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I. CZĘŚĆ
WPROWADZENIE
Strategia rozwoju stanowi dokument planistyczny wskazujący główne kierunki
rozwoju gminy, obszary i cele priorytetowe decydujące o rozwoju. Ze względu na swój
otwarty charakter, proces planowania strategicznego pozwala na elastyczne
dostosowywanie i korygowanie przyjętych celów w odpowiedzi na zmieniające się
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne gminy. Z tego względu strategia stanowi
kluczowy instrument prowadzonej przez gminę długofalowej polityki rozwoju.





Strategia wskazuje rozwiązania dotyczące:
najlepszych sposobów racjonalnego i efektywnego wykorzystywania zasobów
własnych,
sposobów skutecznego wykorzystywania szans oraz przeciwdziałania zagrożeniom
rozwojowym,
optymalnych metod stymulacji rozwoju gospodarczego gminy oraz wzrostu
przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców,
zachowania zasad zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym wykorzystaniu
potencjału środowiska naturalnego.

Istotne znaczenie dla właściwego zaplanowania kierunków rozwoju ma analiza
występujących w gminie walorów, atutów środowiskowych, społecznych i gospodarczych
oraz problemów, determinujących bieżący i przyszły kierunek zmian danego obszaru
i społeczności. Ustalenie wzajemnych zależności i skali oddziaływania poszczególnych
czynników pozwala określić szanse i zagrożenia rozwojowe gminy, a przez to ustalić
priorytetowe cele i działania służące osiągnięciu pożądanego kierunku rozwoju gminy.
Celem strategii rozwoju jest podniesienie jakości zarządzania i utrzymanie spójności
działań podejmowanych w gminie oraz zapewnienie efektu ich synergicznego wzmacniania
się i wzajemnego uzupełniania. Posiadanie strategii rozwoju stanowi gwarancję
długofalowego i wielostronnego zarządzania gminą opartego o wzorce myślenia
strategicznego, gwarantującego efektywność, mierzalność i szerokie oddziaływanie
podejmowanych zadań i projektów.
Planowanie, a następnie systematyczna realizacja ustaleń strategii rozwoju gminy
winny być oparte o następujące zasady:
 Zasada racjonalnego gospodarowania polegająca na „maksymalizacji efektów
z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonych
efektów”. Jest to zgodne z zapisem art. 35 Ustawy o finansach publicznych, który
stanowi, że „wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów, umożliwiający terminową realizację zadań publicznych oraz w wysokości
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
 Zasada partnerstwa, czyli wspieranie inicjatyw obywatelskich, zachęcanie do
aktywności społecznej i działań prospołecznych mieszkańców, partnerską
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współpracę z organizacjami społecznymi, sektorem prywatnym oraz realizację
wspólnych przedsięwzięć. Zasada partnerstwa winna być także stosowana we
współpracy z gminami, samorządem wojewódzkim, powiatem w zakresie realizacji
wspólnych przedsięwzięć.
 Zasada koncentracji, czyli skupienie wysiłków i środków finansowych na realizacji
ustalonych w strategii celach operacyjnych, a w konsekwencji celach strategicznych.
 Zasada spójności, czyli zgodności zapisów zawartych w strategii z aktualnymi
dokumentami krajowymi i województwa mazowieckiego o charakterze
strategicznym i programowym, co stanowi wstępny warunek ubiegania się o środki
pomocowe Unii Europejskiej.
 Zasada otwartości, czyli możliwości aktualizacji zapisów dokumentu, jeśli pojawią
się istotne okoliczności merytoryczne. Umożliwia to elastyczne dostosowywanie
i korygowanie celów rozwoju (strategicznych i operacyjnych) oraz kierunków
działań realizacyjnych w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne.
Strategia powstała w oparciu o diagnozę stanu obecnego, analizę danych
dotyczących gminy, dokumenty źródłowe dotyczące stanu realizacji działań. Dokument ma
charakter otwarty, a kolejność realizacji poszczególnych zadań będzie dostosowywana do
zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i możliwości finansowych gminy.













Przy opracowaniu dokumentu uwzględniono m.in.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jedlińsk, 1999 r.;
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009–2015 dla Lokalnej Grupy Działania „Razem
dla Radomki”, 2009 r.;
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2009–2012 z perspektywą
na lata 2013–2016 przyjęty Uchwałą nr XXXV/40/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Programy Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Jedlińsk;
Program usuwania azbestu – Uchwała Nr III/3/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25
lutego 2011 r. w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk na lata 2009–2032;
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlińsk na lata 2004–2013;
Plan gospodarki odpadami dla gminy Jedlińsk na lata 2009–2012 z uwzględnieniem
lat 2013–2016 (aktualizacja), 2009 r.;
Plan Odnowy Miejscowości Jedlińsk, Bierwiecka Wola, Mokrosęk, Piastów.
Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu radomskiego do 2020 roku, Radom
2008 r.;
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2011,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, marzec 2012 r.;
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa
2014 r.;
Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego Tom I, Warszawa, luty
2008 r.;
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 Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego
w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006 r.;
 źródło danych GUS: www.stat.gov.pl – dane za lata 2010–2014.
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II. CZĘŚĆ
DIAGNOZA SYTUACJI
1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLIŃSK
1.1. Obszar: Gmina Jedlińsk
1.2. Czas realizacji: lata 2015–2022

