualne. Na terenie Miasta Łask występuje kilkanaście lokalnych systemów 

ciepłowniczych, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Łasku. 

Obecnie systemy te ogrzewają około 50% powierzchni mieszkalnej na terenie miasta. 

Sieć ciepłownicza w Gminie Łask liczy łącznie 8 488 mb, w tym 4 572 mb stanowi sieć rozdzielcza 

(53,86%) oraz 3 916 mb przyłączenia (46,14%). Dominuje tradycyjna sieć ciepłownicza (6 707 mb, co 

stanowi 79,02% ogólnej sieci). Sieć preizolowana, energooszczędna stanowi zaledwie 20,98%. 

 
Telekomunikacja 
 
Na terenie Gminy Łask działa jeden operator stacjonarnej sieci telefonicznej - Telekomunikacja 

Polska S.A. Liczba abonentów TP S.A. przekroczyła 9.000. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 

central telefonicznych. Znajdują się one w Łasku, Kolumnie, Okupie Wielkim, Wrzeszczewicach, 

Bałuczu, i Teodorach. Są to centrale nowej generacji. Centrala w Łasku pracuje dla potrzeb miasta  

i gminy oraz jest połączona z centralą nadrzędną w Sieradzu za pomocą łączy światłowodowych. Stan 

techniczny sieci telefonicznej jest zadowalający i pozwala na przyłączanie kolejnych abonentów. 



„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009-2013” 

EF Consultancy 28

Podłączenie do Internetu realizowane jest za pośrednictwem modemów lub łącz szerokopasmowych 

(Neostrada, DSL, POLPAK). 

Ponadto na terenie gminy działają operatorzy telefonii komórkowej, co uzupełnia ofertę TP S.A. 

 

2.2.2 Własności nieruchomości 

Na terenie Gminy Łask w 2007 roku znajdowało się 10 436 mieszkań o łącznej powierzchni 

708 520m². Ok. 68% tych mieszkań znajdowało się w Mieście Łask. Struktura własności mieszkań  

w gminie przedstawiała się następująco: 

o najwięcej mieszkań należało do osób prywatnych – 65,85%, 

o zasoby spółdzielni mieszkaniowych wynosiły 2 255 mieszkań – 21,60%, 

o 879 mieszkań stanowiło zasoby komunalne gminy – 8,42%, 

o 404 mieszkania stanowiły własność zakładów pracy – 3,87% 

o 25 mieszkań stanowiło zasoby pozostałych podmiotów – 0,26% 

Na terenie gminy nie ma mieszkań będących własnością Towarzystw Budownictwa Społecznego 

(TBS). 

Mieszkania w Gminie Łask w 2007 roku 

Obszar Łask Łask - miasto Łask - obszar wiejski 

ogółem    

mieszkania (ilość) 10 436 7 157 3 279 

powierzchnia użytkowa (m²) 708 520 442 003 266 517 

zasoby gmin (komunalne)    

mieszkania (ilość) 879 795 84 

powierzchnia użytkowa (m²) 34 169 30 579 3 590 

zasoby spółdzielni mieszkaniowych    

mieszkania (ilość) 2 255 2 255 0 

powierzchnia użytkowa (m²) 115 869 115 869 0 

zasoby zakładów pracy    

mieszkania (ilość) 404 382 22 

powierzchnia użytkowa (m²) 18 349 17 203 1 146 

zasoby osób fizycznych    

mieszkania (ilość) 6 873 3 714 3 159 

powierzchnia użytkowa (m²) 538 473 277 526 260 947 

zasoby pozostałych podmiotów    

mieszkania (ilość) 25 11 14 

powierzchnia użytkowa (m²) 1 660 826 834 

Źródło: GUS 
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2.2.3 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

Gmina posiada liczne zabytki. Najciekawsze obiekty które zostały wpisane w rejestr zabytków to: 

o Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła w 

Łasku - od IX 2005 r. Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej, 

o Renesansowy dwór obronny w Łopatkach, 

o Kościół p.w. Św. Ducha w Łasku, 

o Dwór szlachecki w Ostrowie, 

o Neoklasycystyczny dwór w Woli Bałuckiej. 

 

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała 

Archanioła w Łasku 

Świątynia wzniesiona została w latach 1517-1523 

w stylu późnego gotyku. Fundatorem był Jan Łaski, 

prymas Polski. W latach 1525 - 1819 kościół nosił 

godność kolegiaty. Jest to budowla murowana, 

orientowana, trójnawowa o układzie halowym. 

W zakrystii i skarbcu zachowały się gotyckie łuki. 

Kościół gruntownie przebudowano po pożarze w 1749 

roku. Uzyskał on wówczas barokową elewację oraz 

rokokowe wnętrze. Bogato zdobiony jest ołtarz główny 

z obrazem św. Michała Archanioła namalowany 

w 1760 roku. W bocznej kaplicy znajduje się 

najcenniejszy w kościele zabytek sztuki, alabastrowa 

płaskorzeźba przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem 

pochodząca z początku XVI wieku. Od IX 2005 r. 

kościół nosi nazwę Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej. 

 
Dwór obronny w Łopatkach 

Murowany, renesansowy dwór obronny w Łopatkach wzniesiono w XVI 

wieku. Pierwotnie dwór ten posiadał 2 kondygnacje i miał kształt wieży 

mieszkalnej. Układ wnętrza zachowanej do dziś części dworu nie uległ 

zasadniczym zmianom. Nad piwnicami znajdują się trzy pomieszczenia. 

W górnej, nie istniejącej już dziś części znajdowała się tylko jedna sala, 

zajmująca cała powierzchnię kondygnacji. We wnętrzu zachowało się do 

dziś oryginalne sklepienie kolebkowe z lunetami. Dwór znajduje się 

w rękach prywatnych. Stan techniczny dworu jest bardzo zły. 

http://www.ziemialodzka.pl/05_lopatki.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Kolegiata_Lask.jpg
http://www.ziemialodzka.pl/05_lopatki.htm
http://www.ziemialodzka.pl/05_lopatki.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Kolegiata_Lask.jpg
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Kościół p.w. Św. Ducha w Łasku 
 

Kościół p.w. Św. Ducha jest świątynią trójnawową 

o konstrukcji zrębowej, wykonaną z bali 

modrzewiowych. Kościół powstał w 1666 roku na 

miejscu przytułku dla ubogich. 

Osobliwością zabytku są ozdobienia ołtarza, ambony 

i chrzcielnicy muszelkami. Świątynia stanowi jeden 

z najcenniejszych kościołów drewnianych 

w województwie łódzkim. W latach 1811 - 1945 

świątynia pełniła funkcję świątyni ewangelickiej, 

dziś zaś jest kościołem garnizonowym.  
 
 

Dwór w Ostrowie  
 

Neobarokowy dwór pochodzi z lat 1917-1918. Położony 

jest na wschód od miasta, w otoczeniu parku w stylu 

angielskim. Dwór ten nawiązujący do baroku, jest 

przykładem polskiego stylu w architekturze siedzib 

szlacheckich. Po II wojnie światowej początkowo 

urządzono we dworze ośrodek wypoczynkowy, a od 

1958 roku jest to budynek Zespołu Szkół Ogrodniczych. 

Dziś oprócz dworu i kompleksu nowych zabudowań 

szkolnych, w ostrowskim parku znajdują się również 

boiska, stadion sportowy oraz niewielki basen 

stanowiący ozdobę tego miejsca. 
 

Dwór w Woli Bałuckiej 
 

Po dawnym założeniu dworskim w Woli Bałuckiej 

pozostał do dziś dwór murowany z ok. 1830 roku, 

zbudowany w miejscu poprzedniego - drewnianego, 

który spłonął. Ten dwór (a także poprzedni 

drewniany) należał do rodziny Słodkowskich. Dwór 

w 1915 roku został sprzedany Dietrichom, którzy 

poddali go gruntownej restauracji i posiadali go do 

1945 roku. W 1981 roku dwór, nie używany od 10 

lat, znajdował się w ruinie. Jego kolejny właściciel 

Andrzej Świderski doprowadził do idealnego stanu. 
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Na terenie gminy warto również odwiedzić: 

o Murowany kościół parafialny w Borszewicach p.w. Św. Stanisława i św. Mikołaja. Jest to 

neogotycki zabytek z lat 1894 – 1902. Posiada bogate barokowe wnętrze. Ołtarz boczny 

pochodzi z końca XVII stulecia, a z połowy XVII wieku tabernakulum i kilka obrazów  

o tematyce sakralnej. 

o Dawny cmentarz ewangelicki w Rokitnicy. Cmentarz znajduje się dość głęboko  

w sosnowym lesie na północ od miejscowości. Ulokowany jest na niewielkim wzniesieniu. 

Na rokitnickiej nekropolii zachowało się kilkadziesiąt nagrobków i ziemnych śladów po 

mogiłach. Na kilku grobach przetrwały napisy w języku niemieckim (najstarsze z 1875 

roku). Dwa nagrobki otoczone są niekompletnym kutym ogrodzeniem. W centralnym 

miejscu cmentarza stoi współczesny, metalowy krzyż. 

o Zabytkowy wodny młyn zbożowy w Zielęcicach. Młyn stoi na lewym brzegu rzeki Grabi. 

Pierwszy młyn wzniesiony został w pierwszej połowie XIX wieku. Od 1916 roku napędzany 

był turbiną elektryczną i przerabiał ok. 2 ton ziarna na dobę. Młyn rozebrano w czasie 

wojny. W 1947 roku powstał istniejący do dziś murowany młyn z drewnianym szczytem, 

stanowiący własność prywatną. Młyn ten jest jedną z atrakcji znakowanego na żółto Szlaku 

Młynów nad Grabią. 

o Wielowyznaniowy cmentarz miejski w Łasku powstały w 1810 roku. Z początku cmentarz 

składał się z dwóch kwater: rzymskokatolickiej i ewangelickiej. Później - po utworzeniu 

Powiatu Łaskiego - została tu również wytyczona kwatera prawosławna. W 1827 roku  

w części katolickiej stanęła kaplica p.w. św. Franciszka Serafickiego. Z XIX stulecia do dnia 

dzisiejszego zachowało się już tylko kilkanaście nagrobków, w tym najstarszy z 1855 roku. 

o Dawny cmentarz żydowski - dziś nieczynny i mocno zdewastowany. Zlokalizowany jest na 

skraju miasta. Został założony w początkach XIX stulecia jako trzeci cmentarz w mieście. 

Ma powierzchnię ok. 2 hektarów i nie jest ogrodzony. W jego męskiej części zachowało się 

około 100 płyt nagrobnych. Siedem mogił ma charakter sarkofagów. W kwaterze kobiecej 

przetrwało około 40 nagrobków, w tym 2 sarkofagi.  

o Eklektyczny magistrat w Łasku z 1909 roku (obecnie apteka i przychodnia lekarska). 

o Charakterystyczne wille letniskowe z lat 20 i 30 XX wieku w Kolumnie. 

o Murowane domy z XVIII i XIX wieku w Łasku. 

2.2.4 Uwarunkowania ochrony środowiska 

 
Znaczna część Gminy Łask położona jest na terenie Obszaru Chronionego „Środkowej Grabi”  

i Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Doliny Rzeki Grabi. Na terenie gminy występuje 28 

pomników przyrody. Największą liczbę pomników przyrody stanowią pojedyncze drzewa wiekowe. 

http://www.ziemialodzka.pl/05_rokitnica.htm
http://www.ziemialodzka.pl/05_zielecice.htm
http://www.ziemialodzka.pl/00_grabia.htm
http://www.ziemialodzka.pl/71_lask.htm
http://www.ziemialodzka.pl/74_lask.htm
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Wydzielone strefy krajobrazu chronionego i pomniki przyrody mają na celu zachowanie naturalnej 

roślinności występującej na terenie gminy.  

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi” 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi” na terenie Gminy Łask zajmuje powierzchnię 

1549 ha. Cały odcinek Grabi i jej dopływów: rzeki Końskiej i Pałusznicy oraz okoliczne lasy znajdują 

się w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Utworzony on został w  1998 roku. Jednak już w 1993 roku 

Rada Miasta i Gminy w Łasku podjęła decyzje o powiększeniu tego terenu aż do południowo - 

zachodniej granicy gminy.  

 

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Doliny Grabi 

Zespół został utworzony w celu ochrony i podkreślenia piękna doliny Grabi, łącznie z doliną rzeki 

Końskiej i terenem zabudowy Kolumny. Zespół powstał w 1998 roku i zajmuje powierzchnię 2 008 

ha.  

Dodatkowo w 1993 roku na mocy decyzji Rady Miejskiej utworzono Zespół Przyrodniczo - 

Krajobrazowy "Las-Kolumna" w celu ochrony starodrzewia sosnowego, o powierzchni 365 ha. Na 

jego terenie ograniczone jest wycinanie drzew. 

 

2.3 Sfera społeczna 

2.3.1 Sytuacja demograficzna i społeczna 

 

Wielkość populacji 

 

Ludność Gminy Łask (wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku) liczyła 28 472 mieszkańców, co 

stanowiło ok. 56% ogólnej liczby mieszkańców Powiatu Łaskiego. Na terenie gminy obserwujemy 

nieznaczną przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. W czerwcu 2008 roku 34,65% ludności 

Gminy Łask zamieszkiwała jej obszar wiejski. Ponad 65% ludności gminy zamieszkiwała na terenie 

miasta. 

