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1. Wstęp 

 

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika            

z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,                                       

a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada 

między innymi wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. 

Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy 

Miejscowości, który jest zgodny ze Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Sulmierzyce  oraz 

innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym.  

Dlatego też Plan Odnowy Miejscowości Sulmierzyce wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy 

Sulmierzyce, Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego, Strategię Rozwoju Kraju oraz 

Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 – 2013. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój, 

odnowę wsi oraz poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Opracowanie i uchwalenie 

takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się o środki finansowe                      

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie Odnowa                               

i Rozwój Wsi.   

Plan Odnowy Miejscowości Sulmierzyce jest dokumentem o charakterze planowania 

strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej 

miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze 

miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też               

w przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczyli aktywnie mieszkańcy 

Sulmierzyc. 

Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie 

czasowym na lata 2011 – 2018. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody 

i narzędzia jego wdrażania. Ponadto umożliwia planowe realizowanie działań 

ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia 

mieszkańców. 
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1. Charakterystyka Sulmierzyc 

 

1.1 Położenie  

Miejscowość Sulmierzyce położona jest w centralnej części Polski, w południowej 

części województwa łódzkiego, na pograniczu Kotliny Szczercowskiej i Wysoczyzny 

Bełchatowskiej. Sulmierzyce położone są w centralnej części  gminy w odległości około                 

18 km od miasta powiatowego Pajęczna, ok. 24 km od Radomska oraz ok. 29 km od 

Bełchatowa, ok. 50 km od Piotrkowa Trybunalskiego, ok. 50 km od Częstochowy, ok. 51 km 

od Wielunia. Odległość Sulmierzyc od stolicy województwa – Łodzi – wynosi ok. 90 km. 
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1.2 Przynależność administracyjna 

 

Sulmierzyce są siedzibą gminy, która jest jedną z ośmiu jednostek samorządowych 

wchodzących w skład powiatu pajęczańskiego i jedną z 177 gmin województwa łódzkiego.               

W latach 1975 - 1998 miejscowość jak i cała gmina administracyjnie należała do 

województwa piotrkowskiego. 

SULMIERZYCE 

GMINA – SULMIERZYCE 

POWIAT – PAJĘCZAŃSKI 

WOJEWÓDZTWO – ŁÓDZKIE 

 

1.3 Powierzchnia  

 

 Sulmierzyce zajmują powierzchnię 1057,75 ha, w tym między innymi:  

- łąki i pastwiska – 74,05 ha 

- sady – 8,66 ha 

- grunty orne – 661,08  ha 

- zabudowa na użytkach rolnych – 58,26 ha 

- lasy – 141,95 ha 

Miejscowość  jest największą  pod względem wielkości w gminie i stanowi ok. 13% 

powierzchni gminy i około 1,3 % powiatu pajęczańskiego. 
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1.4 Liczba ludności 

 
Liczba mieszkańców miejscowości Sulmierzyce wg stanu na dzień 31.07.2011r. 

wynosiła 1388 osób. Struktura wiekowa ludności została przedstawiona w poniższej tabeli: 

 

Wiek Mężczyźni Kobiety Razem 

Do 18 r.ż. 122 132 254 

19-60 lat 414 426 840 

Powyżej 60 r.ż. 131 163 294 

Suma 667 721 1388 

 

Z powyższych danych wynika, że większość osób zamieszkujących Sulmierzyce jest 

w wieku produkcyjnym, wchodzącym na rynek pracy. Dlatego też jednym z podstawowych 

kierunków działań powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na 

terenach wiejskich, poprzez zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie dobrego 

wykształcenia, adekwatnego do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w kapitał ludzki wpłyną na 

zmniejszenie liczby migracji ludności w poszukiwaniu zatrudnienia, zarówno tej krajowej jak 

i zagranicznej.  