1. 3. Położenie

Gmina Jedlińsk położona jest w południowej części województwa mazowieckiego
w powiecie radomskim przy międzynarodowej trasie nr 7 nad rz. Radomką. Graniczy z
miastem Radom, a także gminą Przytyk, Stara Błotnica, Stromiec, Zakrzew, Głowaczów
i Jastrzębia.
Siedzibą gminy jest Jedlińsk.
Powierzchnia ogółem: 13.872 ha
w tym: użytki rolne 10.911 ha – 78,6%, lasy 1.597 ha – 11,6%
Gęstość zaludnienia na 1 km2 – 87osób
Liczba ludności ogółem na 100 ha użytków rolnych – 111
Całkowita powierzchnia gminy obejmuje obszary wiejskie skupione w 31
sołectwach: Bierwce, Bierwiecka Wola, Boża Wola, Czarny Ług, Górna Wola, Gutów, Janki,
Jankowice, Jedlanka, Jedlińsk, Jeziorno, Kamińsk, Klwatka Szlachecka, Klwaty, Kruszyna,
Lisów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Nowa Wola, Nowe Zawady, Piaseczno, Piastów,
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Płasków, Romanów, Stare Zawady, Urbanów, Wielogóra, Wierzchowiny, Wsola, Wola
Gutowska.
Atutami Gminy Jedlińsk są:
 położenie w centrum, przy drodze krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kraków,
87 km od Warszawy,
 krzyżowanie się w Jedlance – węzeł Kępiny – nowego przebiegu drogi krajowej nr 7
o parametrach drogi ekspresowej ze „starą” 7-ką w jej przebiegu przez Jedlińsk,
Piastów, Wsolę, Klwaty, Wielogórę,
 bezpośrednie sąsiedztwo Radomia, największego po Warszawie miasta Mazowsza,
znaczącego ośrodka akademickiego, handlowego i usługowego wraz z portem
lotniczym,
 przy sąsiadującym Radomiu krzyżują się strategiczne szlaki transportowe w relacji
północ-południe i zachód-wschód (drogi krajowe nr: 7, 9 i 12 w kierunkach na
Warszawę, Radom, Kraków, Łódź, Lublin, Rzeszów) oraz szlak kolejowy – linia
kolejowa nr 8 planowana do przebudowy na odcinku Warka – Radom do 2020 r.
 posiadane walory i zasoby środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa
kulturowego, które stanowią dobrą podstawę do rozwoju funkcji turystycznowypoczynkowych.
2. STRUKTURA GEOLOGICZNA I WODY
Teren gminy znajduje się w podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionie
Niziny Środkowomazurskiej, mezoregionie Równiny Kozienieckiej. Pod względem
geologicznym obszar gminy znajduje się w zachodniej części niecki mazowiecko-lubelskiej.
W obrębie gminy wydzielone zostały dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: Niecka
Radomska Nr 405 i Subniecka Warszawska Nr 215. Teren gminy położony w dorzeczu
Wisły, w obrębie zlewni II rzędu Radomki (lewy dopływ Wisły). Geologicznie wody
podziemne związane są z utworami: czwartorzędowymi, kredowymi i jurajskimi.
Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ma poziom kredowy, a następnie
górnojurajski.
Rzeka Radomka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły Środkowej. Ma długość
106,4 km i pow. zlewni 2 109,5 km2. Na terenie naszej gminy dolina Radomki jest szeroka,
płaska, zmeliorowana, poprzecinana licznymi rowami. W rejonie Jedlińska i Piastowa
istnieje duży kompleks stawów rybnych o powierzchni 144 ha. Dużym dopływem Radomki
na naszym terenie jest:
 lewostronny – rz. Tymianka, której dolina jest szeroka o niewyraźnych krawędziach
 prawostronny – rz. Mleczna o pow. zlewni 351 km2.
Na terenie gminy nie ma jezior, za wyjątkiem małych starorzeczy oraz bagiennych
oczek leśnych.
Pod względem geograficznym (zgodnie z regionalizacją geograficzną
J. Kondrackiego), gmina Jedlińsk położona jest w pasie Nizin Środkowopolskich, na styku
makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie, mezoregion Równina Radomska
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(w południowej części gminy) oraz makroregionu Nizina Środkowomazowiecka,
mezoregion Równina Kozienicka (w centralnej i północnej część). Jest to teren generalnie
płaski, rozcięty doliną rzeki Radomki i jej dopływów. Największy płat wysoczyznowy
rozciąga się od doliny Tymianki po dolinę Radomki. Spadki terenu są niewielkie, mieszczą
się w granicach do 6%. Powierzchnia wysoczyzny urozmaicona jest ciągami wydm
występujących na całym obszarze gminy z wyjątkiem części środkowo-zachodniej oraz
form zbliżonych do ozów w części południowej. Najniżej położone tereny znajdują się w
centralnej części gminy w dolinie Radomki.
Pod względem geologicznym obszar gminy leży na południowo-zachodnim skraju
niecki brzeżnej, zwanej w tej części niecką mazowiecko-lubelską, w niewielkiej odległości
na południe od obrzeża Gór Świętokrzyskich. Najstarszymi osadami stwierdzonymi
wierceniami w okolicy gminy są osady jury górnej reprezentowane przez: wapienie, margle,
wapienie dolomityczne, oolitowe i organodetrytyczne, zlepy muszlowe, iłowce i mułowce
margliste oraz piaskowce wapniste. Na nich położone są osady kredy: piaskowce, mułowce,
iłowce, margle, wapienie i piaski glaukonitowo-fosforytowe oraz opoki i gezy. Głównymi
surowcami mineralnymi występującymi na terenie gminy są piaski różnoziarniste, żwiry
i sporadycznie pospółki.
Gleby tego terenu w większości są mało urodzajne przeważają gleby
brunatnoziemne – brunatne (właściwe i wyługowane) oraz gleby płowe wytworzone
z piasków słabogliniastych i gliniastych oraz żwirów. Część gleb powstała z glin zwałowych
ciężkich oraz z glin, pyłów i iłów różnej genezy. Na terenie gminy występują też gleby
bielicoziemne wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych. W dolinach rzecznych
i obniżeniach wytworzyły się mady i gleby hydromorficzne.
Obszar gminy charakteryzuje się niską zasobnością w lasy. Całkowity obszar leśny
obejmuje 2080,4 ha (14,9% obszaru gminy). Wskaźnik lesistości jest niższy od średniej
lesistości powiatu (26,6%). Struktura własnościowa gruntów leśnych przedstawia się
następująco:
 grunty leśne publiczne – 704,6 ha, w tym w 95% w zarządzie Lasów Państwowych;
 grunty leśne prywatne – 1375,8 ha.
Lasy publiczne są własnością Skarbu Państwa oraz gminy. Prywatne grunty leśne to
zdecydowana własność osób fizycznych (1366,8 ha) oraz w niewielkim zakresie wspólnot
gruntowych (3,0 ha). W lasach przeważają siedliska borowe oraz mieszane. Większe
kompleksy leśne położone są w południowo-wschodniej części gminy (na wschód od
miejscowości Wsola) oraz w części północno-wschodniej (na południowy wschód od
miejscowości Bierwce). Najwięcej lasów własności prywatnej znajduje się
w miejscowościach: Bierwce, Boża Wola i Wola Bierwiecka. W sąsiedztwie znaczący
kompleks leśny Nadleśnictwa Dobieszyn.
Na terenie gminy znajdują się objęte ochroną prawną pomniki przyrody ożywionej
(pojedyncze dęby szypułkowe) i nieożywionej (głazy narzutowe). Na terenach leśnych
własności Skarbu Państwa znajdują się użytki ekologiczne, są to:
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 zagłębienie terenu wypełnione torfem, bardzo silnie wilgotne, okresowo zalewane
wodą, usytuowane w obrębie Radom, Nadleśnictwa Radom;
 zagłębienie terenu silnie wilgotne, okresowo zalewane wodą, w obrębie Radom
Nadleśnictwa Radom.
System przyrodniczy gminy budują przede wszystkim obszary o znaczeniu
regionalnym: obszar węzłowy środkowej i dolnej rzeki Tymianki, korytarz ekologiczny
rzeki Radomki, korytarz ekologiczny rejonu Zawady – Bierwce – Wola Goryńska.
Gmina leży w strefie klimatu umiarkowanie ciepłego o charakterze przejściowym. Ze
względu na cechy szczególne wchodzi w skład radomskiej dzielnicy klimatycznej (według
Gumińskiego). Podstawowe parametry klimatu przedstawiają się następująco:
 średnia roczna temperatura wynosi +7,5°C
 średnia temperatura najcieplejszego miesiąca to +18,5°C (lipiec)
 średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca (styczeń) waha się od -4 do -3 °C
 lato termiczne (czyli okres z temperaturą powyżej 15°C) trwa około 90 dni
 okres wegetacyjny trwa około 210 dni
 okres, w którym temperatury są poniżej 0°C trwa 90 dni
 okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 70 dni
 średnioroczne opady atmosferyczne nie przekraczają 600 mm, największa suma
opadów przypada na okres letni (około 350 mm)
 dominują wiatry zachodnie (ze wskaźnikiem 21% czasu trwania), często występują
wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie.
Na klimat znaczny wpływ mają także warunki lokalne. Modyfikują go rzeźba terenu,
wody powierzchniowe oraz szata roślinna.
Gmina należy do Związku Gmin „Radomka”, którego celem jest również ochrona wód
zlewni rzeki Radomki i poprawa gospodarowania wodą na tym obszarze. W związku
z powodziami jakie nawiedziły gminę w 1997 i 2001 roku koryto Radomki na tym terenie
jest modernizowane od 2002 r.
3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Województwo Mazowieckie posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego przyjęty Uchwałą 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r. przez
Sejmik Województwa Mazowieckiego, który za główne problemy uznaje w obszarze
radomskim bardzo niski poziom PKB na mieszkańca (74,7% średniej krajowej); najwyższe
w skali województwa bezrobocie, słabą dostępność do usług lokalnych, niedoinwestowanie
pod względem infrastruktury technicznej. Jednocześnie struktura funkcjonalnoprzestrzenna województwa nie jest efektywna gdyż jest rozproszona w sensie istniejącej
zabudowy i postępującej urbanizacji; z przemieszaniem wielu funkcji, wprowadzaniem
form zagospodarowania nie nawiązujących do krajobrazu i tradycji miejsca, tworząc chaos
przestrzenny, nie ma cech równoważenia rozwoju, przeciwdziałających procesowi
polaryzacji województwa. Teren posiada zbył mały potencjał gospodarczy, szczególnie
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przemysłowy na obszarze pozametropolitalnym, który jest głównym czynnikiem
aktywizującym rozwój, ponadto odznacza się zbyt niskim poziomem spójności
wewnątrzregionalnej, utrudniającym dostępność oraz wykorzystywanie własnych,
endogenicznych czynników rozwoju obszarów.
Dlatego celem jest równoważenie rozwoju, przy wzroście konkurencyjności regionu
co rzutuje za zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Celem rozwojowym jest poprawa
dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego
polityki przestrzenne: polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich, porządkowanie
i restrukturyzacja funkcjonalna w województwie Mazowieckim, polityka kształtowania
i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska.
Gmina Jedlińsk posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk przyjęte Uchwałą Nr XXXII/56/2001 Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 3 grudnia 2001 r. które wyznacza podstawowe kierunki rozwoju przestrzennego.
Było ono częściowo zmieniane dla niektórych miejscowości:
a) Uchwałą Nr IV/20/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie częściowej zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Jedlińsk (tereny w Jedlance);
b) Uchwałą Nr XXII/63/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia
częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk” (tereny w Klwatach);
c) Uchwałą nr III/1/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk” (tereny w Klwatce Szlacheckiej);
d) Uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk w sołectwie Bierwce (tereny przy
cmentarzu w Bierwcach).
Obecnie istnieje potrzeba opracowania nowego studium dla terenu całej
gminy. W związku z powyższym Uchwałą Nr VII/34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Rada
Gminy Jedlińsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk
zadecydowała o opracowaniu studium dla terenu całej gminy.
Obecnie Gmina Jedlińsk nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu całej gminy. Obecnie funkcjonują plany obejmujące fragmenty
terenów:
a) Uchwała Nr VIII/23/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jedlanka;
b) Uchwała nr XXXIV/35/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie w sprawie
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk na terenie położonym
w miejscowości Klwaty;
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c) Uchwała Nr III/2/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
jednorodzinnej położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk.
Ponadto Rada Gminy Jedlińsk dnia 22 maja 2015 r. podjęła Uchwałę Nr VII/35/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach
sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków,
Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka -w celu zachowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rok