 
Ludność w Powiecie Łaskim w Gminie Łask w dniu 30.06.2008 roku 

Jednostka Ogółem W miastach Na wsi Mężczyźni Kobiety 

Powiat Łaski 50 787 18 605 32 182 24 770 26 017 

Gmina Łask 28 472 18 605 9 867 13 669 14 803 

Źródło: „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym”, GUS 2008 r. 
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Na przestrzeni lat 2004 – 2007 obserwujemy nieznaczne zmniejszenie liczby ludności na terenie 

Gminy Łask (liczba ludności zmniejszyła się o 106 osób). Analizując tylko obszar miejski widzimy, iż 

w badanych latach liczba ludności zmniejszyła się aż o 424 osoby, natomiast na obszarze wiejskim 

gminy nastąpił wzrost liczby ludności o 318 osób. Związane jest to z faktem, iż część osób 

zamieszkałych na terenie miejskim gminy przenosi się w okolice bardziej spokojne.  

 

Ludność Gminy Łask w latach 2004 - 2007 

Ogółem 

2004 2005 2006 2007 Jednostka terytorialna 

[osoba] 

Gmina Łask  28 615 28 534 28 452 28 509 

Łask - miasto  19 035 18 853 18 656 18 611 

Łask - obszar wiejski  9 580 9 681 9 796 9 898 

Źródło: GUS. Stan na 31.12 

Wiek ludności 
 
W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne z punktu 

widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: ludność w wieku przedprodukcyjnym tj. w wieku do 17 

lat, ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 18 do 64 lat, 

ludność w wieku poprodukcyjnym (w tym: kobiety od 60 lat i więcej, a mężczyźni od 65 lat i więcej). 

 
Ludność według struktury wieku w Gminie Łask w latach 2004 – 2007  

2004 2005 2006 2007 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

5 924 5 795 5 582 5 481 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 

18 560 18 658 18 588 18 656 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

3 995 4 033 4 211 4 342 

Źródło: GUS. Stan na 31.12 

Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe (w grudniu 2007 roku) wskazuje 

na 19,25% udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców Gminy Łask. 

Udział ten jest wyższy od średniej wojewódzkiej, która w tym czasie wynosiła 18,13%. W latach 2004 

– 2007 obserwujemy jednak spadek ilości osób w wieku przedprodukcyjnym na terenie gminy,  

a wzrost ilości osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Tendencja taka jest charakterystyczna 

dla większości gmin Województwa Łódzkiego.  
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Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Łask w 2007 roku 

15,25%

65,50%

19,25%

ludność w wieku przedprodukcujnym
ludność w wieku produkcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym

 
Źródło: GUS, stan na 31.12.2007 r. 

 

Przyrost naturalny 

Przyrost naturalny na przestrzeni lat 2000 – 2007 w Gminie Łask  

Przyrost naturalny 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jednostka terytorialna 

[osoba] 

Gmina Łask 13 -11 -43 -33 -32 -53 -5 27 

Łask - miasto  25 18 -35 -24 10 -29 -8 26 

Łask - obszar wiejski  -12 -29 -8 -9 -42 -24 3 1 

Źródło: GUS (dane z lat 2000 - 2007) 

W roku 2007 roku przyrost naturalny w Gminie Łask był dodatni (+27 osób). W gminie obserwuje się 

znaczny wzrost przyrostu naturalnego (w 2005 roku przyrost naturalny posiadał wartość minus 53 

osoby, a w roku 2006 minus 5 osób). Na przestrzeni ostatnich lat przyrost naturalny w gminie uległ 

więc znacznej poprawie. Niewątpliwy wpływ na tą sytuację ma wzrastająca systematycznie od 2004 

roku w gminie liczba urodzeń żywych. 
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Urodzenia żywe na przestrzeni lat 2000 – 2007 w Gminie Łask 

Urodzenia żywe 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jednostka terytorialna 

[osoba] 

Gmina Łask 267 272 240 251 236 247 263 287 

Łask - miasto  173 172 133 149 155 146 167 186 

Łask - obszar wiejski  94 100 107 102 81 101 96 101 

Źródło: GUS  (dane z lat 2000 -2007) 

Na przestrzeni lat 2002 – 2007 liczba urodzeń żywych na terenie Gminy Łask zwiększyła się o 20 

osób. W latach 2004 – 2007 obserwujemy systematyczny wzrost urodzeń żywych w Gminie Łask. 

 
Migracje  
 

Saldo migracji dla Gminy Łask w 2007 roku jest dodatnie i wynosi +43 osoby. Jednak w poprzednich 

latach na terenie gminy obserwowane było ujemne saldo migracji. Struktura wiekowa migracji 

wskazuje, że z terenu gminy emigruje w większości lepiej wykształcona młodzież poszukująca 

atrakcyjnych miejsc pracy w większych miastach, tj. Łodzi lub Warszawie. 

 

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym w Gminie Łask w latach 2000 - 2007 

Gmina / miasto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Gmina Łask 27 -35 -122 -14 -37 -28 -53 43 

Miasto Łask -21 -64 -151 -135 -144 -153 -169 -58 

Obszar wiejski gminy 

Łask 
48 29 29 121 107 125 116 101 

Źródło: GUS (dane z lat 2000 - 2007) 

Ciekawą sytuację obserwujemy porównując obszar miejski gminy z obszarem wiejskim. W Mieście 

Łask na przestrzeni lat 2000–2007 odnotowujemy ujemne saldo migracji. Jednym z powodów takiego 

stanu może być niewystarczająca dostępność do infrastruktury społecznej. Mieszkańcy miasta 

podejmują decyzję o opuszczeniu Łasku w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Natomiast na 

obszarze wiejskim Gminy Łask od roku 2000 obserwujemy bardzo duży dodatni wskaźnik salda 

migracji. Oznacza to, że teren wiejski gminy jest postrzegany jako dobre miejsce do życia.  
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Wykształcenie ludności 

Według danych pochodzących ze Spisu Powszechnego (2002 rok) w Gminie Łask zdecydowana 

większość osób legitymowała się wykształceniem podstawowym ukończonym (7 510 os. czyli 

30,80% wszystkich mieszkańców gminy) oraz średnim (7232 os. czyli 29,66%). Wykształcenie 

policealnie posiadało 3,95% mieszkańców gminy, a wykształcenie wyższe 8,85% mieszkańców 

gminy. Bez wykształcenia podstawowego pozostało 4,02% mieszkańców Gminy Łask. 

 

Struktura wykształcenia w Gminie Łask w 2002 roku 

podstawowe 
ukończone

30,80%

zasadnicze 
zawodowe

22,72%

średnie razem
29,66%

policealne
3,95%

wyższe
8,85%

podstawowe 
nieukończone

4,02%

 
Źródło: GUS (stan na dzień 31.12.2002) 

2.3.2 Warunki i jakość życia mieszkańców 

 
Na terenie Gminy Łask zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wykonuje Straż Miejska 

zlokalizowana przy ul. Warszawskiej 14 w Łasku. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:  
o ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

o czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, 

o współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejsc 

zagrożeń, 

o zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,  

o ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,  

o współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych,  

o informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  

i uczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw.  
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Ponadto w Łasku przy ul. 9-go Maja 36/32 zlokalizowana jest Komenda Powiatowa Policji 

posiadająca dobrą obsadę kadrową. Komenda Powiatowa Policji działa w systemie zintegrowanym ze 

Strażą Miejską, co pozwala na wypracowanie właściwych mechanizmów i sposobów działania  

w sytuacjach nagłego zagrożenia. Policja prowadzi cykliczne spotkania z młodzieżą szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy, przekazując informacje o zagrożeniach. 

Prowadzi także turnieje w zakresie poznawania przepisów ruchu drogowego.  

 

W Gminie Łask od 1999 roku funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

zlokalizowana przy ul. Strażackiej 2 w Łasku. Komenda Powiatowa PSP posiada do dyspozycji dwa 

obiekty budowlane: obiekt strażnicy oraz budynek magazynowo – gospodarczy. 

 

 

Obiekt strażnicy 

 Obiekt strażnicy został oddany do użytku 

w 1997 roku. Posiada 6 podwójnych boksów 

garażowych, zaplecze operacyjne z węzłami 

socjalnymi i sanitarnymi przygotowanymi pod kątem 

wykorzystania całodobowego oraz część biurową.

Budynek magazynowo - gospodarczy został 

natomiast oddany do użytku w 2000 roku. 

Wyposażony jest w pomieszczenia warsztatowe, 

magazynowe oraz garaże dla specjalistycznego 

sprzętu. 
 
W Gminie Łask oprócz Państwowej Straży Pożarnej działają także następujące placówki 

Ochotniczych Straży Pożarnych: 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Sięganowie, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Wiewiórczynie, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Teodorach, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Kolumnie, 

o Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzeszczewicach, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Bałuczu, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Okupie. 

 

OSP prowadzą wszelką działalność mającą na celu zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Podejmują prace integrujące 

współdziałanie organizacji samorządowych, instytucji, podmiotów i służb ratowniczych. Ponadto OSP 
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realizują zadania w zakresie edukacji społecznej, szczególnie dzieci i młodzieży w dziedzinie zasad 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprzez organizację wielu spotkań, narad, uroczystości, 

konkursów, ćwiczeń ewakuacyjnych czy pokazów sprzętu.  

 

Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach 2008 roku w Gminie Łask i w Powiecie Łaskim 

Łask Powiat Łaski 

Miesiąc 
Pożar 

Miejscowe 

Zagrożenie 
Fałszywy alarm Pożar 

Miejscowe 

Zagrożenie 
Fałszywy alarm

Styczeń 7 37 2 9 61 4 

Luty 4 15 1 9 15 1 

Marzec 15 18 0 25 37 0 

Kwiecień 14 16 2 27 23 3 

Maj 8 16 0 19 29 0 

Czerwiec 14 20 2 32 37 3 

Lipiec 14 95 0 47 181 3 

Sierpień� 19 42 2 44 114 6 

Wrzesień� 8 21 0 17 51 0 

RAZEM 103 280 9 229 548 20 

Źródło: Państwowa Straż Pożarna w Łasku 

W miesiącach styczeń- wrzesień 2008 roku pożary na terenie Gminy Łask stanowiły 45% wszystkich 

pożarów w Powiecie Łaskim. Podobnie sytuacja przedstawia się jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia. 

Zagrożenia w Gminie Łask stanowiły 51% wszystkich powstałych zagrożeń w Powiecie Łaskim. 

Średnia miesięczna liczba pożarów w Gminie Łask wynosi 11. Największą liczbę pożarów 

odnotowano w miesiącu sierpniu, a najmniej w lutym. 

 

2.3.3 Oświata i sport 

Szkolnictwo 
 
Na terenie Gminy Łask funkcjonuje 5 przedszkoli: 

o Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku, ul. Jana Pawła II 6b, 

o Przedszkole Publiczne Nr 3 „Misiaczek” w Łasku, ul. Narutowicza 11a, 

o Przedszkole Publiczne Nr 4 w Kolumnie, ul. Śląska 3, 

o Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łasku, ul Jana Pawła II 11 im. „Juliana Tuwima”, 

o Przedszkole Publiczne Nr 6 w Łasku, ul. Batorego 32. 
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Przedszkola w Gminie Łask w 2007 roku 

Przedszkola  

ogółem oddziały miejsca dzieci 

[ob.] [oddział] [miejsce] [osoba] 

5 24 594 590 

Źródło: GUS, stan na 31.12. 

Przedszkola na terenie Gminy Łask posiadają łącznie 24 oddziały. W 2007 roku do przedszkoli tych 

uczęszczało 590 dzieci.  

 

Na terenie Gminy Łask funkcjonują następujące szkoły podstawowe:  

o Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, 

o Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie, 

o Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, 

o Szkoła Podstawowa w Bałuczu, 

o Szkoła Podstawowa w Łopatkach, 

o Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie, 

o Szkoła Podstawowa w Teodorach, 

o Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, 

o Szkoła Podstawowa im. „Klary Bernat” w Wrzeszczewicach. 

 
Szkoły podstawowe w Gminie Łask w 2007 roku 

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

ogółem pomieszczenia szkolne oddziały w szkołach uczniowie 

[ob.] [pomieszczenia] [oddział] [osoba] 

9 110 82 1 716 

Źródło: GUS, stan na 31.12. 

Do szkół  podstawowych na terenie Gminy Łask w roku 2007 uczęszczało 1 716 dzieci. 

 

Na terenie gminy działają także 3 gimnazja: 

o Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. S. Kardynała Wyszyńskiego w Łasku, ul. Narutowicza 28, 

o Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łasku, ul. Berlinga 1, 

o Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kolumnie, ul. Toruńska 1 

(gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3). 
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Gimnazja w Gminie Łask w 2007 roku 

Gimnazja dla dzieci i młodzieży  

ogółem pomieszczenia szkolne oddziały w szkołach uczniowie

[ob.] [pom.] [oddział] [osoba] 

4 49 43 1 152 

Źródło: GUS, stan na 31.12. 

Trzy szkoły gimnazjalne funkcjonujące na terenie Gminy Łask posiadają 43 oddziały i 49 

pomieszczeń szkolnych. W 2007 roku do szkół tych uczęszczało 1 152 uczniów. 