1.5 Historia Sulmierzyc  

 

W źródłach pisanych Sulmierzyce wzmiankowane są jako wieś szlachecka. Pierwsza 

wzmianka nazwy osady pojawia się w źródłach w roku 1402 i dotyczy istniejącej już parafii 

Rzymsko - Katolickiej. Założycielem wsi najprawdopodobniej był szlachcic z rodu 

Ostojczyków, którzy byli w Sulmierzycach do roku 1470. Istnieje prawdopodobieństwo, że 

nazwa Sulmierzyce wywodzi się od imienia Sulmir – jednego z założycieli wsi. Wieś 

Sulmierzyce rozłożyła się po obu stronach doliny w kształcie niecki na długości około 800 m, 

1 km od dworu, z drogą położoną w środku wsi, znaną już w średniowieczu. 
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Wiek XVI jest okresem przemian, kształtuje się administracja, w miejsce księstw 

powstają województwa z wojewodą na czele jako władzą urzędniczą, tworzą się samorządy 

szlacheckie, powstają powiaty w miejsce kasztelani. W skład utworzonego województwa 

sieradzkiego wchodzi m.in. powiat radomszczański, w skład którego wchodzi gmina 

Sulmierzyce. Taki podział administracyjny trwa do pierwszych rozbiorów państwa. 

Rozbiory Polski zdecydowały o tym, że województwo sieradzkie należało do Prus, tworząc 

tzw. prowincję pruską (Prusy Południowe). W tym czasie ulega zmianie administracja, 

województwa przemianowane są na departamenty, pozostawiając podział na powiaty. Podział 

taki trwa do 1809r. 

W roku 1790 zostaje utworzona szkółka parafialna. W latach 1800 - 1814 do 

Sulmierzyc przybywają Żydzi. W latach 1823 - 1841 zbudowana została boźnica, a obok niej 

mykwa. W 1800 roku ma miejsce pożar drewnianej świątyni. W latach 1800 - 1806 w miejsce 

starej drewnianej świątyni zniszczonej wskutek pożaru zostaje wzniesiony obecny kościół, 

który w dniu 22 lipca 1934 r. od uderzenia pioruna ulega w części spaleniu - spłonęły wtedy 

wieże, dach i sufit. 

W 1815 r. Kongres Wiedeński tworzy Królestwo Polskie. Rok później zostaje 

przywrócony dawny podział administracyjny. Sulmierzyce jak i cała gmina należą do powiatu 

radomszczańskiego w obwodzie piotrkowskim w województwie kaliskim. 

W 1827 roku dobra sulmierzyckie ulegają parcelacji, w wyniku, której powstają wsie: 

Filipowizna, Kodrań, Dąbrowa, Eligiów i Stanisławów. W 1851r. miejscowość Sulmierzyce 

nawiedza pożar w wyniku którego spaliła się cała wieś. W roku 1852 na parceli dworskiej 

został założony cmentarz grzebalny (obecnie ul. Strażacka). 

Po wybuchu Powstania Styczniowego dokonuje się kolejny podział administracyjny, 

utworzona zostaje gubernia. Powiat radomszczański, w skład którego wchodzą Sulmierzyce 

zostaje włączony do guberni piotrkowskiej. Taki podział administracyjny utrzymuje się do 

pierwszej wojny światowej. Podczas I wojny światowej królestwo polskie zostaje podzielone 

na dwie strefy: niemiecką i austriacką. Sulmierzyce znalazly się pod okupacją austriacką. Po 

uzyskaniu niepodległości Państwa Polskiego na podstawie ustawy z 1919 r. zostaje utworzone 
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województwo łódzkie. Jednostką administracyjną najniższego rzędu jest gmina, a następnie 

powiat. 

Kolejny podział administracyjny następuje podczas II wojny światowej. Kraj zostaje 

podzielony na dwie części: Generalną Gubernię i Warthegau (Kraj Warty) przyłączając go do 

III Rzeszy. Sulmierzyce znalazły się w Kraju Warty w powiecie wieluńskim. Po zakończeniu 

II wojny światowej następuje proces tworzenia nowego podziału administracyjnego i podziału 

władzy.  

Lata okupacji to nie tylko lata eksterminacji mieszkańców, ale też rozkradanie mienia. 