decyzje o
decyzje
decyzje
ustaleniu
decyzje o
decyzje
decyzje
dotyczące
dotyczące
lokalizacji warunkach
dotyczące dotyczące
zabudowy
zabudowy
inwestycji zabudowy
zabudowy
innej
mieszkaniowej mieszkaniowej
celu
ogółem
usługowej zabudowy
wielorodzinnej jednorodzinnej
publicznego
(szt.)
(szt.)
(szt.)
(szt.)
(szt.)
(szt.)

2009

19

226

0

162

6

58

2010

13

166

0

129

8

29

2011

14

184

0

132

11

41

2012

12

184

0

128

33

23

2013

14

150

0

92

16

42

2014

22

138

2

89

14

33

4. STAN SYSTEMU KOMUNIKACJI
System komunikacyjny gminy Jedlińsk tworzą drogi kategorii krajowej, powiatowej i
gminnej. Są to:
 droga krajowa nr 7 o długości 9,5 km
 drogi powiatowe – 13 dróg o długości łącznej 59 km
 drogi gminne – 28 dróg gminnych o łącznej długości 88 km
Sieć dróg powiatowych i gminnych zapewnia dojazd do wszystkich sołectw, jednak
są to drogi o zróżnicowanej nawierzchni. Stan dróg na terenie gminy Jedlińsk jest bardzo
dobry i wyróżnia gminę na tle innych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowy
układ komunikacji drogowej uzupełniają drogi nie mające statusu dróg publicznych, dla
których gmina jest zarządzającym, będące dojazdowymi do posesji, do łąk do gruntów
ornych o łącznej długości 350 km, w tym 64,6 km o nawierzchni asfaltowej.
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Najważniejszym ciągiem drogowym na terenie gminy jest droga ekspresowa nr 7
Warszawa – Kraków, będąca elementem podstawowego układu komunikacyjnego kraju.
Droga ta stanowi bezpośrednie połączenie Jedlińska z ośrodkiem wojewódzkim
w Warszawie, innymi ośrodkami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi położonymi
wzdłuż trasy w kierunku północ-południe.
Obecnie trwa budowa przez teren gminy Jedlińsk odcinka drogi ekspresowej S7
z węzłem w Kępinach, który zastąpi istniejący odcinek drogi krajowej
Układ komunikacyjny gminy tworzą drogi powiatowe do których zaliczono:
1) droga nr 3336W (34364) Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk o długości 8,6 km,
2) droga nr 3506W (34403) Jankowice – Gulin – Zakrzew o długości 1,0 km,
3) droga nr 3509W (34406) Gulin – Wsola – Wojciechów o długości 8,2 km,
4) droga nr 3510W (34407) Kaszów – Bród o długości 2,5 km,
5) droga nr 1132W (34409) Siemieradz – Bród o długości 2,6 km,
6) droga nr 1133W (34410) Stara Błotnica – Jedlanka o długości 5,2 km,
7) droga nr 3511W (34413) Urbanów – Jedlanka o długości 6,8 km,
8) droga nr 3512W (34414) Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk o długości 7,8 km,
9) droga nr 3513W (34415) Nowe Zawady – Bierwce Szlach. o długości 3,9 km,
10)droga nr 3514W (34416) Wierzchowiny – Lisów o długości 7,0 km,
11)droga nr 3515W (34417) Jedlińsk – Bartodzieje– Łukawa – Głowaczów o długości
5,5 km.
Drogi te w znacznej części wymagają nakładów remontowo-modernizacyjnych.
Uzupełnieniem tego układu jest sieć dróg gminnych, do których zaliczono następujące ciągi:
1) droga nr 350401W Bierwce – Kruszyna o długości 2,0 km
2) droga nr 350402W Jedlanka – Bierwiecka Wola o długości 7,1 km
3) droga nr 350403W Jeziorno – Józefówek o długości 12,8 km
4) droga nr 350404W Wielogóra – Augustów o długości 2,1 km
5) droga nr 350405W Jedlińsk – Ludwików o długości 3,7 km
6) droga nr 350406W Klwaty – Józefówek o długości 7,0 km
7) droga nr 350407W Jankowice – Górna Wola o długości 0,8 km
8) droga nr 350408W Mokrosęk – Gózdek o długości 3,0 km
9) droga nr 350409 W Jeziorno – Boża Wola o długości 4,4 km
10)droga nr 350410W Piastów – Klwaty o długości 3,0 km
11)droga nr 350411W Klwatka Szlach. – Radom o długości 1,45 km
12)droga nr 350412W Klwaty – Radom o długości 2,0 km
13)droga nr 350413W Jedlińsk – Jedlanka o długości 1,21 km
14)droga nr 350414W Żdżary – Mokrosęk (gr. gminy) o długości 0,9 km
15)droga nr 350415W Piastów – Kamińsk o długości 3,16 km
16)droga nr 350416W Klwaty – Komorniki – Wsola o długości 2,3 km
17)droga nr 350417W Nowa Wola – Jedlanka o długości 2,6 km
18)droga nr 350418W Romanów – Zawady Nowe o długości 2,1 km
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19)droga nr 350419W Choiny (gr. gminy) – Wolska Dąbrowa (gr. gminy) o długości
3,6 km
20) droga nr 350420W Jedlanka Kępiny – Gutów o długości 3,0 km
21) droga nr 350421W Boża Wola (gr. gminy) – Zieleniec o długości 1,6 km
22) droga nr 350422W Mokrosęk – Ludwików o długości 3,0 km
23) droga nr 350423W Klwaty Kol. – dr. krajowa nr 7 o długości 3,5 km
24) droga nr 350424W Zawady Nowe – Ludwinów o długości 4,0 km
25) droga nr 350425W Grab. Las (gr. gminy) – dr. powiatowa o długości 0,7 km
26) droga nr 350426W Płasków – Janki o długości 2,3 km
27) droga nr 350427W Wsola – Kościół – Stawy o długości 1,2 km
28) droga Lisów – Bierwiecka Wola o długości 3,25 km
29)droga Południowa Obwodnica Jedlińska o długości 1,02 km