 
Szkoły Ponadgimnazjalne zlokalizowane na terenie Gminy Łask: 

o Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, ul. Mickiewicza 1. 

o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku, ul. Warszawska 13. Na 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 składa się Liceum ogólnokształcące, Technikum  

i Zasadnicza szkoła zawodowa. 

o Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie, ul. 

Toruńska 1. Na Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 składa się Gimnazjum Nr 3, Liceum 

ogólnokształcące, a od 1.09.2009 roku w skład ZSO wejdzie także Szkoła podstawowa Nr 4 

w Łasku-Kolumnie. 

o Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie składający się z Technikum, Zaocznego technikum 

dla dorosłych, Zasadniczej szkoły zawodowej oraz Zaocznego liceum ogólnokształcącego. 

 

 

Licea ogólnokształcące w Gminie Łask w 2007 roku 

licea ogólnokształcące  

ogółem pomieszczenia szkolne sale lekcyjne sale gimnastyczne oddziały w szkołach uczniowie 

[ob.] [pom.] [izba] [sala] [oddział] [osoba] 

4 32 18 1 30 829 

Źródło: GUS, stan na 31.12. 

Cztery licea ogólnokształcące funkcjonujące na terenie Gminy Łask posiadają łącznie 30 oddziałów  

i 32 pomieszczenia szkolne. W 2007 roku do szkół tych uczęszczało 829 uczniów. 

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku przy ul. 

Mickiewicza 6. W skład Ośrodka wchodzi: Szkoła podstawowa specjalna, Gimnazjum specjalne oraz 

Zasadnicza szkoła zawodowa. W zakresie szkolnictwa wyższego młodzież zamieszkująca Gminę Łask 

posiada dostęp do szkół i uczelni zlokalizowanych na terenie aglomeracji łódzkiej.  
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Nadzór nad gminnymi placówkami oświaty sprawuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku, 

zlokalizowany przy ul. Batorego 31. Zadania i kompetencje Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli to 

między innymi: 

o opracowanie propozycji wskaźników budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące 

placówek oświatowo-wychowawczych;  

o przygotowanie wniosków w sprawach pozyskiwania dodatkowych środków finansowych;  

o wprowadzanie zmian w budżecie dokonywanych przez dyrektorów placówek oświatowo-

wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

o prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowo-wychowawczych;  

o współpraca z dyrektorami w zakresie realizacji remontów bieżących;  

o przeprowadzanie doraźnych kontroli obsługiwanych jednostek budżetowych w zakresie 

gospodarki materiałowej i magazynowej, zabezpieczenia mienia oraz ewidencji środków 

trwałych i przedmiotów nietrwałych;  

o sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej przez dyrektorów placówek 

oświatowo-wychowawczych;  

o zaopatrywanie w opał, pomoce naukowe i druki;  

o organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników oświaty;  

o prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  

i Kasy Pogrzebowej;  

o prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;  

o sporządzanie bilansu z realizacji budżetu obsługiwanych jednostek budżetowych; 

o nadzór administracyjny nad placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania 

terenów; 

o realizacja wypłat pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łask.  

 
Sport 
 
W Łasku funkcjonuje Centrum Sportu i Rekreacji. Obszar ośrodka wynosi prawie 3 ha. Na jego 

terenie przy ul. Armii Krajowej 5a znajdują się dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Na boiskach 

prowadzą swoje rozgrywki i zawody straże pożarne, szkoły, policja oraz wojsko. Na terenie ośrodka 

znajdują się także dobrze utrzymane trzy korty tenisowe, a także staw rybny który jest oblegany w 

sezonie letnim przez wędkarzy. Ośrodek sportu posiada jeszcze jedno boisko przy ul. Narutowicza, z 

którego korzystają łaskie szkoły.  

 

Ośrodek jest organizatorem wielu turniejów oraz festynów sportowo-rekreacyjnych. Zimą Ośrodek 

organizuje dla dzieci i młodzieży kuligi oraz turnieje halowe. 
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Ponadto w mieście obok Szkoły Podstawowej Nr 5 

znajduje się Miejska Pływalnia Kryta. Pływalnia jest 

nowoczesnym obiektem sportowym wybudowanym 

w 1998 roku, składającym się z basenu sportowego 

o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,25 m do 

1,87 m. Pływalnia posiada również zaplecze 

gastronomiczne, solarium i parking dla samochodów 

osobowych.   

 
W 2008 r. został wybudowany i oddany do użytkowania  kompleks boisk sportowych zrealizowanych 

w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Kompleks zlokalizowany jest w sąsiedztwie basenu 

oraz Szkoły Podstawowej nr 5  na osiedlu Przylesie. W skład kompleksu wchodzą: boisko do piłki 

nożnej ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 62 x 30 m oraz boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej o wym. 19,1x 32,1 m. Boiska posiadają zaplecze sanitarno 

- szatniowe oraz oświetlenie terenu umożliwiające  użytkowanie boisk w porach wieczornych. Na 

terenie kompleksu znajduję się również stół do tenisa stołowego oraz  plac zabaw.  
 
W Gminie Łask działa wiele klubów i stowarzyszeń sportowych: 

o Łaskie Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne powstałe w 1990 roku, zaliczane do jednego  

z najlepszych klubów sportowych na terenie województwa łódzkiego. 

o Miejski Ludowy Klub Sportowy "Korab-Kastor" posiadający dwie drużyny piłkarskie. 

o Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - najliczniejszy klub w Łasku. Zrzesza 

on ponad 100 zawodników w wieku 7-17 lat. 

o Klub piłkarski LKS Pogoń Kolumna reaktywowany w 2001 roku. 

o Ludowy Klub Sportowy "Bałucz" powstały w 1990 roku. Jest stowarzyszeniem 

posiadającym dwie drużyny piłkarskie. 

o Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – stowarzyszenie powstałe w 1999 rok. 

o Wiejski Klub Sportowy Rokitnica – prowadzący jedną grupę – B Klasa. 

o Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego – powstały  

w 2002 roku. 

o Uczniowski Klub Sportowy "Piątka". Klub istnieje od 1997 roku i prowadzi działalność 

sportową przy Szkole Podstawowej nr 5. 

o Łaski Klub Sztuk Walk „Oyama-Karate”. Klub założony został w 2001 roku. Siedziba klubu 

i główna sala treningowa znajdują się w SP nr 5. 

o Uczniowski Klub Sportowy "Elektryk" działający od czerwca 2003 roku. 

o Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy –prowadzący sekcję żeńską piłki siatkowej. 

o Szkolny Klub Sportowy "Aplauz". Jest to klub działający przy Publicznym Gimnazjum nr 1 

w Łasku. 

http://www.lask.pl/rek_kluby.php#ltsr#ltsr
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#kastor#kastor
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#mulks#mulks
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#Balucz#Balucz
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#powiatowe#powiatowe
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#tenis#tenis
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#piatka#piatka
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#elektryk#elektryk
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#Apl#Apl
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o Łaski Szkolny Związek Sportowy który powstał w 1998 roku. Łaski Szkolny Związek jest 

powszechnym, społecznym, samorządowym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym 

uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego. 

o Klub Strzelecki "Kruk" organizujący zawody strzeleckie i przygotowujący do uzyskania 

pozwolenia na broń sportową. 

o Łaski Klub Bokserski działający jako stowarzyszenie od 1994 roku. 

o Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego przy ŁDK. Kub powstały w 2001 roku  

w Łaskim Domu Kultury. 

o UKS Karate - Shidokan powstały we wrześniu 2004 roku. 

o Uczniowski Klub Sportowy Karate "Budokai" powstały we wrześniu 2006 roku. 

o Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk”. Terenem działania klubu jest wieś Bałucz. 

o Stowarzyszenie "Akcja Dla Kolarstwa" które zostało zarejestrowane w 1998 roku, a od 2004 

roku działa jako Organizacja Pożytku Publicznego. 

o Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu - Koło Grabia. Koło Grabia powstało 

w 1983 roku jako koło Międzyzakładowe przy zakładzie Montoprzem w Łasku. Po 

rozwiązaniu zakładu wiodącego koło zmieniło nazwę na Koło Grabia. 

o Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik" organizujący treningi pływackie  

i obozy szkoleniowo – wypoczynkowe. 

o Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Grabia – Kolumna, powstały w 2008 roku. 

 

Na terenie Gminy Łask odbywają się dwie duże imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych: 

o Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Ziemia Łódzka, 

organizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Współorganizatorem 

imprezy jest Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. 

o „Muszelka”, organizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łasku. 

Współorganizatorem imprezy jest Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. 

2.3.4 Opieka zdrowotna 

 
W Mieście Łask znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. 

Warszawskiej 62 (szpital powiatowy) oraz Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej składający 

się z Przychodni Rejonowej Nr 1 (ul. Polna 12) oraz z Przychodni Rejonowej Nr 12 (ul. Plac Szarych 

Szeregów 8). W strukturze GP Zespołu Opieki Zdrowotnej znajdują się także dwa Wiejskie Ośrodki 

Zdrowia zlokalizowane na terenie wiejskim gminy: we Wrzeszczewicach oraz w Bałuczu. GPZOZ 

zabezpiecza podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców Gminy Łask. 

Specjalistyczna opieka zdrowotna mieszkańców Gminy Łask skupia się przede wszystkim w placówce 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku przy ul. Warszawskiej 62. Jest to 

http://www.lask.pl/rek_kluby.php#zwi#zwi
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#kruk#kruk
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#boks#boks
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#model#model
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#UKS#UKS
http://www.lask.pl/rek_kluby.php#BUD#BUD
http://www.rynekmedyczny.pl/pl/lask/polna/ZOZ/1947191,1947192,/przychodnia_rejonowa_nr_1
http://www.rynekmedyczny.pl/pl/wrzeszczewice_skrejnia_15a/polna/ZOZ/1947191,2260307,/wiejski_osrodek_zdrowia
http://www.rynekmedyczny.pl/pl/wrzeszczewice_skrejnia_15a/polna/ZOZ/1947191,2260307,/wiejski_osrodek_zdrowia
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szpital, zaspokajający potrzeby zdrowotne mieszkańców nie tylko Gminy Łask, ale także 

mieszkańców całego Powiatu Łaskiego. W szpitalu znajdują się następujące oddziały: 

o Oddział Internistyczny Ogólny, 

o Oddział Kardiologiczny, 

o Oddział Chirurgii Dziecięcej, 

o Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym, 

o Oddział Chirurgii Ogólnej, 

o Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, 

o Oddział Pediatryczno- Obserwacyjny, 

o Oddział Rehabilitacyjny, 

o Oddział Położniczo-Ginekologiczny, 

o Oddział Patologii Noworodka, 

o Oddział Neonatologii, 

o Oddział Chirurgii Szczękowej i Laryngologii, 

o Oddział Opieki Długoterminowej i Paliatywnej. 

 

2.3.5 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 

 

W Łasku działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmujący swoją działalnością teren 

Gminy Łask. Ośrodek wykonuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej. 

Zadania MGOPS realizowane są w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Łask, Wydziałem 

Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem 

Rejonowym, ZUS, służbą zdrowia, zakładami opiekuńczo-leczniczymi, szkołami i innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką społeczną oraz z Kościołem 

Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.  

Do zadań własnych z zakresu pomocy realizowanej przez Ośrodek należy:  

o przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, 

o przyznawanie pomocy rzeczowej i pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, 

o przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, 

o udzielanie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

o świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, 

o pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych  

i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem 

zdrowotnym, 
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o przyznawanie i udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego, 

o praca socjalna oraz sprawianie pogrzebu.  

2.3.6 Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe to organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, 

działające w różnych dziedzinach życia społecznego i nie nastawione na osiągnięcie zysku. 

Organizacje te realizują zadania, które nie są zadaniami własnymi gminy, jak również mogą 

wykonywać zadania z katalogu zadań publicznych gminy na podstawie udzielonego zlecenia.  

Na terenie Gminy Łask działają organizacje pozarządowe zorientowane głownie na wykonywanie 

zadań w zakresie: sportu, oświaty i kultury. Do organizacji pozarządowych zaliczane są również 

jednostki straży pożarnej. Na terenie gminy działają 24 stowarzyszenia o charakterze sportowym 

(opisane w rozdziale 2.3.3 Oświata i sport), 8 stowarzyszeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym 

oraz 13 stowarzyszeń o innych, różnych profilach działania. Stowarzyszenia o charakterze kulturalno-

edukacyjnym w Gminie Łask: 

o Łaskie Towarzystwo Kulturalne. Stowarzyszenie zapoczątkowało swoją działalność  

w marcu 1996 roku. Głównym zadaniem Towarzystwa stała się animacja działań 

kulturalnych na terenie Ziemi Łaskiej. 

o Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień "Asymptota". Celem pracowni jest działanie na 

rzecz rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie różnych dziedzin 

wiedzy związanych z matematyką, fizyką, chemią i astronomią. 

o Szkolne Stowarzyszenie Integracji Europejskiej. Celem stowarzyszenia jest przygotowanie  

i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu i pracy integrującej się Europy oraz 

propagowanie idei integracji europejskiej. 

o Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych. Stowarzyszenie zrzesza miłośników tradycji 

strzeleckich. Zostało powołane w 1996 roku. 

o Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Celem stowarzyszenia jest krzewienie miłości do 

Miasta Łasku i regionu, popularyzacja historii i teraźniejszości oraz związanych z nią 

wydarzeń i ludzi. 

o Stowarzyszenie "Las Kolumna". 

o Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego. 

o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Łask. 