Niemcy rabują wtedy dzwon „Jan” z dzwonnicy w Sulmierzycach, który ocalał podczas                      

I wojny światowej ze względu na swój ciężar. W latach 1945 - 1946 powstaje Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Sulmierzycach. W 1947 roku powstaje Kółko 

Rolnicze w Sulmierzycach, a w roku 1950 powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna                         

w Sulmierzycach. W pierwszej połowie XX w. zorganizowana zostaje jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Sulmierzyce. 

W roku 1954 zostają zniesione urzędy gminne, w ich miejsce powstają gromadzkie 

rady narodowe. Na terenie obecnej gminy Sulmierzyce powstają gromadzkie rady narodowe 

w: Chorzenicach, Bogumiłowicach, Sulmierzycach i Dworszowicach Pakoszowych. Z dniem 

01 stycznia 1956 roku powstaje powiat pajęczański w skład, którego wchodzą w/w gromady. 

W latach 60 - tych XX w. następuje elektryfikacja miejscowości gminy Sulmierzyce 

oraz rozpoczyna się budowa Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach i Dworszowicach 

Pakoszowych. W latach 1972 - 1975 przeprowadzone zostają kolejne reformy administracji. 

Reaktywowano gminy, utworzono województwo piotrkowskie w skład którego weszły 

Sulmierzyce. W latach 1970 - 1980 następuje budowa wodociągów na terenie gminy 

Sulmierzyce. 

Z dniem 01 stycznia 1999 roku następuje nowy podział administracyjny, utworzone 

zostają nowe województwa oraz powiaty. Gmina Sulmierzyce wchodzi w skład powiatu 

pajęczańskiego województwa łódzkiego. Miejscowość gminna – Sulmierzyce – zachowała 

swój układ przestrzenny miasteczka z prostokątnym rynkiem i dominantą przestrzenną 
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kościoła. Sieć dróg zbiega się tu promieniście, świadczy o dawności układu 

komunikacyjnego. 
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie  miejscowości 

 

2.1  Zasoby przyrodnicze  

 

Miejscowość Sulmierzyce położona jest w odległości 18 km od miasta Pajęczno. Wzdłuż 

dróg powiatowych oraz wzdłuż dróg gminnych występuje zabudowa zwarta. Niezła sieć dróg 

która łączy gminy sąsiednie, może stwarzać dogodne warunki do rozwoju turystyki 

rowerowej, agroturystyki i wycieczek związanych z grzybobraniem oraz zbieraniem owoców 

leśnych. Teren Sulmierzyc posiada mało urozmaiconą rzeźbę terenu określaną jako 

płaskorówninną (spadki do 1°). Obszar gminy charakteryzuje się niewielkimi deniwelacjami 

powierzchni terenu z nielicznymi wzgórzami pochodzenia polodowcowego.  

Klimat Sulmierzyc odznacza się podobnymi cechami, jak klimat środkowej Polski, 

kształtujący się pod wpływami Atlantyku. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7 °C. 

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym - luty. Średnia roczna suma opadów 

wynosi ok. 400 – 500 mm. Opady są nierównomiernie rozłożone w poszczególnych 

miesiącach. Okres wegetacyjny jest wystarczający dla rozwoju większości roślin uprawnych                 

i trwa ok. 210 - 220 dni. 

Na terenie Sulmierzyc zalegają gleby różnego pochodzenia i składu mineralnego. 

Negatywną cechą tych gleb jest słabe lub okresowe uwilgotnienie oraz ich stosunkowo duża 

kwasowość. Dominują gleby V i VI klasy bonitacyjnej. 

Sulmierzyce nie wyróżniają się specjalnymi cechami florystycznymi. Tutejsze lasy                          

w przeważającej ilości sosnowe, nie są monotonne, gdyż występuje tu także: brzoza, dąb, 

olsza szara i wiele innych gatunków. Natomiast obszary piaszczyste porasta zwarta masa 

wrzosowisk, wśród których często występuje jałowiec. Podszycie lasów w zależności od gleb 

jest różne. Na glebach słabych, podszycie leśne stanowi uboga roślinność. Z runa leśnego 

największe znaczenie ma czarna jagoda. 
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2.2  Infrastruktura społeczna 

 

Na terenie Sulmierzyc znajduje się Zespół Szkolno – Gimnazjalny, Publiczne 

Przedszkole, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Samodzielny Publiczny Gminy Ośrodek 

Zdrowia. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach, powołany 

przez Radę Gminy w Sulmierzycach z dniem 01.10.1999 r. działalność w zakresie świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej rozpoczął 01.03.2001 r. Ośrodek dostępny jest dla pacjentów 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00- 12.00. 