Oprócz wyżej wymienionej sieci dróg powiatowych i gminnych istnieje sieć dróg
niesklasyfikowanych jak wyżej, będących w administracji i zarządzie gminy Jedlińsk,
posiadają one z reguły nawierzchnię gruntowaną.
Długość dróg o nawierzchni twardej na terenie na terenie gminy Jedlińsk wynosi ok.
98 km. Wskaźnik gęstości wynosi 68,3 km/100 km2, co przy średnich wielkościach dla
subregionu radomskiego – 72,3/100 km2 i kraju 77,7 km/100 km2, świadczy o słabo
rozwiniętej sieci dróg utwardzonych. Niezadawalający jest także stan techniczny niektórych
dróg powiatowych i gminnych. Ogólna długość dróg publicznych w gminie wynosi 154,5 km
z czego około 31,5% stanowią utwardzone drogi powiatowe i około 18,5% utwardzone
drogi gminne.
Istnieje pilna potrzeba budowy/przebudowy dłuższych ciągów drogowych
o istotnym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym to jest zadań:
 Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra (z uwagi na
tereny inwestycyjne i znaczenie w zakresie komunikacji dla mieszkańców gminy);
 Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola – Czekanów(z uwagi dostęp
do terenu zainwestowania i znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców gminy);
 Budowa drogi gminnej Piastów Górna Wieś – Poręby;
 Budowa drogi Klwaty – Wsola (odcinek drogi 350416W);
5. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
Podstawowymi źródłami zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych są
wodociągi. Ich uzupełnieniem studnie kopane i wodociągi zagrodowe. Gmina Jedlińsk
zwodociągowana jest w około 96%.
Gmina Jedlińsk posiada na swoim terenie 3 stacje uzdatniania wody, tj. SUW
Jedlińsku (dwustopniowa), SUW w Wierzchowinach (jednostopniowa) oraz SUW we Wsoli
(jednostopniowa). Ponadto niektóre miejscowości zasilane są w wodę z ujęć znajdujących
się w Radomiu i Starej Błotnicy. W 2013 r. rozbudowano SUW Wsola poprzez podłączenie
dodatkowych nowych zbiorników wody i podłączenie nowych instalacji technologii
uzdatniania. Ponadto w celu odciążenia wodociągu Jedlińsk w 2011 r. roku wykonana
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została dodatkowa studnia wody w Mokrosęku zaś w 2014 r. wybudowano nową Stację
Uzdatniania Wody w Mokrosęku.
Wodociąg grupowy „Jedlińsk” zasilany z ujęcia Jedlińsk o wydajności 85 m3/h
(awaryjna studnia o wydajności 72 m3/h) obejmuje wsie: Jedlińsk, Piaseczno, Lisów, Wola
Bierwiecka, Płasków, Moczydło, Józefów, Janki, Stare Zawady, Nowe Zawady, Romanów,
Bierwce, Jedlanka, Mokrosęk, Gryzów, Narty, Ludwików, Gutów, Wola Gutowska.
Wodociąg grupowy „Wierzchowiny” zasilany z ujęcia o wydajności 21 m3/h obejmuje wsie:
Wierzchowiny, Kruszyna, Jeziorno, Czarny Ług, Budki Wierzchowskie, częściowo Bierwce.
Wodociąg Jankowice, Górna Wola, Nowa Wola zasilany jest z ujęcia znajdującego
się w gminie Stara Błotnica.
Wodociąg „Wsola” zasilany z ujęcia Wsola o wydajności 95 m3/h obejmuje wsie:
Wsola, Piastów, Kamińsk, Wielogóra.
Wodociąg „Klwatka Szlachecka” zasilany z wodociągu z Radomia.
W ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy Jedlińsk w wodę
poprzez budowę SUW Mokrosęk i rozbudowę SUW we Wsoli” dokonano dla SUW Wsola
rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody obejmującej urządzenia technologiczne
(m.in. pompy, zestaw hydroforowy, odżelaziacze) w tym niezbędne instalacje elektryczne
i sterowania i polegającej na likwidacji 2 hydroforów w pomieszczeniu SUW
i zamontowaniu w ich miejsce dodatkowego trzeciego odżelaziacza, zestawu
hydroforowego i dobudowaniu dwu zbiorników zewnętrznych oraz utwardzenie terenu
wokół zbiorników. Podstawowe parametry nowych zbiorników to średnica zewnętrzna
zbiorników 4,74 m2, pojemność zbiorników 2 × 150,0 m3. Nie przewiduje się przebudowy
istniejącego pomieszczenia stacji uzdatniania wody. Rozbudowana będzie istniejąca
bezobsługowa stacja uzdatniania wody. Stacja ta wymaga jedynie systematycznej kontroli.
Ponadto w ramach tego samego projektu „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców
gminy Jedlińsk w wodę poprzez budowę SUW Mokrosęk i rozbudowę SUW we Wsoli” dla
SUW Mokrosęk – wybudowano nową Stację Uzdatniania Wody w Mokrosęku poprzez
adaptację istniejących urządzeń zbiornika retencyjnego o poj. V = 2 × 85 m3 oraz nowo
wywierconej w 2010 r. studni głębinowej budowę budynku stacji uzdatniania wody,
wbudowanie niezbędnych urządzeń technologicznych, budowę obudowy istniejącej studni
i zapuszczenie pompy głębinowej, budowę odstojnika wód popłucznych, budowę
ogrodzenia, budowę przewodów technologicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej
i elektrycznych, budowę placu manewrowego, włączenie się do istniejącego podziemnego
zbiornika retencyjnego o poj. V = 2 × 85 m3.
Natomiast w 2015 r. zakończono projekt „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców
gminy Jedlińsk w wodę poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji
Uzdatniania Wody w Jedlińsku” w ramach którego wykonano prace budowlanotechnologiczne obejmujące: rozbiórkę istniejących obiektów kubaturowych tj. starego
zbiornika wody uzdatnionej wraz z nasypem ziemnym i budynku gospodarczego – garaże;
budowę nowych naziemnych obiektów kubaturowych w tym zbiornika wody uzdatnionej
o poj. 1000 m3 oraz zbiornika wody surowej o poj. 150 m3; budowę nowego podziemnego
obiektu kubaturowego – zbiornik wód popłucznych o poj. 30 m3; przebudowę istniejącego
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budynku stacji uzdatniania wody; przebudowę istniejących 2 studni głębinowych; budowę
obiektów liniowych – rurociągów; budowę zasilania i sterowania; zagospodarowanie
terenu; ogrodzenie.
Osiągniętym celem głównym inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, poprawa jakości wody i zaopatrzenia mieszkańców gminy korzystających
z największego wodociągu grupowego „Jedlińsk” w wodę pitną, podwyższenie jej ilości
i ciśnienia poprzez budowę przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania
wody w Jedlińsku, zwiększenie dystrybucji wody w ramach wodociągu.
Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 183,6 km z przyłączami
prowadzącymi do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w ilości 3051 szt.
Przeciętne zużycie wody przyjmuje wartość około 23,9 m3/mieszkańca/rok. Wskaźnik
zwodociągowania gminy wynosi w ten sposób 98%.
Istnieje Pilna potrzebna przebudowy i rozbudowy SUW Wierzchowiny
(zlokalizowanej na gruntach obrębu Kruszyna) z uwagi na jej kondycję techniczną
Utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania i sieci wodociągowej zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku.
Stopień skanalizowania gminy jest niewielki i jest to infrastruktura nowo
powstała. Na sieć kanalizacyjną składa się odcinków:
 odcinki długości 13,3 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej –
wraz z 11 przepompowniami w sołectwie Jedlińsk (lata budowy 2004–2006);
 odcinki długości 10,98 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
w sołectwie Jedlanka wraz z 10 pompowniami ścieków (lata budowy 2010–2011);
 odcinki długości 4,27 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
w Woli Gutowskiej – wraz z 3 pompowniami ścieków (lata budowy 2011–2012);
 odcinki długości 4,7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
w Piasecznie wraz z 2 pompowniami ścieków (lata budowy 2012–2013).
Całość jest obsługiwana przez powstałą w 2010 r. mechaniczno-biologiczną
oczyszczalnię ścieków o średniej przepustowości 600 m. sześc./dobę (maks. 720 m.
sześc./dobę).
Z sieci korzysta ok. 2800 osób w tym DPS w Jedlance (19,7% ogółu mieszkańców).
Utrzymaniem oczyszczalni oraz sieci kanalizacji sanitarnej zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej w Jedlińsku. Istnieje potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji na tereny silnie
zurbanizowane Wsoli i Wielogóry.
6. GOSPODARKA ODPADAMI
Polityką w zakresie ochrony środowiska jest realizacja zamierzeń mających na celu
eliminację potencjalnych zagrożeń zanieczyszczenia powierzchni wód, gleby i powietrza.
Postępująca urbanizacja, systematycznie rosnący poziom konsumpcji oraz wprowadzane
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do obiegu substancje (m.in. poprzez różne formy opakowań) o długim okresie degradacji
skutkuje nadmiernym wzrostem produkowanej masy odpadów.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Jedlińsk są przede
wszystkim: gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady
rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, tereny zielone – ogrody
i parki, cmentarze, ulice i place, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki zdrowia i opieki
społecznej, obiekty administracji publicznej, inne instytucje, posiadające część socjalnobiurową. Zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych objęte są wszystkie
gospodarstwa domowe i posesje – wykonawca wybierany zgodnie z przepisami w
przetargu nieograniczonym – jeden dla całej gminy – obecnie jest to firma Tönsmeier
Wschód Spółka z o.o. Radom, ul. Wrocławska 3.
Na terenie gminy istnieje od 1998r wysypisko odpadów stałych komunalnych
w miejscowości Urbanów. Posiada pełną infrastrukturę w postaci zaopatrzenia w energię
elektryczną, wodę, ogrodzenie, drogi technologiczne zaplecze socjalne. Dno wysypiska jest
uszczelnione folią, wybudowano system drenażowy odprowadzający wody ociekowe do
zbiornika bezodpływowego. Obecnie planowane jest zamknięcie i rekultywacja
składowiska.
7. GOSPODARKA ENERGETYCZNA
Gmina Jedlińsk leży w zasięgu działania Operatora Systemu Przesyłowego Polskie
Sieci Elektroenergetyczne – Wschód S.A. Operatorem elektroenergetycznego systemu
dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych działającym w zasięgu
terytorialnym gminy Jedlińsk jest Spółka PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
z Rejonem Energetycznym Radom.
Przez teren gminy przebiega istniejąca linia 220 kV relacji Kozienice – Rożki. Jest to
dwutorowa linia która przez teren gminy przebiega jako dwa odcinki jednotorowe.
Głównym źródłem zasilania sieci średniego napięcia jest Główny Punkt Zasilania (GPZ)
110/15 kV z jednym transformatorem o mocy 10 MVA zlokalizowana w Jedlińsku.
Obciążenie w szczycie wynosi 8,6 MVA, rezerwa mocy wynosi 1,4 MVA. Stan techniczny
stacji jest dobry. Stacja ta zasilana jest linią dwutorową 110 kV odgałęziającą się od linii
110 kV relacji Radom Północ – Dobieszyn.
Sieć średniego napięcia 15 kV (napowietrzna) zasila szereg stacji 15/04 kV na
terenie gminy, które za pośrednictwem sieci niskiego napięcia doprowadzają energię
elektryczną do wszystkich odbiorców.
Charakterystyka linii energetycznych średniego i niskiego napięcia według okresu budowy
– struktura procentowa
1966–1970
13,4%