 

2.3.7 Rynek pracy 

W Powiecie Łaskim w latach 2004 - 2008 obserwowany był systematyczny spadek stopy bezrobocia. 

W grudniu 2004 roku stopa ta wynosiła 19,8%, w grudniu 2006 roku - 18,8%, a w grudniu 2008 roku 
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już tylko 10,9%. W styczniu 2009 roku zaobserwowano wzrost stopy bezrobocia na terenie Powiatu 

Łaskiego do poziomu 12,1%. W okresie grudzień 2008 r. – luty 2009 r. liczba osób bezrobotnych na 

terenie Powiatu Łaskiego zwiększyła się o ponad 400 osób. W lutym 2009 roku na terenie powiatu 

było 2 637 osób bezrobotnych, z czego 46% stanowiły kobiety. Niepokojący jest fakt, że 42% osób 

pozostających bez pracy na terenie powiatu to osoby długotrwale bezrobotne. Tą liczną grupę osób 

cechuje ich niski poziom kwalifikacji zawodowych oraz niechęć do zmiany i dalszego szkolenia. 

Często problemem jest także wiek przedemerytalny, który zniechęca potencjalnych pracodawców do 

zatrudniania takich osób. 

 

Bezrobotni w Powiecie Łaskim 

Okres 31 Grudzień 2008 r. 31 Styczeń 2009 r. 28 Luty 2009 r.

Ogółem 2205  2486  2637  

Kobiety 1127  1215  1229  

Zamieszkali na wsi 1363  1560  1663  

Niepełnosprawni 95  97  100  

Długotrwale bezrobotni  1029  1082  1110  

W okresie do 12 m- cy od dnia ukończenia nauki 129  120  152  

Bez kwalifikacji zawodowych 469  524  557  

Do 25 roku życia 458  532  604  

Powyżej 50 roku życia 595  617  649  

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

W lutym 2009 roku 63% osób bezrobotnych w powiecie stanowiły osoby zamieszkałe na wsi. Fakt ten 

jest spowodowany wieloma czynnikami: dużą odległością od potencjalnego miejsca pracy, gorszym 

wykształceniem mieszkańców wsi, ale także szarą strefą.  

Bezrobocie w Powiecie Łaskim cechuje zjawisko sezonowości. Zwykle czerwiec rozpoczyna okres 

spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Wynika to między innymi z terminów rozpoczęcia prac 

sezonowych w budownictwie i rolnictwie. Od lipca do końca roku liczba bezrobotnych 

systematycznie wzrasta. Jest to wynik zwiększonej rejestracji osób nabywających status bezrobotnego 

po raz pierwszy, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.  
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Informacje o rozmiarach bezrobocia w gminach Powiatu Łaskiego przedstawia poniższa tabela: 

Źródło: PUP Łask stan na 01 stycznia 2009 r. 

Na początku stycznia 2009 roku w Gminie Łask było 1 242 osób bezrobotnych z czego 50% stanowiły 

kobiety, a 32% stanowiły osoby które zamieszkują na terenie wiejskim Gminy Łask. Bezrobotni  

z Gminy Łask stanowili ok. 56% wszystkich bezrobotnych z Powiatu Łaskiego. 

 

Bezrobotni w Gminie Łask na przestrzeni lat 2003 - 2008 

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bezrobotni ogółem 2648 2402 2125 1717 1343 1242 

Mężczyźni 1399 1271 1083 795 682 610 

Kobiety 1249 1131 1042 922 752 632 

 

Źródło: GUS, stan na 31.12  

Na przestrzeni lat 2003 – 2008 liczba osób bezrobotnych w Gminie Łask uległa znacznemu 

zmniejszeniu, łącznie o 1 406 osób. Spadek liczby osób bezrobotnych był systematyczny. Należy 

przypuszczać, że tendencja spadku osób bezrobotnych będzie się utrzymywać w kolejnych latach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezrobotni w tym: 

Wyszczególnienie 
ogółem kobiety 

z prawem do 

zasiłku 

w wieku 

18 – 44 lat 
zamieszkali na wsi 

gm. Łask 1242 632 69 735 400 

gm. Buczek 195 105 9 132 195 

gm. Sędziejowice 281 142 21 192 281 

gm. Widawa 416 213 71 264 416 

gm. Wodzierady 71 35 3 51 71 

RAZEM 2205 1127 378 1374 1363 
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Bezrobotni w Gminie Łask na przestrzeni lat 2003 – 2008 
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Źródło: GUS dane  

2.4 Strefa ekonomiczna 

2.4.1 Gospodarka 

 
Rolnictwo 
 

Na terenie Gminy Łask podstawową formą działalności gospodarczej i źródłem utrzymania znacznej 

części mieszkańców jest rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi ok. 67% 

powierzchni gminy. Gmina Łask posiada korzystną rzeźbę terenu, jednak przydatność gleb do 

produkcji rolniczej jest niska ze względu na dużą powierzchnię gleb o niskiej klasie bonitacji. Na 

terenie gminy największy udział w strukturze zasiewów stanowią zboża i ziemniaki. Wśród zbóż 

największą powierzchnię zajmuje żyto, a następnie pszenica. Uprawia się także rośliny okopowe  

i strączkowe pastewne, warzywa i truskawki.  

 
Powierzchnia użytków rolnych w Gminie Łask w 2008 roku 

Jednostka 

terytorialna 

powierzchnia 

użytków 

rolnych 

grunty 

orne 
sady łąki pastwiska 

Łask - gmina 9 811 ha 7 625 ha 150 ha 1 611 ha 425 ha 

Źródło: GUS (stan na 31.12) 
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Struktura użytków rolnych w Gminie Łask w 2008 roku 

grunty orne
78%

sady
2%

łąki
16%

pastwiska
4%

 

Źródło: GUS (stan na 31.12) 

Uprawy sadownicze stanowią około ok. 2% powierzchni gminy. Główne miejsca upraw sadowniczych 

to wsie Gorczyn i Łopatki. Dominujące gatunki to: jabłoń, wiśnia, porzeczka. Przeszkodą do rozwoju 

upraw sadowniczych jest brak bazy przetwórczej. Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej w 

gminie jest chów bydła mlecznego oraz hodowla trzody chlewnej. 

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi około 6 ha. Jest to powierzchnia zbyt mała na 

zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji. 

 
Podmioty gospodarcze 
 
Podmioty gospodarcze w Gminie Łask w latach 2004 - 2007  

Jednostka terytorialna 2004 2005 2006 2007 

Gmina Łask  2 797 2 820 2 765 2 770 

Łask - miasto  2 193 2 204 2 140 2 133 

Łask - obszar wiejski  604 616 625 637 

Źródło: GUS, stan na 31.12 

W Mieście Łask w latach 2004 - 2007 liczba podmiotów gospodarczych zmniejszyła się o 60 

podmiotów, natomiast na obszarze wiejskim gminy obserwujemy sytuację odwrotną. Liczba 

podmiotów gospodarczych na obszarze wiejskim gminy w badanych latach zwiększyła się o 33 

podmioty. Łącznie liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Łask w latach 2004–2007 zmniejszyła 

się o 27 podmiotów. W 2007 roku liczba podmiotów gospodarczych Gminy Łask wynosiła 2 770 

podmiotów, co stanowiło aż 66,53% wszystkich podmiotów w powiecie łaskim. 
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Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w różnych branżach w Gminie Łask w 2007 roku 

Sekcja Nazwa sekcji Ilość podmiotów 

razem 

A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 85 

B Rybołówstwo i rybactwo 2 

C Górnictwo i kopalnictwo 2 

D Działalność produkcyjna 386 

E Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 

F Budownictwo 281 

G Handel  959 

H Hotele i restauracje 91 

I Transport, gospodarka magazynowa i łączność 143 

J Pośrednictwo finansowe 103 

K Obsługa nieruchomości 319 

L Administracja publiczna i obrona narodowa 24 

M Edukacja 78 

N Ochrona zdrowia i opieka socjalna 123 

O Pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna 172 

P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0 

Q Organizacje i zespoły międzynarodowe 0 

RAZEM  2770 

Źródło: GUS (stan na 31.12.2007 r.) 

Biorąc pod uwagę branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gminy 

Łask, zauważyć można zdecydowaną przewagę sektora handlu i napraw (ok. 35%). Kolejnymi 

aktywnymi sektorami w gospodarce gminy są: działalność produkcyjna (ok. 14%), obsługa 

nieruchomości (ok. 11%) oraz budownictwo (ok. 10%). 

W ostatnich kilku latach w Gminie Łask szczególną uwagę koncentrowano na rozwijaniu tzw. sektora 

usług, tj. nowoczesnej produkcji oraz wykorzystania walorów turystycznych do rozwijania sektora 

turystyki biznesowej i wypoczynkowej. Do znaczących, najbardziej rozwijających się firm w gminie 

zalicza się w szczególności następujące firmy: 

o BK Bussines Krzysztof Białkowski, 

o Gospodarstwo Rolne Uprawa Grzybów i Grzybni Rusieccy, 

o Instalplast, 

o Ł&K, 

o Magnus,  
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o Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 

o Packservice, 

o Zakład Wapienno – Piaskowy Silikaty S.A, 

o P.P.H.U Teresa Kopias, 

o Kastor S.A. 
 

Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w różnych branżach w Gminie Łask w 2007 

roku 

Pozostała 
działalność 

6,20%

Rolnictwo, 
łowiectwo i 
leśnictwo

3,06%

Rybołówstwo i 
rybactwo
0,07%

Górnictwo i 
kopalnictwo

0,07%

Administracja 
publiczna 

0,86%

Ochrona 
zdrowia
4,44%

Edukacja
2,81%

Obsługa 
nieruchomości

11,51%

Transport
5,16%

Pośrednictwo 
finansowe

3,71%

Hotele i 
restauracje

3,28%

Działalność 
produkcyjna

13,93%

Zaopatrywanie 
w energię 

elektryczną, 
gaz i wodę

0,07%

Budownictwo
10,14%

Handel
34,62%

 
Źródło: GUS (stan na 31.12.2007 r.) 

Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest poziom 

aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tyś. 

mieszkańców. 

 

Poziom aktywizacji gospodarczej w Gminie Łask i Powiecie Łaskim w 2007 roku 

Jednostka 

terytorialna 

Liczba 

ludności 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

Poziom 

aktywizacji 

gospodarczej 

Powiat Łaski 50 918 4 163 817,58 

Gmina Łask 28 509 2 770 971,62 

Źródło: GUS (stan na 31.12.2007 r.) 

http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#kopias#kopias
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Poziom aktywizacji gospodarczej mieszkańców Gminy Łask w 2007 roku był zdecydowanie wyższy 

od poziomu aktywizacji mieszkańców Powiatu Łaskiego. Mieszkańcy gminy są przedsiębiorczy, 

chętnie zakładają własne działalności gospodarcze. Ma to pozytywny wpływ na rozwój gospodarki  

w gminie. 

2.4.2 Turystyka 

Wielką atrakcją turystyczną i przyrodniczą gminy jest dolina rzeki Grabi. Rzeka Grabia uznana została 

za użytek ekologiczny i jest jedną z najczystszych rzek centralnej Polski. Liczne starorzecza, meandry, 

małe zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie nadają Grabi szczególny wygląd. Ponadto 

piaszczysty brzeg miejscami porośnięty lasem sosnowym oraz rozległe łąki z różnogatunkową 

roślinnością również dodają jej uroku. W niewielkiej odległości od jej brzegów usytuowano miejsca 

rekreacji, podobnie jak liczne działki. Z tych względów gmina pełni funkcję ośrodka usługowo – 

turystycznego dla rejonu łaskiego i od wielu lat chętnie odwiedzana jest przez mieszkańców głównie 

Łodzi i Pabianic. 

Dzielnica Łasku – Kolumna, posiada rozbudowaną bazę turystyczno – wypoczynkową oraz zaplecze 

agroturystyczne. W latach 30-tych XX wieku wybudowano tu drewniane wille z werandami 

przeznaczone dla letników. Dodatkowym atutem jest suchy las, który tworzy korzystny mikroklimat,  

a rzeka umożliwia kąpiele i plażowanie. Turyści przyjeżdżający nad Grabię, przeważnie na jeden 

dzień, opalają się, kąpią i łowią ryby. Liczba wypoczywających osób na terenie gminy trudna jest do 

określenia. Szacuje się, że w jednym sezonie wypoczywa tutaj kilkanaście tysięcy ludzi. Szczególnie 

duży ruch obserwowany jest przy zalewie „Zajączek”. Czysta woda oraz wspaniałe otoczenie 

przyciąga tu ogromne rzesze mieszkańców gminy oraz turystów. Zorganizowana jest tu plaża, dwa 

boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw, prysznice oraz sprzęt pływający. Na terenie kąpieliska jest 

dobrze wyposażony bar oraz pole biwakowe ze światłem i wodą.  