Pacjenci mają możliwość umawiania wizyt na daną godzinę oraz rejestrację telefoniczną.                               

W związku z istnieniem szkoły na terenie wsi nie ma konieczności dowożenia dzieci.                        

W miejscowości znajduje się instytucja kultury, która powstała w 2014 r. poprzez 

remont i przebudowę istniejącego już budynku przy odpowiednich nakładach finansowych 

oraz pozyskanych środkach zewnętrznych. Funkcjonuje tu także Klub Sportowy Unia 

Sulmierzyce. Zajęcia sportowe odbywają na stadionie piłkarskim z pełnowymiarowym 

boiskiem z naturalna nawierzchnią. Przy budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego powstał 

w 2011 r. kompleks sportowy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 

Centrum miejscowości w którym mieszkańcy mogą zaspokoić potrzeby i nawiązać 

kontakty stanowią okolice parku, w sąsiedztwie którego znajduje się kościół, plac targowy 

oraz bar i restauracje. 

 

L.p. Placówka oświatowa Liczba dzieci 

1. Publiczne przedszkole 75 

2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny (Szkoła podstawowa) 163 

3. Zespół Szkolno - Gimnazjalny (Gimnazjum) 175 

Tab. Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych  
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2.3  Infrastruktura techniczna 

 

Przez Sulmierzyce nie przebiegają drogi krajowe ani wojewódzkie.  Sieć dróg                       

w miejscowości oprócz gminnych tworzą także następujące drogi powiatowe: 1500E Kalisko 

– Sulmierzyce – Pajęczno, 1901E Żłobnica – Sulmierzyce - Dębowiec oraz 3947E Radomsko 

– Sulmierzyce. 

 

2.4  Gospodarka i rolnictwo 

 

Wieś posiada 1057,7462 ha gruntów, z tego m. in.: 

- łąki i pastwiska – 74,05 ha 

- sady – 8,66 ha 

- grunty orne – 661,08  ha 

- zabudowa na użytkach rolnych – 58,26 ha 

- lasy – 141,95 ha 

Głównymi uprawami są: 

− zboża, 

− ziemniaki, 

− owoce miękkie. 

Mieszkańcy wsi utrzymują się w z pracy w rolnictwie oraz z pracy w PGE KWB 

Bełchatów. Na wsi nie ma ulokowanych dużych zakładów przemysłowych, prowadzona jest 

natomiast indywidualna działalność gospodarcza.  
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3. Analiza SWOT 

W procesie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości nie zbędne jest dokonanie 

tzw. Analizy SWOT. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej 

informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

* S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obiektu, 

* W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu, 

* O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany, 

* T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

W niektórych wykładniach mówi się: mocne strony i słabe strony, to czynniki 

wewnętrzne, szanse i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne; W innej interpretacji: mocne 

strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to spodziewane zjawiska 

przyszłe. Wreszcie u niektórych autorów: mocne strony i słabe strony to czynniki zależne od 

nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse i zagrożenia, to czynniki 

obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego. 

 

3.1  Mocne strony 

- Bliskie sąsiedztwo z PGE KWB Bełchatów 

- Sąsiedztwo z Kleszczowem jedną z najbogatszych gmin w Polce. 