Okres budowy:
1971–1980
1981–1990
1991–2000
Udział w całkowitej długości linii (w %):
37,5%
21,4%
15,2%

2001–2011
12,5%

* źródło danych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom
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Lokalną sieć rozdzielczą średniego napięcia stanowią przede wszystkim linie
magistralne napowietrzne wykonane przewodami bez izolacji stalowo-aluminiowymi (typu
AFL) o przekrojach z zakresu 35–70 mm2. Linie kablowe to krótkie odcinki. Sieć terenowa
średniego napięcia wyposażona jest w lokalne stacje transformatorowe 15/0,4 kV, których
moc na ogół jest dostosowana do występujących potrzeb lub przewyższa te potrzeby.
W razie zaistniałych potrzeb istnieje techniczna możliwość wymiany transformatorów na
jednostki o większej mocy. Rozmieszczenie stacji w poszczególnych miejscowościach
zależne jest od potrzeb energetycznych, które warunkuje wielkość ośrodków osadniczych
oraz rodzaj odbiorców – największe zagęszczenie urządzeń sieciowych występuje
w miejscowościach: Jedlińsk, Wielogóra, Wsola i Jedlanka.
Stacje transformatorowe SN/nn rozmieszczone w gminie Jedlińsk:
 stacje 15/0,4 kV napowietrzne – 108 sztuk
 stacje 15/0,4 kV wnętrzowe – 4 sztuk
Stacje trafo. to w przewadze stacje wolnostojące, zamontowane generalnie na
żerdziach betonowych – stacje słupowe. Obecnie nowe stacje napowietrzne, zgodnie
z obowiązującymi standardami, montowane są na żerdziach wirowanych. Całkowita moc
znamionowa stacji 15/0,4 kV wynosi 9880 kVA.
Ze stacji trafo energia rozprowadzana jest dalej liniami niskiego napięcia (400/230 V)
napowietrznymi i kablowymi. Sieć rozdzielcza niskiego napięcia (nN) 0,4 kV jest siecią
bezpośrednio zasilającą odbiorców komunalno-bytowych (gospodarstwa domowe oraz
obiekty gminne), sektor handlu i usług oraz niewielkich odbiorców branży produkcyjnej.

41,10%
55%

3,90%
linie napowietrzne nieizolowane

linie napowietrzne izolowane

kable

Sieć niskiego napięcia według typu zastosowanych przewodów
Ze względu na charakter odbiorców sieć niskiego napięcia można podzielić na sieć
zasilającą odbiorców w energię elektryczną oraz sieć oświetleniową. Linie niskiego napięcia
to przede wszystkim linie napowietrzne (około 59% wszystkich linii nN) z przewodami
aluminiowymi (nieizolowane).
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Przekroje i przewody w liniach niskiego napięcia – struktura procentowa
Linie napowietrzne
55%
nieizolowane typu AL
Przekrój: (w %)
25mm2 12,7
35mm2 13,0
50mm2 27,8
70mm2
1,5

Linie napowietrzne
3,9%
izolowane typu AsXSn
Przekrój: (w %)
50mm2
0,9
2
70mm
3,0

Kable typu
41,1%
YAKY
Przekrój: (w%)
35mm2
19,9
2
70mm
9,1
120mm2
12,1

Z powyższego zestawienia wynika, że znacznie, bo aż 51% linii średniego i niskiego
napięcia użytkowanych jest od ponad 30 lat – należy przyjąć, że są to sieci w najgorszym
stanie technicznym.
Najsłabszym ogniwem układu doprowadzającego energię do odbiorców finalnych,
o wysokim stopniu zagrożenia awarią, jest sieć niskiego i średniego napięcia, która jest
wykonana jako napowietrzna z przewodami gołymi i charakteryzuje się długim okresem
eksploatacji.
Struktura sieci według okresu użytkowania wskazuje na potrzeby modernizacyjne,
które są niezbędne dla poprawy warunków napięciowych i zapewnienia ciągłości zasilania
elektroenergetycznego w przyszłości
8. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ
Na obszarze gminy Jedlińsk nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania
(nie istnieją zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące się dystrybucją ciepła).
Poszczególne miejscowości wyróżnia niska gęstość cieplna, co wynika z charakteru
zainwestowania – przeważają zabudowania mieszkaniowe, głównie jako zabudowa
zagrodowa oraz zabudowa jednorodzinna (domy wolnostojące prywatne, mieszkania starej
i nowej zabudowy). Taki charakter zainwestowania terenu gminy, typowy dla gmin
wiejskich, stanowi o braku technicznych i ekonomicznych przesłanek do budowy czynnych
systemów ciepłowniczych – gmina nie przewiduje scentralizowanego systemu dostawy
ciepła na swoim terenie.
Budynki mieszkalne, użyteczności publicznej jak i sfery gospodarczej zasilane są
z własnych źródeł ciepła w postaci:
 kotłowni lokalnych pracujących dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej oraz
nielicznie występujących w gminie zakładów produkcyjnych. Kotłownie lokalne to
źródła ciepła o mocy znacznie poniżej 5 MW, wytwarzające ciepło na potrzeby
zasilanego budynku lub budynków, zlokalizowane w różnych częściach gminy
 indywidualnych źródeł ciepła małych mocy, głównie są to wbudowane kotłownie
c.o. oraz piece.
Z dostępnych danych statystycznych wynika, że w paleniska piecowe wyposażonych
jest około 1150 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 69 tys. m2. Tego typu instalacje
pracują z reguły w najstarszej zabudowie gdzie średnia powierzchnia mieszkaniowa
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budynku wynosi około 60 m2. Piecowy system ogrzewania oparty jest na tradycyjnym
paliwie, obok węgla spala się również drewno, odpady drzewne i inne odpady
gospodarskie. W pozostałej zabudowie funkcjonuje ogrzewanie indywidualne w systemie
centralnego ogrzewania (kotłownie domowe), gdzie wykorzystuje się głównie: paliwa
węglowe, drewno, gaz ziemny oraz sporadycznie inne nośniki ciepła (olej opałowy, energię
elektryczną, gaz płynny LPG).
Zasoby mieszkaniowe w gminie Jedlińsk
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Mieszkania (szt.)