 

W granicach Miasta Łask przebiegają odcinki czterech szlaków turystycznych. Należą do nich: 

o „Szlak Okolic Łodzi” – znakowany kolorem czerwonym. Jest to główny pieszy szlak 

turystyczny aglomeracji łódzkiej, o całkowitej długości 175 kilometrów. Bierze swój 

początek w Łodzi. Trasa szlaku przebiega m.in. przez teren Wysoczyzny Łaskiej. 

o „Szlak Młynów nad Grabią” - pieszy szlak znakowany kolorem żółtym, o łącznej długości 

36 km. Jest to szlak łączący zachowane zabytki techniki w postaci sześciu dawnych młynów 

wodnych zbudowanych nad rzeką Grabią. Szlak rozpoczyna się na dworcu PKP  

w Kolumnie, biegnie przez dolinę Grabi oraz centrum Łasku. Kończy się w Siedlcach 

Łaskich. Północna i środkowa część szlaku wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Środkowej Grabi”. 

o „Szlak Pabianicki” - pieszy szlak znakowany kolorem zielonym, o łącznej długości 26 km. 

Wiedzie z Pabianic do Łasku, w którym kończy się na dworcu PKP. 
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o „Szlak Braci Czeskich” - znakowany kolorem niebieskim szlak rowerowy o łącznej długości 

41 km. Szlak rozpoczyna się w Łasku i wiedzie przez Wysoczyznę Łaską i Kotlinę 

Szczercowską.  
 
Do największych obiektów noclegowych w gminie zaliczamy: 

o Gospodarstwo Agroturystyczne "Chata Prababci" w Łasku. Obiekt składa się z hotelu (20 

miejsc noclegowych), pokoi gościnnych (26 miejsc noclegowych) oraz z "Chaty Prababci" 

(10 miejsc noclegowych). 

o Pokoje gościnne Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie (67 miejsc noclegowych). 

o Zajazd „Jamboł” w Łasku (26 miejsc noclegowych). 

o Zajazd - Bar „Zachęta” w Rokitnicy (42 miejsca noclegowe). 

o Bar "Kominek" (22 miejsca noclegowe). 

Pola namiotowe posiadają gospodarstwa agroturystyczne „Ranczo Huclandia" w Borszewicach 

Cmentarnych oraz Ośrodek Jazdy Konnej w Rokitnicy.  
 
Punkt Informacji Turystycznej działa w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Łasku. 

 

2.5 Identyfikacja problemów 
 

Najważniejszym problemem społecznym z jakim boryka się Gmina Łask jest zmniejszanie się liczby 

osób zamieszkałych w Mieście Łask. Łask jest miastem powiatowym skupiającym najważniejsze 

ośrodki edukacji, zdrowia, sportu i kultury na terenie powiatu. Zmniejszanie się liczby ludności miasta 

może przyczynić się do zahamowania jego rozwoju. Jednym z powodów zmniejszającej się liczby 

ludności jest ujemne saldo migracji, będące sygnałem, że ludzie poszukują lepszych miejsc do życia. 

Niepokojącym faktem jest opuszczanie miasta przez młodych ludzi. 

W ostatnich latach w Mieście Łask zmniejszyła się także ilość podmiotów gospodarczych. Fakt ten 

jest ściśle powiązany ze spadkiem liczby ludności i stanowi poważny problem gospodarczy. 

Najistotniejszym problemem w sferze zagospodarowania przestrzennego jest natomiast brak sieci 

kanalizacyjnej na obszarze wiejskim Gminy Łask. Nieliczni mieszkańcy wsi Gminy Łask korzystają  

z sieci kanalizacyjnej. Większość osób wykorzystuje indywidualne systemy kanalizacji – głównie 

szamba. Brak sieci kanalizacyjnej powoduje zmniejszenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych,  

a także degradację gleb i wód powierzchniowych. 

 

Poniżej przedstawiona została analiza SWOT, która uwzględnia wewnętrzne czynniki mające wpływ 

na rozwój gminy, jej mocne strony, potencjał rozwojowy oraz zidentyfikowane ewentualne 

zagrożenia. 
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Analiza uwarunkowań wewnętrznych (mocne i słabe strony) stanowi pierwszą cześć analizy SWOT. 

Jej celem jest zidentyfikowanie atutów i słabości Gminy Łask w aspekcie życia społecznego  

i gospodarczego. Uwarunkowania wewnętrzne stanowią te czynniki, na które gmina ma wpływ,  

a zatem analiza taka jest szczególnie cenna, ponieważ na jej podstawie można ustalić właściwe 

kierunki działania. Druga część analizy SWOT polega na zidentyfikowaniu tendencji występujących 

w otoczeniu, które mogą sprzyjać rozwojowi gminy (szanse), bądź spowolnić ten rozwój (zagrożenia). 

Na uwarunkowania te gmina nie ma możliwości wpływu. 

 
 
 
 
 



Położenie i środowisko naturalne 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Położenie gminy w centralnej Polsce, 

 Bliskość Miasta Łodzi, 

 Czyste środowisko naturalne, 

 Duża powierzchnia lasów i terenów zielonych (uroczyska, parki), 

 Występowanie rzek i stawów hodowlanych na terenie gminy, 

 Czyste wody rzeki Grabi,  

 Występowanie surowców naturalnych, 

 Duża powierzchnia terenów objętych ochroną, 

 Występowanie licznych pomników przyrody, 

 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

 

 Dominacja gleb o niskich klasach bonitacyjnych,  

 Zanieczyszczenie wód rzek (oprócz Grabi), 

 Niska świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska 

naturalnego, 

 Korzystanie przez mieszkańców z indywidualnych systemów kanalizacji 

(duża ilość szamb) i tradycyjnych źródeł pozyskania energii cieplnej, 

 Hałas i zanieczyszczenie powietrza związane z występowaniem dróg 

szybkiego ruchu, 

Szanse Zagrożenia 

 

 Położenie w województwie dynamicznie rozwijającym się, 

 Lepsze wykorzystanie walorów naturalnych, 

 Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (likwidacja szamb obsługujących 

domy jednorodzinne, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków),  

 Rozbudowa ekologicznych systemów grzewczych, 

 Zwiększanie powierzchni zagospodarowanych terenów zielonych, 

 

 

 

 Bliskość większego ośrodka miejskiego jakim jest Łódź, może spowodować 

odpływ młodych ludzi z terenu gminy, 

 Zanieczyszczenie wód i gleb przez nieszczelne szamba, 

 Zanieczyszczenie powietrza poprzez wykorzystywanie tradycyjnych źródeł 

pozyskania energii cieplnej, 

 Zagrożenie powodziowe,  

 Wzrastające zagrożenie związane ze wzrostem natężenia ruchu 

tranzytowego, 
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Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Korzystne połączenia drogowe (drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez 

gminę), 

 Bogaty układ dróg powiatowych i gminnych, 

 Dobry stan dróg krajowych i wojewódzkich, 

 Linia kolejowa przebiegająca przez gminę,  

 Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa,  

 Wysoki poziom zwodociągowania miasta, 

 Znaczna większość sołectw zwodociągowana w 100%, 

 3  gminne i 3 zakładowe oczyszczalnie ścieków komunalnych, 

 Wolne moce przerobowe oczyszczalni ścieków, 

 Dostatecznie rozwinięta sieć energetyczna, 

 Rozwinięta sieć telekomunikacji, 

 Wolne tereny zapewniające możliwość lokowania nowych inwestycji, 

 

 Niedostatecznie zadowalający stan dróg powiatowych, 

 Zły stan dróg gminnych (w większości gruntowych), 

 Występowanie sołectw niezwodociągowanych,  

 Na zdecydowanej większości obszaru wiejskiego brak sieci kanalizacyjnej, 

 Brak gminnego składowiska odpadów,  

 Nie w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, 

 Znaczny deficyt mieszkań komunalnych, 

Szanse Zagrożenia 

 

 Znaczny potencjał terenów niezagospodarowanych, 

 Wzrost dochodów budżetu gminy, 

 Rozbudowa sieci wodociągowej, 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

 Modernizacja dróg powiatowych i gminnych, 

 Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

 

 Braki w gospodarce komunalnej i technicznej powodują niższe ceny 

terenów inwestycyjnych, 

 Brak sieci kanalizacyjnej na obszarze wiejskim może przyczynić się do 

ograniczenia ilości nowych inwestycji,  
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Gospodarka i rolnictwo 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Duża powierzchnia użytków rolnych, 

 Znaczne kompetencje zasobów ludzkich w sektorze rolniczym, 

 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze wiejskim, 

 Wysoki poziom aktywizacji gospodarczej mieszkańców gminy, 

 Obecność na terenie gminy znanych i prężnie działających przedsiębiorstw, 

 Korzystna struktura działalności gospodarczej charakteryzująca się dużym udziałem 

zatrudnionych w usługach i handlu oraz produkcji, 

 

 

 Gospodarstwa rolne o małych rozmiarach, 

 Spadek ilości podmiotów gospodarczych w mieście, 

 Niewielka ilość atrakcyjnych ofert pracy dla ludzi młodych i posiadających 

wyższe wykształcenie, 

Szanse Zagrożenia 

 

 Rozwój specjalizacji w rolnictwie, 

 Wprowadzenie nowych technologii w rolnictwie, 

 Zwiększanie areału gospodarstw, 

 

 

 Niewielkie rozmiary gospodarstw rolnych przekładają się na niską 

opłacalności produkcji,  

 Dalszy spadek ilości podmiotów gospodarczych na obszarze miejskim, 

 Niewykorzystanie możliwości jakie daje członkowstwo w UE 

 Duża konkurencja wśród gmin o pozyskanie funduszy europejskich, 
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Kultura, sport i turystyka 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Liczne zabytki na terenie gminy,  

 Baza turystyczno – wypoczynkowa, 

 Projektowany zalew „Zajączek” z rozwiniętą infrastrukturą wypoczynkową, 

 Szlaki turystyczne przebiegające przez gminę, 

 Działalność PTTK, 

 Znaczna liczba turystów odwiedzających gminę, 

 Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa (boiska, korty tenisowe, pływalnia), 

 Działalność Centrum Sportu i Rekreacji oraz licznych stowarzyszeń sportowych, 

 Bogata sieć instytucji kultury (biblioteki, muzeum, ŁDK), 

 Działalność organizacji pozarządowych o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,  

 Liczne imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe odbywające się na terenie 

gminy, 

 

 Brak ścieżek rowerowych, 

 Brak inwestorów chętnych do rozbudowy infrastruktury turystycznej, 

 Ograniczone środki na skuteczną promocję turystyki, 

 Brak strategii marketingowej oferty turystycznej, 

Szanse Zagrożenia 

 

 Pozyskanie funduszy unijnych na rozwój infrastruktury turystycznej, 

 Współpraca z innymi gminami, 

 Opracowanie i konsekwentne wdrażanie Strategii Promocji Gminy Łask, 

 Rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

 

 Nie podejmowanie szerokich działań na rzecz promocji gminy i regionu, 

 Zahamowanie rozwoju agroturystyki,  

 Zmniejszenie liczby turystów,  
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Warunki socjalno – bytowe i potencjał ludzki 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Wzrost liczby mieszkańców terenu wiejskiego,  

 Duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności gminy, 

 Znaczna poprawa wskaźnika przyrostu naturalnego na terenie gminy, 

 Wzrastająca liczba urodzeń na terenie gminy, 

 Dodatnie saldo migracji na obszarze wiejskim, 

 Duża liczba osób z wykształceniem wyższym, 

 Znaczna ilość instytucji oświatowych (możliwość nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz w szkołach specjalnych), 

 Działalność Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku, 

 Rozwinięta infrastruktura opieki zdrowotnej,   

 Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

 Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych, 

 

 Zmniejszenie ilości mieszkańców miasta w ostatnich latach, 

 Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym na terenie gminy, 

 Ujemne saldo migracji na obszarze miejskim, 

 Wzrost ilości ludności w wieku poprodukcyjnym w gminie, 

 Duża liczba osób posiadających tylko z wykształcenie podstawowe, 

 Brak instytucji szkolnictwa wyższego,  

Szanse Zagrożenia 

 

 Korzystanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Wzrost ilości instrumentów finansowych wspierających tworzenie miejsc pracy na 

obszarach wiejskich, 

 Zwiększenie dostępu do Internetu (poszerzenie procesów dydaktycznych

o technologie informatyczne), 

 Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

 

 Migracja ludzi młodych i wykształconych, 

 Utrzymująca się rozbieżność pomiędzy kwalifikacjami, a potrzebami rynku 

pracy, 

 

 



3 Cele ogólne i szczegółowe 
 

Celem głównym rozwoju gminy jest: zapewnienie mieszkańcom Gminy Łask wysokiego poziomu 

życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także 

zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego. 

 
Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe:   
 
I. Wsparcie rozwoju gospodarczego w Gminie Łask 

1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej. 

2. Promocja walorów turystycznych gminy. 

3. Kształtowanie w społeczności gminy postaw przedsiębiorczych. 

4. Wsparcie dla nowo powstających przedsiębiorstw. 

5. Kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych. 

6. Aktywne poszukiwanie nowych inwestorów. 

 
W Gminie Łask szczególnie ważne jest wsparcie dla rozwoju turystyki. To w oparciu o turystykę 

tworzyć można solidne podstawy dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Gmina powinna 

wykorzystywać posiadane znaczne walory turystyczne, aktywnie je promować, a także inwestować  

w dalszy rozwój infrastruktury turystycznej (np. ścieżek rowerowych). Niezbędny jest przemyślany 

marketing terytorialny gminy.  