- Dobrze rozbudowana sieć dróg 

- Zabytkowy kościół  

- Tereny zielone w centrum miejscowości, które mogą zostać wykorzystane jako tereny 

rekreacyjno – kulturalne 

- Bliska lokalizacja do dróg krajowych 
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- Dobrze rozwinięta drobna działalność gospodarcza 

- Niezła infrastruktura sportowa (Stadion piłkarski, Budowa kompleksu sportowego Orlik 

2012) 

 

3.2  Słabe strony 

- Mała opłacalność produkcji rolniczej 

- Brak miejsc pracy, 

- Malejąca aktywność społeczna mieszkańców 

- Brak bazy turystycznej (hotele) 

- Niewykorzystany teren w centrum Sulmierzyc 

- Niewystarczający stan techniczny budynków użyteczności publicznej 

- Brak targowiska 

- Brak instytucji kultury 

- Brak zakładu komunalnego lub spółki realizującej w imieniu gminy zadania w zakresie 

utrzymania infrastruktury gminnej i komunalnej 

 

3.3  Szanse 

- Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rozwój miejscowości 

- Aktywność mieszkańców 

- Promocja miejscowości 

- Prowadzenie kursów i szkoleń 

- Rozbudowanie infrastruktury społecznej i udostępnienie jej dla mieszkańców 

- Rozbudowanie infrastruktury technicznej 
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- Stworzenie terenów dla rozwoju przedsiębiorczości  

- Stworzenie ulgi preferencyjnej dla inwestorów 

- wysoki wskaźnik liczby osób z wykształceniem wyższym 

 

3.4  Zagrożenia 

- Odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy 

- Rosnące bezrobocie  

- Brak wystarczających środków własnych na współfinansowanie projektów  

- Brak zainteresowania terenem przez inwestorów krajowych i zagranicznych 
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4. Planowane kierunki rozwoju 

 

4.1 Wizja rozwoju miejscowości 

Sulmierzyce to miejscowość, w której mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu 

społecznym. Interesują się rozwojem swojej miejscowości. Widzą szansę zwiększenia swoich 

dochodów poprzez świadczenie usług poza rolnictwem. W Sulmierzycach funkcjonują                  

KS Unia Sulmierzyce oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Mieszkańcy dzięki temu aktywnie 

mogą uczestniczyć w życiu publicznym zarówno pod względem sportowym jak                           

i edukacyjnym. Modernizacja budynków użyteczności publicznej, wybudowanie                           

i rozbudowa istniejącej bazy sportowej oraz ścieżek pieszo-rowerowych podniesie rozwój                     

i zapewni odnowę  wsi.  

 

4.2 Cele strategiczne i działania 

Mając na uwadze mocne i słabe strony Sulmierzyc oraz wizję rozwoju wsi przyjęto 

następujące cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań zmierzających do spełnienia 

wyznaczonej dla wsi wizji: 

Cel strategiczny I: 

Wzrost atrakcyjności poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

 

a) Rewitalizacja  terenów parkowych i zagospodarowanie terenu przy Gminnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej i wykorzystanie go jako przestrzeni parkowo- 

rekreacyjno-edukacyjnej 

b) Budowa kortów tenisowych  

c) Budowa parkingu koło cmentarza 

d) Termomodernizacja byłego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz budynku 

Urzędu Gminy w Sulmierzycach 

e) Rozbudowa przedszkola lub budowa nowego przedszkola 

f) Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie zieleni 
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g) Rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków  

h) Budowa zaplecza na stadionie piłkarskim KS UNIA Sulmierzyce (budynek klubowy 

wraz  z szatniami) 

 

Cel strategiczny II: 

Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich 

 

Określony cel ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na obszarach 

wiejskich, co w znacznym stopniu wpłynie na wzrost jakości życia na wsi. Cel ten zostanie 

osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań: 

a) Budowa ścieżek pieszo – rowerowych przechodzących przez miejscowość 

b) Modernizacja dróg gminnych 

c) Organizacja cyklicznej imprezy kulturalnej 

d) Organizacja kursów i szkoleń 

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój obszarów 

wiejskich, zapewniają stałą poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa 

mieszkańców. Wpływają również na promocję turystyki wiejskiej. 

 

4.3 Szacunkowy koszt i harmonogram działań 

Plan Odnowy Miejscowości Sulmierzyce obejmuje planowane zadania inwestycyjne 

przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2018.  