3449

3499

3555

3617

3674

Izby (szt.)

13939

14220

14528

14887

15205

303870

310893

318269

326822

335110

Powierzchnia użytkowa
mieszkań (m kw.)
-dane GUS

Całkowita powierzchnia lokali mieszkaniowych w obszarze gminy wynosi
335110 m², Nadal około 24% mieszkań w gminie ogrzewanych jest przy wykorzystaniu
pieców, głównie kaflowych, które charakteryzują się niską sprawnością energetyczną oraz
dużą niewygodą w eksploatacji.
W okresie 2010/2014 powstały łącznie 225 budynki o funkcji mieszkalnej, których
całkowita powierzchnia użytkowa wynosi około 31,2 tys. m2.
Zasoby mieszkaniowe – wskaźniki:
Wyszczególnienie
Przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania (m.kw.)
Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę (m.kw.)
Mieszkania na 1000 mieszkańców

2010

2011

2012

2013

2014

88,1

88,9

89,5

90,4

91,2

21,9

22,2

22,6

23,2

23,7

248,1

249,9

252,8

256,4

259,4

9. INFRASTRUKTURA SIECI GAZOWEJ
Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokoprężny relacji „Sękocin – Lubienia”.
Miejscowości w gminie zasilane są w gaz ziemny za pośrednictwem gazociągów średnio
prężnych wyprowadzonych ze stacji redukcyjno-pomiarowej w Jedlińsku. Gaz
średnioprężny doprowadzony jest do następujących sołectw: Jedlanka, Wola Gutowska,
Jedlińsk, Wola Bierwiecka, Lisów, Piaseczno, Wsola, Wielogóra, Klwatka Szlachecka,
Jedlińsk.

21

Przez teren gminy Jedlińsk przebiega trasa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300
relacji Sękocin-Lubienia, z którego realizowane jest zasilenie obszaru gminy poprzez stacje
redukcyjno-pomiarowe I-go stopnia zlokalizowane w miejscowości Jedlińsk oraz
Wielogóra. Na przedmiotowym terenie Mazowiecka Spółka Gazownictwa Oddział Zakład
Gazowniczy Radom posiada:
A) gazociągi:
 niskiego ciśnienia o długości 2580 mb,
 średniego ciśnienia o długości 70 030 mb,
 wysokiego ciśnienia o długości 13310 mb;
B) przyłącza gazowe:
 niskiego ciśnienia o długości 3510 mb (199 szt.),
 średniego ciśnienia o długości 30 220 mb (1170 szt.).
Przebieg gazociągów przesyłowych oraz rozdzielczych na terenie gminy Jedlińsk
przedstawia załączona mapa.
Obecnie około 34% ludności gminy korzysta z sieci gazowej. Z poniższego
zestawienia wynika, iż w ostatnich latach wzrasta ogólne zużycie gazu, jak również wzrasta
zużycie gazu wykorzystywanego na cele ogrzewania mieszkań.
Stan infrastruktury gazowej dla gminy na przestrzeni ostatnich lat przedstawia poniższe
zestawienie (według GUS, stan na koniec roku 2014):
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

Długość czynnej sieci gazowej ogółem
(m)

89940

89367

Brak danych

Długość czynnej sieci przesyłowej (m)

13311

13311

Brak danych

Długość czynnej sieci rozdzielczej (m)

76629

76056

Brak danych

1404

1427

Brak danych

1194

1261

Brak danych

649

687

Brak danych

1069,2

1285,8

Brak danych

712,6

870,9

Brak danych

4728

4918

Czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych (szt.)
Odbiorcy gazu (gospodarstwa
domowe)
Odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania (gospodarstwa domowe)
Zużycie gazu ogółem (w tys. m3)
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań
(w tys. m3)
Ludność korzystająca z sieci gazowej
(szt.)
* www.stat.gov.pl
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5028

Wyżej przedstawiona tabela zawiera m.in. informacje o zużyciu gazu przez
gospodarstwa domowe. Należy zauważyć, iż na przedmiotowym terenie, powoli, ale
systematycznie przybywa odbiorców gazu, którzy to gaz wykorzystują przede wszystkim
do przygotowywania posiłków oraz c.w.u. Ponadto szacuje się, że na terenie gminy
pozostali użytkownicy gazu (przemysł, usługi, handel itd.) zużywają około 850 tys. m3 gazu.
Odbiorcy przedmiotowego obszaru zasilani są gazem wysokometanowym typu E (dawniej
GZ-50). Parametry dystrybuowanego gazu są zgodne z Polską Normą PN-C-04753-E.
Charakterystyczne dane gazu typu E (www.pgnig.pl):
 ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego –
nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 – taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż
38,0 MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3,
 wartość opałowa – nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3,
 przykładowy skład:
 metan (CH4) – około 97,8%,
 etan, propan, butan – około 1%,
 azot (N2) – około 1%,
 dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0,2%.
Skład gazu może podlegać niewielkim wahaniom w zależności od źródła
pochodzenia.
Za dostarczony gaz ziemny oraz świadczone usługi przesyłowe odbiorcy rozliczani
są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy
taryfowe dokonywany jest w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych
przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem paliw gazowych do
odbiorców, na podstawie następujących kryteriów: rodzaju paliwa gazowego, wielkości
i charakterystyki poboru paliwa gazowego w miejscach jego odbioru, systemu rozliczeń,
miejsc dostarczania lub odbioru paliwa gazowego, zakresu świadczonych usług. Kryteria te
określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami
gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165).
Taryfy dla paliw gazowych zatwierdzane są przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dostawcą gazu ziemnego jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy Radom, która w celu poprawy stanu technicznego oraz pewności
i bezpieczeństwa dostaw gazu dla obecnych i przyszłych odbiorców, jak również
stworzenia warunków do zasilania nowych odbiorców, prowadzi systematycznie prace
modernizacyjno-remontowe sieci i urządzeń gazowniczych oraz prace budowlane zgodne z
planami rozwojowymi gminy.
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10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ROLNICZA
Gminę Jedlińsk cechuje intensywny rozwój gospodarczy, który sprawia że przestaje
ona być rejonem typowo rolniczym. Rozwijają się firmy, sektor usług i handlu oraz
w intensywny sposób budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne co związane jest
z położeniem przy drodze krajowej nr 7 blisko dwóch ośrodków subregionalnego –
Radomia – i centralnego – Warszawy.
Na terenie gminy w 2014 roku zarejestrowanych było 931 podmiotów
gospodarczych (wg klasyfikacji REGON), z czego około 97% z sektora prywatnego. Do
największych grup branżowych należy działalność z kategorii handel hurtowy i detaliczny,
naprawa pojazdów samochodowych, a następnie działalność związaną z przetwórstwem
oraz z budownictwem (dane liczbowe pokazano w tabeli poniżej).
Liczba podmiotów gospodarczych według sekcji Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej (PKD
2007) w 2014 r.
Sektor gospodarki
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby
Górnictwo i wydobywanie
OGÓŁEM
* źródło danych GUS: www.stat.gov.pl – dane za 2014 r.
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Liczba podmiotów
gospodarczych
31
159
1
6
119
327
58
14
9
18
7
34
22
9
24
20
14
58
1
931

Liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego świadczy o aktywności
ekonomicznej mieszkańców gminy. Na jeden zarejestrowany podmiot gospodarczy
w 2014 r. przypadało 15 mieszkańców. Z grona przedsiębiorstw prywatnych 86% to osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, również na zasadzie mikro
przedsiębiorstwa. W sektorze prywatnym funkcjonuje ponadto: 40 spółek handlowych,
7 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, 3 spółdzielnie, 1 fundacja, 25
stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Zestawienie podmiotów gospodarczych, według wielkości, tj. liczby zatrudnionych osób:
 do 9 osób – 889 jednostek gospodarczych (około 95% ogółu),
 od 10 do 49 osób – 35 jednostki gospodarcze,
 od 50 do 249 osób – 7 jednostek gospodarczych.
Większe zakłady produkcyjne na terenie gminy to:
 Huta Szkła Gospodarczego „BERTA”, Wsola;
 PPH RADMOT, Wola Gutowska – produkcja części dla przemysłu maszynowego;
 ZPH OLMAR, Jedlanka – producent folii i wykładzin podłogowych;
 AGRO-GUM, Wola Gutowska – produkcja wyrobów gumowych do maszyn
rolniczych;
 Zakład Mechaniczno-Odlewniczy „A.G.J.K.”, Gutów – produkcja odlewów żeliwnych;
 Zakład Masarski SADEŁKO, Jedlińsk – ubój trzody i bydła, przetwórstwo mięsne;
 BARTMEX, Lisów – obróbka elementów metalowych;
 GTC Gajda TRUCK CENTER Sp. z o. o., Wsola – transport;
 Kratki.pl Marek Ball, Wsola – produkcja kominków;
 EXPUCH, Jedlińsk – piekarnia;
 Zakłada Garbarski BELIZA S. Słomka, Wsola – garbowanie i wytwarzanie skór;
 ADAMCZYK P. Adamczyk, Bierwce – produkcja tworzyw sztucznych;
 PRODPAL Polska Sp. z o. o. – produkcja palet;
 Honda Strzałkowski, Wielogóra – handel pojazdami;
Wśród gospodarstw rolnych występują przede wszystkim indywidualne
gospodarstwa rodzinne i najczęściej drobnotowarowe o powierzchni do 5 ha. Według
danych Spisu Rolnego z 2010 roku, na opisywanym terenie istnieje 1345 gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą. Rolnictwo oparte jest na uprawie gruntów ornych
i produkcji roślinnej, a co za tym idzie również hodowli zwierząt gospodarskich.
Gospodarstwa rolne według grup obszarowych
Grupy obszarowe
Ilość gospodarstw rolnych
do 1 ha włącznie
210
od 1 ha do 5 ha
626
od 5 ha do 10 ha
353
od 10 ha do 15 ha
103
15 ha i więcej
53
Razem:
1345
* źródło danych GUS: www.stat.gov.pl – Powszechny Spis Rolny 2010
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W uprawie dominuje produkcja zbóż (żyta, pszenicy i owsa) oraz ziemniaków,
w hodowli zwierzęcej chów bydła oraz trzody chlewnej bez wyraźnej specjalizacji.
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:
 średnia powierzchnia gruntów ornych ogółem – 5,73 ha;
 średnia powierzchnia użytków rolnych ogółem – 5,02 ha
 średnia powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze – 4,91 ha
Gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych stanowią ponad 62% ogólnej liczby
gospodarstw.
Bezrobocie utrzymuje się poniżej średniej krajowej. W załączeniu tabela
dokumentująca stan na terenie Gminy. Wyższe występuje na terenie Powiatu Radomskiego.
Bezrobocie rejestrowalne na terenie Gminy Jedlińsk
2009
2010
2011
2012
2013
Bezrobotni ogółem

2014

1093

1293

1121

1245

1288

1138

Kobiety

529

619

516

582

607

526

Mężczyźni

564

674

605

663

681

612

11. MIESZKAŃCY – SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Według danych statystycznych GUS, stan na koniec 2014 roku, ewidencja ludności
przy uwzględnieniu faktycznego miejsca zamieszkania, w obszarze administracyjnym
gminy Jedlińsk przedstawia się następująco:
 liczba mieszkańców ogółem 14.163 osób, w tym:
 7.139 mężczyzn,
 7.024 kobiety.
Społeczność gminna to ponad 9% ogółu mieszkańców powiatu radomskiego.
Zmiany demograficzne notowane w latach 2010–2014 oraz ocenę stanu zaludnienia
gminy przedstawiono za pomocą podstawowych wskaźników demograficznych, tj.
struktura ludności według płci i wieku, saldo przyrostu naturalnego i migracji. Wskaźnik
średniej gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie około 102 osób/km2, w ujęciu
okresu 2010-2014 wartość tego wskaźnika systematycznie wzrasta
Gęstość zaludnienia w latach 2010–2014
Wyszczególnienie:
2010
2011
2012
2
Ludność na 1 km powierzchni
100
101
101
gminy Jedlińsk

2013

2014

102

102

* źródło danych: GUS www.stat.gov.pl

Gminę wyróżnia duża zmienność gęstości zaludnienia. Obszarami o największym
zaludnieniu i równocześnie o największej dynamice rozwoju demograficznego są sołectwa
zlokalizowane w zasięgu oddziaływania drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kraków
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– Chyżne, są to: Jedlińsk, Wielogóra, Wsola i Jedlanka. Najwięcej jest miejscowości małych,
w których liczba mieszkańców nie przekracza 200 osób.
Współczynnik feminizacji w ogólnym ujęciu populacji gminy kształtuje się na poziomie 100,
co należy odczytywać, że na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet zaś w 2014 r. po raz
pierwszy na poziomie 98 tzn. 98 kobiet na 100 mężczyzn.
Struktura ludności z uwzględnieniem ekonomicznej grupy wieku przedstawia się
następująco: w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat) pozostaje 3.225 osób, w wieku
produkcyjnym 8.966 osób, w wieku poprodukcyjnym 1.972 osób. Ludność w wieku
produkcyjnym stanowi potencjalne zasoby pracy i w okresie 2010–2014 liczba osób
pozostających w tej grupie wiekowej to ponad 63% ogółu mieszkańców gminy. Korzystnie
kształtuje się relacja liczby osób w wieku przedprodukcyjnym względem liczby osób
w wieku emerytalnym.
Podział ludności gminy według ekonomicznej grupy wieku, w latach 2010–2014
Wyszczególnienie:
w liczbach bezwzględnych:
w odsetkach:

2010
2011
2012
Ludność w wieku przedprodukcyjnym

3388
24,4

3347
23,9

2013

3277
23,3

2014

3253
23,1

3225
22,8

8947
63,4

8966
63,3

1906
13,5

1972
13,9

Ludność w wieku produkcyjnym
w liczbach bezwzględnych:
w odsetkach:

8739
62,9

8827
63,0

8915
63,4

Ludność w wieku poprodukcyjnym
w liczbach bezwzględnych:
w odsetkach:

1772
12,7

1827
13

1872
13,3

* źródło danych: GUS www.stat.gov.pl

Strukturę demograficzną oraz stan zaludnienia kształtuje przede wszystkim ruch
naturalny i ruch migracyjny ludności
Przyrost naturalny w latach 2010–2014
Wyszczególnienie:
Przyrost naturalny ogółem
(w ‰) – dodatni

2010

2011

68
4,9

2012

46
3,3

2013

35
2,5

2014

82
5,8

60
4,3

* źródło danych: GUS www.stat.gov.pl

Migracje ludności notowane w latach 2010–2014
Wyszczególnienie:
Saldo migracji ogółem

2010

2011
63

2012
56

17

2013
-49

2014

* źródło danych: GUS www.stat.gov.pl

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że sytuacja demograficzna gminy
Jedlińsk jest stabilna, a liczba mieszkańców systematycznie rośnie. Zmiany te mają
charakter w mniejszym stopniu napływowy niż w poprzednich latach, jak również są
wynikiem przyrostu naturalnego, który kształtuje się na dodatnim poziomie. W okresie
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2010–2014 liczba ludności gminy Jedlińsk wzrosła łącznie o 264 osoby. Tendencja
wzrostowa wyrażona jest średnim rocznym przyrostem mieszkańców na poziomie około
130 osób.
Zmiany stanu zaludnienia gminy Jedlińsk w okresie 2010-2014
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
Liczba mieszkańców
13899
14001
14064
14106
Zmiana stanu
#
+102
+165
+207

2014
14163
+264

* źródło danych: GUS www.stat.gov.pl

Podsumowanie sytuacji demograficznej:
Gmina Jedlińsk stanowi obszar zrównoważonego rozwoju demograficznego, który
cechuje między innymi:
 utrwalona tendencja przyrostu liczy ludności zamieszkującej gminę,
 względna równowaga struktury ludności pod względem płci i wieku z wyraźnie
liczebną przewagą przedprodukcyjnej grupy wiekowej względem poprodukcyjnej
grupy wiekowej,
 dodatnie saldo migracji na pobyt stały.
Prognoza liczby ludności do 2030 roku:
Według długookresowej prognozy statystycznej GUS „Prognoza dla powiatów i miast
na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011–2035” sytuacja demograficzna powiatu
radomskiego będzie względnie stabilna z dominacją przyrostu liczby mieszkańców. Zmiany
te będą wynikiem przede wszystkim dodatnich wartości ruchu migracyjnego ludności oraz
zróżnicowanych wskaźników przyrostu naturalnego.
Prognoza liczby ludności do 2030 roku – powiat radomski
Wyszczególnienie
powiat radomski
w tym obszary wiejskie