Rozwój agroturystyki na terenie gminy jest szansą dla mieszkańców bezrobotnych na prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej. Rola agroturystyki w  aktywizacji społeczno - gospodarczej 

szczególnie obszarów wiejskich ma coraz większe znaczenie, zwłaszcza w regionach turystycznie 

atrakcyjnych pod względem walorów przyrodniczych i zabytków, a więc takich jakimi dysponuje 

Gmina Łask. W celu dalszego rozwoju agroturystyki w gminie niezbędne są szkolenia dla osób 

chcących rozpocząć taką działalność oraz ciągła promocja regionu. 
 

Dla rozwoju gospodarczego gminy niezwykle ważne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez 

mieszkańców, głównie osób bezrobotnych oraz osób starszych. Zdobywanie nowych kwalifikacji 

przez mieszkańców jest szansą na zatrzymanie na terenie gminy obecnych pracodawców, a także 

przyciągniecie nowych inwestorów.  

 

II. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej  

i technicznej 

1. Budowa i modernizacja bazy kulturalnej, oświatowej i sportowej. 

2. Modernizacja oraz budowa dróg gminnych. 
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4. Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

5. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

6. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków. 

7. Rozwój infrastruktury wodociągowej. 

8. Ochrona obiektów zabytkowych. 

9. Zwiększanie dostępu do Internetu i e-usług na terenie gminy.  

 

Na warunki życia mieszkańców, oprócz kondycji lokalnej gospodarki, ogromny wpływ ma dostęp do 

infrastruktury społecznej (ośrodków edukacji, sportu, zdrowia i kultury) oraz jakość infrastruktury 

technicznej. Szczególnie ważny jest dostęp do edukacji, gdyż możliwość korzystania z usług 

edukacyjnych wpływa na dalszy rozwój jednostki i jego przyszłą karierę zawodową.  

 

Niedostateczny stopień rozwoju infrastruktury technicznej nie tylko obniża standard życia  

i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów dla potencjalnych inwestorów. 

Na terenie Gminy Łask niezbędne są więc inwestycje w infrastrukturę wodociągowa i kanalizacyjną, 

szczególnie na obszarze wiejskim.  

 

III. Zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego 

1. Aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska. 

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych. 

3. Szczególna ochrona terenów chronionych. 

4. Ochrona czystości gleb i wód poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. 

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.  

 
 
Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego w Gminie Łask jest korzystanie przez 

mieszkańców z indywidualnych systemów kanalizacji. Duża ilość szamb na terenie gminy jest 

przyczyną zanieczyszczenia wód podziemnych i gleb. Gmina Łask posiada cenne walory środowiska 

naturalnego, będące podstawą rozwoju turystyki, dlatego inwestycje mające na celu zachowanie 

dobrego stanu środowiska są niezwykle potrzebne.  
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4 Zadania zmierzające do realizacji celów 
Gmina Łask wyznaczyła następujące zadania, których realizacja doprowadzi do poprawy sytuacji 

społeczno – gospodarczej: 

1. Zadania z zakresu zmiany sposobu użytkowania terenu: 

o Zagospodarowanie terenu szkoły w Szkole Podstawowej (Wiewiórczyn) 

o Budowa budynku komunalnego 

o Półotwarte place zabaw przy przedszkolach i szkołach publicznych – zadanie w którym 

Gmina Łask jest partnerem 

2. Zadania z zakresu rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury: 

o Rozbudowa sieci  wodociągowej w Gminie Łask        

o Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi 

Ostrów do Stacji Wodociągowej 

o Ostrów stacja wodociągowa -  modernizacja technologii 

o Kanalizacja deszczowa na pl. 11 Listopada w  Łasku 

o Stacja wodociągowa w Okupie - studnia 

o Kolumna - zamiana oczyszczalni na przepompownię (rurociąg tłoczny) 

o Budowa ulic na osiedlu Przylesie - budowa ul. Boh. Września, Borowikowa, Szkolna     

o Przebudowa ulicy Jodłowej wraz z odwodnieniem w Łasku   

o Przebudowa ulic wraz  z odwodnieniem na osiedlu MON 

o Budowa ul. Piaskowej 

o Budowa  ul. Kopernika 

o Budowa drogi Wola Stryjewska - Wrzeszczewice 

o Przebudowa drogi Ostrów - Kolumna 

o Przebudowa drogi gminnej Łopatki Cegielnia - Gorczyn 

o Budowa drogi Orchów 

o Budowa drogi Wola Łaska 

o Budowa drogi Bałucz - Kol. Bałucz 

o Budowa drogi Wola Bałucka - Orchów 

o Budowa ul. Dębowej od Cisowej do Jodłowej 

o Budowa ul. Brzozowej – etap I oraz etap II 

o Budowa ul. Miłej – etap I oraz etap II 

o Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku 

o Przebudowa ulic osiedlowych z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej  

w  miejscowości Wronowice 

o Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej 



„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009-2013” 

EF Consultancy 63

o Przebudowa drogi we wsi Rokitnica 

o Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Łasku   

o Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej Nr 14 

o Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask 

3. Zadania z zakresu poprawy stanu środowiska: 

o Miejska oczyszczalnia ścieków (III etap rozbudowy) 

o Kanalizacja Łask - przepomp. kanał tłocz. ul. Zachodnia, Północna   

o Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask 

o Kanalizacja sanitarna we wsi Okup 

o Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej  i Przemysłowej 

o Sieć kanalizacyjna  i wodociągowa w Ostrowie    

o Sieć kanalizacyjna w Gorczynie 

o Sieć kanalizacji sanitarnej - Kolumna strona południowa 

o Kanalizacja sanitarna we Wronowicach 

o Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 oraz modernizacja sanitariatów 

o Termomodernizacja budynku SP w Okupie 

o Termomodernizacja budynku SP w Teodorach 

o Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Szkolnej 2 w Łasku 

o Rekultywacja wysypiska odpadów 

o Zamontowanie systemu podgrzewania wody na Miejskiej Pływalni za pomocą baterii 

słonecznych 

4. Zadania z zakresu poprawy stanu środowiska kulturowego: 

o Modernizacja Domu Ludowego w Kopyści wraz zagospodarowaniem terenu 

5. Zadania z zakresu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców: 

o Modernizacja węzła sanitarnego - Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 

o Dostosowanie obiektów do wymogów bezp. pożarowego PG Nr 1 

o Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej 

Nr 1 

o Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi 

o Modernizacja systemu grzewczego w rejonie ulic Jana Pawła II, Polnej i 1 Maja w Łasku 

o Połączenie systemów kotłowni K5 przy ul. Jarzębinowej i K8 przy ul. Jodłowej oraz 

wymiana kotłów w kotłowni K8 

o Modernizacja zespołu kotłowni K4 i K 11 oraz wymiana zewnętrznych instalacji 

odbiorczych na Osiedlu Batorego Południe przez Przylesie 

o Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota 

Regionu Łódzkiego) 
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5 Realizacja zadań 

5.1 Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2007 – 2013 

 
Nazwa planowanego działania Kanalizacja Łask - przepomp. kanał tłocz. ul. Zachodnia, 

Północna   
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2011 - 2012 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 1 000 000 PLN 

0 PLN środki UE 
500 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

500 000 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask   
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 - 2011 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 24 461 000 PLN 

18 345 750 PLN środki UE 
6 115 250 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawskiej i Przemysłowej  
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 - 2010 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 435 000 PLN w tym 150 000 poniesione 

0 PLN środki UE 
250 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

35 000 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Ostrowie   
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 - 2011 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 1 000 000 PLN 

0 PLN środki UE 
500 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

500 000PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask           
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 - 2013 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 2 650 000 PLN 

1 987 500 PLN środki UE 
662 500 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm 

w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji 
Wodociągowej 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 

Okres realizacji 2009 - 2010 
Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 

Całkowity koszt realizacji 4 770 200 PLN 
3 577 650 PLN środki UE 
1 192 550 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Ostrów stacja wodociągowa- modernizacja technologii 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 
Okres realizacji 2011 - 2013 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez modernizację infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 3 000 000 PLN 

2 000 000 PLN środki UE 
500 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

500 000 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Sieć kanalizacyjna w Gorczynie 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2011 - 2012 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 1 500 000 PLN 

700 000 PLN środki UE 
400 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

400 000 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Kanalizacja sanitarna we Wronowicach   
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 250 000 PLN 

0 PLN środki UE 
250 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Sieć kanalizacji sanitarnej - Kolumna strona południowa 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2012 - 2013 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 1 200 000 PLN 

0 PLN środki UE 
600 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

600 000 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Stacja wodociągowa w Okupie- studnia 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 

Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 
Całkowity koszt realizacji 70 000 PLN 

0 PLN środki UE 
35 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

35 000 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Kolumna - zamiana oczyszczalni na przepompownię 
(rurociąg tłoczny) 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 

Okres realizacji 2011 - 2012 
Oczekiwane rezultaty Wzrost jakości życia poprzez modernizację infrastruktury technicznej 

Całkowity koszt realizacji 300 000 PLN 
0 PLN środki UE 
150 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

150 000 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Budowa ulic na  osiedlu Przylesie - budowa ul. Boh. 

Września, Borowikowa, Szkolna   
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 - 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 1 713 000 PLN w tym 658 424 poniesione 
0 PLN środki UE 
1 054 576 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Przebudowa ulicy Jodłowej wraz z odwodnieniem w Łasku    
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 - 2010 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 4 147 063,23 PLN w tym 2 643,26 poniesione 
3 108 314,97 PLN środki UE 
1 036 105 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu MON 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 680 000 PLN w tym 280 000 poniesione 
0 PLN środki UE 
400 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Budowa ul. Piaskowej 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010  

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 896 000 PLN w tym 610 000 poniesione 
0 PLN środki UE 
286 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Budowa ul. Kopernika 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 600 000 PLN 
0 PLN środki UE 
350 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

250 000 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Budowa drogi Wola Stryjewska- Wrzeszczewice 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010– 2012 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 3 590 600 PLN w tym 308 500 poniesione 
2 000 000 PLN środki UE 
1 282 100 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Przebudowa drogi Ostrów-Kolumna 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 - 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 1 122 000 PLN 
561 000 PLN środki UE 
561 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Przebudowa drogi gminnej Łopatki Cegielnia-Gorczyn 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 – 2010 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 1 263 888,70 PLN w tym 14 500 poniesione 
937 041,52 PLN środki UE 
312 347,18 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Budowa drogi Orchów 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2011 – 2012 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 1 200 000 PLN 
400 000 PLN środki UE 
400 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

400 000 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Budowa drogi Wola Łaska 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 650 000 PLN 
0 PLN środki UE 
650 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Budowa drogi Bałucz - Kol. Bałucz 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 - 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 700 000 PLN 
0 PLN środki UE 
700 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Budowa drogi Wola Bałucka - Orchów 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2012 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 800 000 PLN 
0 PLN środki UE 
800 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Budowa ul. Dębowej od Cisowej do Jodłowej 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 350 000 PLN 
0 PLN środki UE 
350 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Budowa ul. Brzozowej – I etap i II etap 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2011  

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 330 000 PLN 
0 PLN środki UE 
330 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Budowa ul. Miłej – I etap i II etap 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 330 000 PLN 
0 PLN środki UE 
330 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów 

w Łasku 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 – 2010 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez rozbudowę infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 800 000 PLN 
300 000 PLN środki UE 
500 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Przebudowa ulic osiedlowych z budową odwodnienia 

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 – 2013 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację i rozbudowę 
infrastruktury technicznej 

Całkowity koszt realizacji 1 035 000 PLN w tym 50 630 poniesione 
459 505 PLN środki UE 
524 865 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2012 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 897 400 PLN w tym 30 500 poniesione 
0 PLN środki UE 
866 900 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Przebudowa drogi we wsi Rokitnica 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009– 2010 

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 552 500 PLN w tym 242 500 poniesione 
0 PLN środki UE 
200 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

110 000 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Łasku   
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009  

Oczekiwane rezultaty Poprawa systemu komunikacji poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej 

Całkowity koszt realizacji 1 043 000 PLN w tym 843 000 poniesione 
0 PLN środki UE 
200 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 
Okres realizacji 2009 – 2010 

Oczekiwane rezultaty Poprawa stanu powietrza 
Całkowity koszt realizacji 480 000 PLN 

0 PLN środki UE 
480 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Termomodernizacja budynku SP w Okupie 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 
Okres realizacji 2009– 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa stanu powietrza 
Całkowity koszt realizacji 1 020 000 PLN 

0 PLN środki UE 
1 020 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Modernizacja węzła sanitarnego - Szkoła Podstawowa 
w Wiewiórczynie 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 

Okres realizacji 2010 
Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację bazy oświatowej 

Całkowity koszt realizacji 150 000 PLN 
0 PLN środki UE 
900 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

600 000 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Termomodernizacja budynku SP w Teodorach 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 
Okres realizacji 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa stanu powietrza 
Całkowity koszt realizacji 370 000 PLN 

0 PLN środki UE 
200 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

170 000 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Szkolnej 2 
w Łasku 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 

Okres realizacji 2009-2010 
Oczekiwane rezultaty Poprawa stanu powietrza 

Całkowity koszt realizacji 2 500 000 PLN 
2 082 500 PLN środki UE 
417 500 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Zagospodarowanie terenu szkoły w SP Wiewiórczyn 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację bazy 
oświatowej 