 Źródłami finansowania Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce 

będą: 

• środki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2007-2013, 

a także w latach następnych w ramach ogłoszonych programów 

• środki własne Gminy 

• inne zewnętrzne źródła finansowania 

 



Plan Odnowy Miejscowości Sulmierzyce na lata 2011-2018 
 

18 
 

L.p. Nazwa działania Planowany termin Szacunkowy 

koszt (zł) 

Źródła 

finansowania 

1. Rewitalizacja  terenów 

parkowych i 

zagospodarowanie terenu 

przy Gminnym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej                       

i wykorzystanie go jako 

przestrzeni parkowo -  

rekreacyjno - edukacyjnej 

2011-2014 800.000,00 PROW, 

WFOŚIGW w 

Łodzi, środki 

własne Gminy 

2. Budowa kortów tenisowych  2012-2015 45.000,00 Ministerstwo 

Sportu                         

i Turystyki, 

środki własne 

Gminy 

3. Budowa parkingu koło 

cmentarza 

2014-2016 2.500.000,00 PROW, środki 

własne Gminy 

4. Termomodernizacja byłego 

budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej i budynku Urzędu 

Gminy w Sulmierzycach 

2012-2014 2.800.000,00 PROW, 

WFOŚIGW w 

Łodzi, środki 

własne Gminy 

5. Rozbudowa przedszkola lub 

budowa nowego przedszkola  

2015-2017 1.500.000,00 Urząd 

Marszałkowski 

Łodzi, Urząd 

Wojewódzki w 

łodzi, środki 

własne Gminy  

6. Zagospodarowanie terenów 

zielonych poprzez nasadzenie 

zieleni 

2013-2018 350.000,00 WFOŚiGW w 

Lodzi, Urząd 

Marszałkowski 
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 w Łodzi, środki 

własne Gminy 

7. Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków  

 

2014-2016 1.300.000,00 NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 

Urząd 

Marszałkowski 

w Łodzi, środki 

własne Gminy 

8. 

 

 

Budowa zaplecza na 

stadionie piłkarskim KS 

UNIA Sulmierzyce (budynek 

klubowy wraz  z szatniami) 

2013-2014 500.000,00 PROW, 

Ministerstwo 

Sportu i 

Turystyki, 

środki własne 

Gminy 

9. Budowa ścieżek pieszo – 

rowerowych przechodzących 

przez miejscowość 

 

2012-2018 4.800.000,00 PROW, środki 

własne Gminy 

10. Modernizacja dróg gminnych 

 

2012-2018 3.000.000,00 Departament 

Rolnictwa UM 

w Łodzi, środki 

własne Gminy 

11. Organizacja cyklicznej 

imprezy kulturalnej 

 

2012-2018 300.000,00 Departament 

Kultury UM w 

Łodzi, środki 

własne Gminy 

12. Organizacja kursów i szkoleń 2012-2018 500.000,00 POKL, Środki 

własne Gminy 
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5. System wdrażania i monitoringu 

 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce  rozpocznie się poprzez 

uchwalenie go na Zebraniu Wiejskim a następnie na wprowadzenie go w życie uchwałą Rady 

Gminy w Sulmierzycach. Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Wójt Gminy 

Sulmierzyce. Prace nad Planem od samego początku będą poddane pełnej kontroli 

mieszkańców Sulmierzyc. Będzie to dla nich źródło informacji na temat zaplanowanych 

zadań i inwestycji, a także o postępach prowadzonych prac.  

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg 

przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie 

informacji rzeczowych i finansowych. W monitoringu biorą udział wszystkie podmioty oraz 

komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulmierzyce zaangażowane we wdrażanie Planu 

Odnowy Miejscowości Sulmierzyce. Monitorowanie odbywać się będzie w formie 

bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu rzeczywistego 

stanu realizacji działań oraz pośredniej – sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu 

materiałów, statystyk. 
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6. Podsumowanie 

 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie 

takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w 

ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój 

wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Sulmierzyce przy opracowaniu 

kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości. 

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 

na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat 

realizacje kilku zadań. Istota tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych 

oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 

specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi 

poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności 

lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi 

organizacji społecznych. 

 

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Sulmierzyc są zgodne z zapisami Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Sulmierzyce, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Strategii 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013. 