Całkowity koszt realizacji 40 000 PLN 
0 PLN środki UE 
40 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Dostosowanie obiektów do wymogów bezp. pożarowego 

PG Nr 1 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 
Okres realizacji 2011 – 2012 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację bazy 
oświatowej 

Całkowity koszt realizacji 400 000 PLN 
0 PLN środki UE 
400 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Budowa budynku przedszkola publicznego wraz 
z infrastrukturą  w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 

Okres realizacji 2009 -2010 
Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez rozbudowę bazy 

oświatowej 
Całkowity koszt realizacji 6 503 491,12 PLN w tym 59 957,80 poniesione 

4 926 442,66 PLN środki UE 
1 497 090,60 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej Nr 14 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2011 

Oczekiwane rezultaty Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
Całkowity koszt realizacji 132 000 PLN 

0 PLN środki UE 
132 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Budowa budynku komunalnego 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2010 – 2013 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia 
Całkowity koszt realizacji 4 000 000 PLN 

0 PLN środki UE 
4 000 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Zamontowanie systemu podgrzewania wody na Miejskiej 
Pływalni za pomocą baterii słonecznych 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 

Okres realizacji 2010 – 2011 
Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia  

Całkowity koszt realizacji 170 000 PLN 
70 000 PLN środki UE 
30 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

70 000 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Modernizacja systemu grzewczego w rejonie ulic Jana 
Pawła II, Polnej i 1 Maja w Łasku  

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 

Okres realizacji 2009-2010 
Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację infrastruktury 

technicznej 
Całkowity koszt realizacji 1 215 600 PLN 

0 PLN środki UE 
0 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

1 215 600 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Połączenie systemów kotłowni K5 przy ul. Jarzębinowej i 
K8 przy ul. Jodłowej oraz wymiana kotłów w kotłowni K8 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 

Okres realizacji 2011-2012 
Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację infrastruktury 

technicznej 
Całkowity koszt realizacji 700 000 PLN 

0 PLN środki UE 
0 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

700 000 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Modernizacja Domu Ludowego w Kopyści wraz 
zagospodarowaniem terenu 

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 

Okres realizacji 2009 - 2010 
Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację obiektów kultury 

Całkowity koszt realizacji 625 000 PLN 
407 000 PLN środki UE 
218 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych 

Województwa Łódzkiego 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 
Okres realizacji 2010 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez udostępnienie e-usług 
Całkowity koszt realizacji 2 600 PLN 

2 210 PLN środki UE 
390 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 
Dodatkowo Gmina Łask planuje uczestniczyć (jako partner) w projekcie realizowanym przez Gminę 

Miejską Pabianice. Projekt jest w fazie planowania więc koszty nie są na dzień dzisiejszy dokładnie 

określone. 

 
Nazwa planowanego działania Półotwarte place zabaw przy przedszkolach i szkołach 

publicznych 
Lider projektu Gmina Miejska Pabianice 

Partnerzy projektu Gmina Łask, Gmina Ksawerów, Gmina Dłutów  
Planowany okres realizacji 2010 

Oś priorytetowa i działanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach których Lider 

projektu starać się będzie o środki finansowe 

Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna 
Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna 
 

Zakres projektu Projekt obejmuje budowę placów zabaw półotwartych 
i integracyjnych, zakup zabawek edukacyjnych oraz 
monitorowanie placów. Gmina Łask planuje budowę max 6 
placów. Półotwarte place zabaw to place dostępne po 
godzinach dla dzieci nieuczęszczających do szkół 
i przedszkoli.   

Wstępne koszty Koszt jednego placu to ok. 40-50 tyś. zł. 
 

5.2 Zadania planowane do realizacji po roku 2013 

 
Nazwa planowanego działania Kanalizacja sanitarna we wsi Okup 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2012 – 2015  

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez rozbudowę infrastruktury 
technicznej 

Całkowity koszt realizacji 3 500 000 PLN 
0 PLN środki UE 
1 750 00 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

1 750 00 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Miejska oczyszczalnia ścieków - III etap rozbudowy 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2012 – 2015 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez rozbudowę infrastruktury 
technicznej 

Całkowity koszt realizacji 3 000 000 PLN 
2 000 000 PLN środki UE 
500 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

500 000 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Kanalizacja deszczowa na pl. 11 Listopada w Łasku 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 - 2015 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez rozbudowę infrastruktury 
technicznej 

Całkowity koszt realizacji 6 000 000 PLN 
4 000 000 PLN środki UE 
1 000 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

1 000 000 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 – 2014 

Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez rozbudowę infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

Całkowity koszt realizacji 5 000 000 PLN w tym 150 000 poniesione 
4 050 000 PLN środki UE 
800 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 
 

Nazwa planowanego działania Rekultywacja wysypiska odpadów 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 – 2014 

Oczekiwane rezultaty Ochrona środowiska naturalnego 
Całkowity koszt realizacji 8 000 000 PLN w tym 30 000 poniesione 

6 770 000 PLN środki UE 
1 200 000 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

0 PLN inne środki 

 
Nazwa planowanego działania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask 
Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak 
Okres realizacji 2009 – 2014 

Oczekiwane rezultaty Poprawa bezpieczeństwa 
Całkowity koszt realizacji 2 357 820 PLN w tym 24 000 poniesione 

0 PLN środki UE 
886 200 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

1 447 620 PLN inne środki 
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Nazwa planowanego działania Modernizacja zespołu kotłowni K4 i K 11 oraz wymiana 

zewnętrznych instalacji odbiorczych na Osiedlu Batorego 
Południe przez Przylesie  

Podmioty wdrażające projekt Gmina Łask 
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nie dotyczy 

Okres realizacji 2013-2015 
Oczekiwane rezultaty Poprawa warunków życia poprzez modernizację infrastruktury 

technicznej 
Całkowity koszt realizacji 1 600 000 PLN 

0 PLN środki UE 
0 PLN środki własne 

Źródła finansowania 

1 600 000 PLN inne środki 
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6 Powiązanie zadań realizowanych w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego z innymi działaniami  

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego to dokument programowy, który w swoich ustaleniach jest 

komplementarny z dokumentami planistycznymi, będącymi podstawą polityki regionalnej zarówno na 

poziomie wojewódzkim, krajowym jak i europejskim. Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Łask na lata 2009 – 2013 ze strategicznymi dokumentami planistycznymi wyższego rzędu jest 

bowiem warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009 – 2013 ze swoimi celami strategicznymi oraz 

celami cząstkowymi wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-

2020. Celami głównymi Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego są: wzrost ogólnego poziomu 

cywilizacyjnego województwa, poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa oraz 

stworzenie rzeczywistego regionu społeczno – ekonomicznego. 

W ramach celów głównych Strategia określa następujące cele szczegółowe, które są zgodne z celami 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009 – 2013: 

o Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji kadr regionalnych do wymogów rynku pracy. 

o Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji na wszystkich etapach kształcenia. 

o Wzrost znaczenia sportu, kultury, turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. 

o Poprawa atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej. 

o Korelacja działań służących promocji gospodarczej, możliwości inwestycyjnych  

i atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej regionu w celu podniesienia ich spójności  

i efektywności. 

o Promocja regionu. 

o Zachowanie cennych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. 

o Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. 

o Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przewiduje działania 

mające służyć rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów regionu oraz wyznacza kierunki rozwoju. 

Niniejszy dokument pełni taką samą rolę, jednakże działania w nim przewidziane mają charakter 

lokalny.  
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Cele i zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009 – 2013 są zgodne 

z następującymi osiami priorytetowymi RPO WŁ na lata 2007-2013: 

o Oś priorytetowa I „Infrastruktura transportowa” – celem osi priorytetowej jest miedzy 

innymi poprawa stanu dróg województwa łódzkiego. 

o Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” - celem 

osi priorytetowej jest miedzy innymi racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania  

i oczyszczania ścieków komunalnych. 

o Oś priorytetowa III „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” - celem osi 

priorytetowej jest miedzy innymi poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 

o Oś priorytetowa V „Infrastruktura społeczna” - celem osi priorytetowej jest miedzy innymi 

podniesienie wiedzy mieszkańców regionu oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb 

rynku pracy. 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 

społecznej. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009 – 2013 jest komplementarny  

z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie następujących celów: 

o Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo. 

o Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami 

gospodarki opartej na wiedzy. 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki  

w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask na lata 2009 – 

2013 jest komplementarny z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w zakresie osi 

priorytetowej 7: Społeczeństwo informacyjne. Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych 

administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. 

Jednym z celów cząstkowych Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łask jest natomiast zwiększanie 

dostępu do Internetu na terenie gminy. 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej 

ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej. Jednym z celów horyzontalnych jest natomiast budowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej i społecznej. Cel ten jest zgodny z celem II: Poprawa warunków życia 

mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Łask. 

 

Plan Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007 – 2013 

Celem strategicznym Planu Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007 – 2013 jest podniesienie poziomu 

życia mieszkańców poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału do rozwoju funkcji gospodarczych, 

tj. infrastruktury technicznej, społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczości, turystyki, ochrony 

środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa publicznego. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łask jest komplementarny z Planem Rozwoju Powiatu Łaskiego  

w zakresie następujących celów szczegółowych: 

o Zwiększenie dostępności logistycznej na obszarze powiatu poprzez rozwój i poprawę 

infrastruktury transportowej, komunikacyjnej oraz technicznej. 

o Wspieranie i promocja przedsiębiorczości na obszarze powiatu. 

o Podniesienie poziomu zatrudnienia i mobilizacji zawodowej mieszkańców. 

o Wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla mieszkańców. 

o Wzrost znaczenia kultury, sportu i rekreacji w życiu mieszkańców. 

o Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

o Rozwój usług turystycznych. 

o Promocja walorów środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz rolnictwa ekologicznego.  

o Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz zapobieganie „cyfrowemu wykluczeniu”.  

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy na lata 2004 – 2013 

Celem strategicznym Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy jest podniesienie i stabilizacja stopy 

życiowej mieszkańców gminy poprzez realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. 

Następujące cele ogólne Strategii są komplementarne z celami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Łask: 

o Rozwój infrastruktury technicznej (z uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej). 

o Stworzenie aktywnej zintegrowanej polityki promocji regionu przy użyciu mediów 

tradycyjnych i elektronicznych. 
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o Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wykorzystanie walorów 

przyrodniczych doliny rzeki Grabi. 

o Wspieranie i promowanie tworzenia ośrodków kulturotwórczych działających  

w społeczeństwach lokalnych szczególnie na wsi, promocja i ochrona dziedzictwa 

kulturowego. 

o Projekt informatyzacji regionu.  

o Dostosowanie edukacji do wymogów XXI wieku. 
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7 Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji Planu Rozwoju 
Lokalnego 

Podane poniżej wskaźniki produktu i rezultatu nie należy traktować jako dokładaną miarę – mają one 

charakter jedynie szacunkowy. 

 
WSKAŹNIKI PRODUKTU JEDNOSTKA ROK  

2009 

ROK  

2013 

Długość przebudowanych dróg gminnych KM 0 33,8 

Liczba obiektów objętych termomodernizacją SZT 0 3 

Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej SZT 0 11 

Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków SZT 0 2 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej KM 53,9 104,4 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej KM 202,1 226,8 

Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego SZT 0 1 

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych SZT 0 1 

Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury SZT 0 1 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU JEDNOSTKA ROK  

2008 

ROK 

2013 

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci 

wodociągowej 

OSOBY 0 26 000 

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej 

OSOBY 0 2 983  

Liczba zrekultywowanych składowisk SZT 0 1 

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana HA 0 2,3 

Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych 

aplikacji i usług teleinformatycznych 

SZT 0 1 

 

 

8 Plan finansowy 
 
Zadania planowane do realizacji do roku 2013



Rok 2009 
 
 

Rok 2010 
 
 

Rok 2011 
 
 

Rok 2012 
 
 

Rok 2013 
 
 

Inwestycja 
  

Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne Środki UE Inne 

Razem 
koszt 

inwestycji 
Kanalizacja Łask - 
przepomp. kanał tłocz. ul. 
Zachodnia, Północna            250 000  0 250 000  250 000  0 250 000     1 000 000 
Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej Gminy Łask    2 174 650 6 523 950  0  2 024 590 6 073 770 0 1 916 010 5 748 030  0        24 461 000 
Kanalizacja sanitarna w ul. 
Warszawskiej i 
Przemysłowej   250 000 0 0 0 0 35 000   

435 000 w tym 
150 000 

poniesione 
Sieć kanalizacyjna i 
wodociągowa w Ostrowie     250 000 0 250 000 250 000 0 250 000  1 000 000 
Rozbudowa sieci 
wodociągowej w Gminie 
Łask           50 000 0 0 46 675 177 525 0 165 600 534 300 0 185 750 594 750 0 214 475 680 925 0 2 650 000 
Budowa odcinka sieci 
wodociągowej PEHD Ø 400 
mm  w Łasku w ul. Batorego 
oraz wsi Ostrów do Stacji 
Wodociągowej 99 887,50 299 662,50 0 1 092 662,50 3 277 987,50 0   4 770 200 
Ostrów stacja wodociągowa- 
modernizacja technologii   200 000 1 000 000 0 200 000 1 000 000 0 100 000 0 500 000 3 000 000 
Sieć kanalizacyjna w 
Gorczynie   200 000 350 000 200 000 200 000 350 000 200 000  1 500 000 
Kanalizacja sanitarna we 
Wronowicach   250 000 0 0   250 000 
Sieć kanalizacji sanitarnej - 
Kolumna strona południowa    300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 1 200 000 
Stacja wodociągowa w 
Okupie- studnia   35 000 0 35 000   70 000 
Kolumna - zamiana 
oczyszczalni na 
przepompownię (rurociąg 
tłoczny)   75 000 0 75 000 75 000 0 75 000  300 000 
Budowa ulic na  osiedlu 
Przylesie - budowa ul. Boh. 
Września, Borowikowa, 
Szkolna     500 000 0 0 554 576 0 0  

1713 000 w tym 
658 424 

poniesione 

Przebudowa ulicy Jodłowej 
wraz z odwodnieniem w 
Łasku    415 526,78 1 246 580,31 0 620 578,22 1 861 734,66 0   

4 147 063,23 
PLN w tym 

2 643,26 
poniesione 

Przebudowa ulic wraz z 
odwodnieniem na osiedlu 
MON 400 000 0 0   

680 000 PLN w 
tym 280 000 

poniesione 
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Budowa ul. Piaskowej   286 000 0 0   

896 000 w tym 
610 000 

poniesione 

Budowa ul. Kopernika   200 000 100 000 0 150 000 150 000 0  600 000 

Budowa drogi Wola 
Stryjewska- Wrzeszczewice   102 100 650 000 0 100 000 300 000 0 1 080 000 1 050 000 0  

3 590 600 PLN 
w tym 308 500 

poniesione 
Przebudowa drogi Ostrów-
Kolumna   345 000 281 000 0 216 000 280 000 0  1 122 000 

Przebudowa drogi gminnej 
Łopatki Cegielnia-Gorczyn 8 235 24 705 0 304 112,18 912 336,52 0   

1 263 888,70 w 
tym 14 500 
poniesione 

Budowa drogi Orchów   200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000  1 200 000 

Budowa drogi Wola Łaska   650 000 0 0   650 000 
Budowa drogi Bałucz - Kol. 
Bałucz   350 000 0 0 350 000 0 0  700 000 
Budowa drogi Wola Bałucka 
- Orchów   200 000 0 0 300 000 0 0 300 000 0 0  800 000 
Budowa ul. Dębowej od 
Cisowej do Jodłowej   150 000 0 0 200 000 0  0  350 000 
Budowa ul. Brzozowej – I 
etap i II etap   30 000 0 0 300 000 0 0  330 000 
Budowa ul. Miłej – I etap i II 
etap   30 000 0 0 300 000 0 0  330 000 
Budowa ulic wraz z 
odwodnieniem na osiedlu 
Ostrów w Łasku 500 0 0 0 300 0   800 000 
Przebudowa ulic 
osiedlowych z budową 
odwodnienia  
i kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wronowice 410 000 0 0 28 720 114 880 0 28 720 114 880 0 28 720 114 880 0 28 705 114 865 0 

1 035 000 PLN 
w tym 50 630 

poniesione 
Przebudowa ulic 
osiedlowych w obrębie ul. 
Polnej   200 000 0 0 350 000 0 0 316 900 0 0  

897 400 w tym 
30 500 

poniesione 

Przebudowa drogi we wsi 
Rokitnica 110 000 0 0 90 000 0 110 000   

552 500 w tym 
242 500 

poniesione 

Przebudowa ulicy 
Czarnieckiego w Łasku   200 000 0 0   

1 043 000 PLN 
w tym 843 000 

poniesione 
Termomodernizacja 
budynku Przedszkola 
Publicznego Nr 5 260 000 0 0 220 000 0 0   480 000 
Termomodernizacja 
budynku SP w Okupie 250 000 0 0 270 000 0 0 500 000 0 0  1 020 000 
Modernizacja węzła 
sanitarnego - Szkoła   90 000 0 60 000   150 000 
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Podstawowa  
w Wiewiórczynie 
Termomodernizacja 
budynku SP w Teodorach   200 000 0 170 000  370 000 
Termomodernizacja 
budynku SP Nr 5 przy ul. 
Szkolnej 2 w Łasku 50 000 0 0 367 500 2 082 500 0   2 500 000 
Zagospodarowanie terenu 
szkoły w SP Wiewiórczyn   20 000 0 0 20 000 0 0  40 000 
Dostosowanie obiektów do 
wymogów bezp. pożarowego 
PG Nr 1   200 000 0 0 200 000 0 0  400 000 
Budowa budynku 
przedszkola publicznego 
wraz z infrastrukturą  w 
Łasku przy ul. Łącznej Nr 1 577 983,46 2 311 933,86 0 939 107,20 2 614 508,80 0   

6 503 491,12 
PLN w tym 

59 957,80 
poniesione 

Modernizacja oświetlenia 
przy drodze krajowej Nr 14   32 000 0 0 100 000 0 0  132 000 
Budowa budynku 
komunalnego   950 000 0 0 1 050 000 0 0 1 050 000 0 0 950 000 0 0 4 000 000 
Zamontowanie systemu 
podgrzewania wody na 
Miejskiej Pływalni za 
pomocą baterii słonecznych   30 000 0 0 70 000 0 70 000  170 000 
Modernizacja systemu 
grzewczego w rejonie ulic 
Jana Pawła II, Polnej i 1 
Maja w Łasku 0 0 1 115 600 0 0 100  000   1 215 600 
Połączenie systemów 
kotłowni K5 przy ul. 
Jarzębinowej i K8 przy ul. 
Jodłowej oraz wymiana 
kotłów w kotłowni K8    0 0 300 000 0 0 400 000  700 000 
Modernizacja Domu 
Ludowego w Kopyści wraz 
zagospodarowaniem terenu 95 000 175 000 0 123 000 232 000 0   625 000 
Budowa Zintegrowanego 
Systemu e-Usług 
Publicznych Województwa 
Łódzkiego   390 2 210 0   2 600 
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Zadania których realizacja zakończy się po roku 2013 
 

Rok 2009 
 
 

Rok 2010 
 
 

Rok 2011 
 
 

Rok 2012 
 
 

Inwestycja 
Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne 

Środki 
UE Inne Środki własne Środki UE Inne 

Kanalizacja sanitarna we 
wsi Okup    550 000 0 550 000
Miejska oczyszczalnia 
ścieków - III etap 
rozbudowy    150 000 850 000 0
Kanalizacja deszczowa na 
pl. 11 Listopada w Łasku 100 000 0 0 150 000 700 000 150 000 150 000 700 000 150 000 150 000 700 000 150 000
Budowa zbiornika wodnego 
na rzece Pisi 100 000 0 0 150 000 850 000 0 150 000 850 000 0 100 000 900 000 0
Rekultywacja wysypiska 
odpadów 100 000 0 0 250 000 1 300 000 0 150 000 1 400 000 0 245 000 1 400 000 0
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy 
Łask 396 840 0 0 97 872 289 524 0 97 872 289 524 0 97 872 289 524 0
Modernizacja zespołu 
kotłowni K4 i K 11 oraz 
wymiana zewnętrznych 
instalacji odbiorczych na 
Osiedlu Batorego Południe 
przez Przylesie    
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Rok 2013 

 
 

Rok 2014 
 
 

Rok 2015 
 
 

Inwestycja 
Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne Środki UE Inne 

Środki 
własne 

Środki 
UE Inne 

Razem koszt 
inwestycji 

Kanalizacja sanitarna we 
wsi Okup 450 000 0 450 000 400 000 0 400 000 350 000 0 350 000 3 500 000
Miejska oczyszczalnia 
ścieków - III etap 
rozbudowy 150 000 850 000 0 200 000 300 000 0 0 0 500 000 3 000 000
Kanalizacja deszczowa na 
pl. 11 Listopada w Łasku 150 000 700 000 150 000 150 000 600 000 200 000 150 000 600 000 200 000 6 000 000
Budowa zbiornika wodnego 
na rzece Pisi 100 000 900 000 0 200 000 550 000 0  

5 000 000 PLN w tym 
150 000 poniesione

Rekultywacja wysypiska 
odpadów 235 165 1 500 000 0 219 835 1 170 000 0  

8 000 000 PLN w tym 
30 000 poniesione

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy 
Łask 97 872 289 524 0  289 524 0  

2 357 820 PLN w tym 
24 000 poniesione

Modernizacja zespołu 
kotłowni K4 i K 11 oraz 
wymiana zewnętrznych 
instalacji odbiorczych na 
Osiedlu Batorego Południe 
przez Przylesie 0 0 400 000 0 0 600 000 0 0 600 000 1 600 000



 

9 System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego 
 
Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest dla każdej gminy pierwszym krokiem do rozwoju danej 

jednostki terytorialnej. Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym czynnikiem 

pozwalającym na ubieganie się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Sam dokument nie jest jednak receptą na sukces. Aby 

mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jego wdrażanie i czuwanie nad jego 

realizacją. 

 

Właściwy proces wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, 

organizacji i osób. Za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łask odpowiedzialny będzie 

Urząd Miejski w Łasku zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 14. We wdrażaniu Planu powinny brać 

także udział jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu. 

Przedkładany Plan Rozwoju Lokalnego jest "własnością" społeczności lokalnej i przede wszystkim dla 

niej był budowany. Dlatego też udział lokalnej społeczności (licznych na terenie gminy organizacji 

pozarządowych) będzie czynnikiem wspierającym procesy wdrażania Planu. 

 

Realizacja Planu Rozwoju Gminy Łask uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków 

zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej 

wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane 

bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe gminy wskazują, że na realizację przyjętych zadań 

gmina zabezpieczyła 15% wkładu własnego w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych. 

 

Urząd Miejski w Łasku, jako Instytucja Wdrażająca Plan, odpowiedzialny będzie za: 

o opracowanie i złożenie wniosków o finansowanie zewnętrzne, 

o bezpośrednią realizację działań przewidzianych w Planie w zakresie przygotowania 

przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem 

terminowości i jakości wywiązania się ze zobowiązania, 

o zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 

W przypadku Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łask kluczową postacią w procesie jego realizacji 

i monitoringu jest Burmistrz. Kierując bieżącą działalnością, ma największy wpływ, zarówno na sam 

proces opracowywania Planu, jego wdrażania, jak również oceny realizacji. Najważniejszym 

zadaniem Burmistrza w zakresie wdrażania będzie bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Planu.  
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10 Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji Planu 
Rozwoju Lokalnego 

 
Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu oraz jego 

zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało  

i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć 

zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania 

informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność 

prowadzonych działań.  

System monitorowania odbywać się będzie w oparciu o roczne sprawozdania z realizacji zadań 

inwestycyjnych, stanowiące integralną część sprawozdania z wykonania budżetu tworzonego po 

zakończeniu roku kalendarzowego. 

Monitorowania wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych elementów 

dokonywać będzie Urząd Miejski w Łasku który w tym celu, ze swych struktur, powoła 

Koordynatora. Koordynator, jako osoba zaangażowana bezpośrednio w realizację zadań 

wyznaczonych w Planie i dobrze zorientowana w istniejących realiach, mająca jednocześnie 

bezpośredni wpływ na procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w gminie - powinien odgrywać 

ważną rolę w procesach wdrożeniowych Planu. Do głównych zadań Koordynatora należałoby: 

o zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Planu, 

o zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 

Planu, 

o przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, 

o zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

o dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu. 
 
Rozpoczęcie każdego zadania poprzedzone zostanie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych  

i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie 

określone etapy cząstkowe realizacji zadania (termin rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz 

parametry powinny być stosowane przez cały okres realizacji zadania. 

Raporty roczne powinny określić na ile zakładane w Planie Rozwoju Lokalnego w danym roku cele 

zostały osiągnięte, ustalić przyczyny ewentualnych odchyleń w realizacji oraz przedstawiać sposoby 

uniknięcia podobnej sytuacji w roku kolejnym. Podobną funkcję spełniać powinna ocena końcowa. 
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Władze samorządowe Gminy Łask, w trakcie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego, muszą znaleźć 

skuteczną metodę przekazywania informacji do otoczenia. Powinny także zwrócić baczną uwagę na 

sprawny system przyjmowania informacji z otoczenia, od partnerów społecznych. 

Możemy wyróżnić dwa główne typy otoczenia społecznego, z którym władze gminy muszą się 

komunikować: 

o otoczenie wewnętrzne, obejmujące pracowników urzędu, którzy uczestniczą bezpośrednio 

w administrowaniu gminą, 

o otoczenie zewnętrzne obejmuje ogół mieszkańców gminy (organizacje, stowarzyszenia, 

instytucje i przedsiębiorstwa), a także sąsiednie gminy, struktury powiatowe, wojewódzkie  

i ogólnopaństwowe). 

Obszary działań w zakresie komunikacji dwustronnej i współpracy władz Gminy Łask ze 

społecznością lokalną to: 

o podjęcie współpracy z mediami lokalnymi - podawanie informacji o wdrażanych projektach 

w mediach lokalnych (informacje na temat zaangażowania finansowego UE w realizację 

projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w ramach Planu), 

o podawanie informacji o wdrażanych projektach lokalnych na stronie www. 
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