Stan na 2011 r.
149 201
120 718

Do roku
2020
2025
154 430
155 637
126 511
128 249

2030
155 678
129 049

* źródło danych GUS – Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 –
2035, www.stat.gov.pl

Opierając się na powyższej prognozie, jak również uwzględniając dotychczasowe
zmiany demograficzne notowane na obszarze gminy sformułowano następującą prognozę
ludności, która wykorzystana zostanie na potrzeby niniejszego opracowania.
Prognoza liczby ludności do 2030 roku – gmina Jedlińsk
Do roku
Wyszczególnienie
2020
2025
Gmina Jedlińsk
14 850
15 170
* obliczenia własne – prognoza ma charakter szacunkowy
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2030
15 350

12. DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE
12.1 ZABYTKI
Na terenie gminy Jedlińsk zlokalizowane są następujące obiekty wpisane do rejestru
WKZ:
 Zespół Kościelny w Jedlińsku, w skład zespołu wchodzi kościół Parafialny pw. Ap.
Piotra i Andrzeja, dzwonnica oraz brama cmentarna; obiekt murowany w stylu
barokowym, stan dobry,
 Cmentarz rzymsko-katolicki w Jedlińsku założony w 1798 r. najstarszy zachowany
nagrobek z 1800 r., stan dobry,
 Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja we wsi Jankowice, stan dobry,
 Park krajobrazowy we wsi Jedlanka założony w XVIII wieku, stan dobry,
 Kościół Parafialny pw. NMP we wsi Lisów wybudowany w 1881 r. wg. projektu
Kacpra Wąsowskiego, stan dobry,
 Zespół Dworski we wsi Piastów, w skład zespołu wchodzi dwór z XVIII wieku,
oficyna, dawna wozownia, lamus wschodni i zachodni wybudowany w I połowie XIX
wieku, stan dobry,
 Park we wsi Piastów założony w pierwszej połowie XIX wieku, stan dobry,
 Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja we Wsoli, obiekt murowany w stylu
neogotyckim wybudowany w latach 1918–1930, stan dobry,
 Zespół pałacowo-parkowy we wsi Wsola, pałac wybudowany w 1841 r. w stylu
secesyjnym z zachowanym bogatym wystrojem wnętrza, stan dobry.
Ponadto na terenie gminy Jedlińsk znajdują się dwa obiekty nie wpisane do rejestru
zabytków WKZ, ale objęte ochroną konserwatorską ze względu na wartość zabytkową
i historyczną. Są to:
 Zespół dworsko-parkowy o pow. 3,02 ha w Klwatach, stan dobry,
 Park w Bierwcach Szlacheckich, stan dobry,
 Muzeum Witolda Gombrowicza w zabytkowym pałacu we Wsoli z XIX w.
12.2 POMNIKI PRZYRODY
W obrębie gminy występują pomniki przyrody objęte ochroną prawną. Należą do
nich: dąb szypułkowy w wieku 200 lat w Bierwcach Szlacheckich, jałowiec pospolity
w wieku 60 i 100 lat we Wsoli, granit rapakiwi 1,4 m, 1,5 m wysokości w Kamińsku, grupa
3 szt. granitów rapakiwi we wsi Klwaty, granit różowy w Klwatach, grupa 8 szt. granitów
w Klwatce Szlacheckiej.
13. BAZA OŚWIATOWA I ZDROWOTNA
Baza oświatowa jest systematycznie dostosowywana do potrzeb i wymaganych
standardów. Jej modernizacji w ubiegłych latach towarzyszył rozwój kształcenia młodzieży
i doskonalenia kadr pod potrzeby gminy.
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Wyremontowano następujące jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance: termomodernizacja w 2008 r., kotłownia
gazowa – propan 2009 r., 2013 r. – dobudowa sali gimnastycznej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku: termomodernizacja 2005–2007, kotłownia
gazowa wspólna – gaz ziemny 2012 r.
Publiczne Przedszkole w Jedlińsku: termomodernizacja w 2007 r., kotłownia gazowa
wspólna – gaz ziemny
Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku: obiekt nowo wybudowany w 2002 r. – uwzględniono
termomodernizację, kotłownia gazowa – gaz ziemny
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie: termomodernizacja w 2015 r., kotłownia
gazowa – propan 2013 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach: termomodernizacja w 2007 r.,
kotłownia gazowa – propan
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzchowinach oraz Publiczne Gimnazjum:
termomodernizacja w 2007 r., kotłownia gazowa – propan
Zespół Szkół Publicznych we Wsoli, w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole we
Wsoli, Publiczna Szkoła Podstawowa we Wsoli, Publiczne Gimnazjum we Wsoli: obiekt
kilkubudynkowy, nowy z salą gimnastyczną (2003 r.), częściowo stermomodernizowany
(2009 r.), nowa kotłownia gazowa 2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach: obiekt nowy wybudowany w 2011 r.,
stermomodernizowany, kotłownia gazowa – propan





Opiekę przedszkolną zapewniają:
Publiczne Przedszkole w Jedlińsku, 26-660 Jedlińsk, ul. Marii Konopnickiej 2 – kilka
grup dziecięcych – czynne od 7:00 do 16:00,
Publiczne Przedszkole we Wsoli, 26-660 Wsola, ul. Szkolna 1 – 1 grupa dziecięca –
czynne od 8:00 do 13:30,
Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowa Kraina” z siedzibą w Jedlińsku, 26-660
Jedlińsk, ul. Lipowa 21,
Niepubliczne Przedszkole „Leśni Czarodzieje” Eko Punkt Przedszkolny z siedzibą
w Bierwcach, 26-660 Jedlińsk, Bierwce 65.

Na terenie Gminy Jedlińsk podstawową opiekę zdrowotna zabezpiecza Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku. Składa się on z 3 zakładów będących
komórkami organizacyjnymi tj. Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku, Ośrodka Zdrowia
w Bierwcach, Ośrodka Zdrowia we Wsoli, wszystkie trzy jednostki są nowo wybudowane,
doposażone w sprzęt i zapewniają skuteczną opiekę medyczną różnego charakteru, np.
ginekologiczną – ośrodek Wsola.
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Wybudowano nowe obiekty jednostek opieki zdrowotnej:
Ośrodek Zdrowia w Bierwcach – zakończenie budowy 2008 – obiekt energooszczędny,
ogrzewania – gaz propan
Ośrodek Zdrowia we Wsoli – zakończenie budowy 2010 – obiekt energooszczędny,
ogrzewania – gaz ziemny
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Jedlińsku – zakończenie budowy 2015 – obiekt
energooszczędny, ogrzewania – gaz, energooszczędna pompa ciepła/zimna
Obiekty sportowe o nawierzchni syntetycznej na terenie Gminy Jedlińsk:
Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej przy PG Jedlińsk – 2006 r.
Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej w Bierwieckiej Woli – 2008 r.
Boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej do koszykówki przy ZSP we Wsoli – 2008 r.
Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i wielofunkcyjne boisko sportowe
o nawierzchni syntetycznej w Jedlińsku – w ramach kompleksu Moje boisko ORLIK 2012 –
OSiR – 2009 r.
Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej w Czarnym Ługu – 2014 r.
Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej w Woli Gutowskiej – 2014 r.
Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, wielofunkcyjne boisko sportowe
o nawierzchni syntetycznej w ramach kompleksu sportowego przy PSP w Jedlińsku –
2015 r.
Nadal odczuwalny jest brak dostatecznej ilości tego typu urządzeń sportowych na
terenie gminy, stąd potrzeba doinwestowania w tym kierunku.
14. KULTURA, TURYSTYKA I REKREACJA
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Muzeum Witolda Gombrowicza w zabytkowym pałacu we Wsoli, położonym w
odległości 10 km od Radomia i 90 km od Warszawy. To tu w pierwszej połowie XX wieku
mieszkał wraz z żoną – Aleksandrą z Pruszaków Gombrowicz i córką Tereską brat Witolda
– Jerzy Gombrowicz. Pisarz przyjeżdżał do Wsoli wielokrotnie, ostatni raz w 1939 roku,
niedługo przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy brat Jerzy poradził mu, aby przyjął
propozycję podróży do Argentyny pionierskim rejsem transatlantyku „Chrobry”. We
wsolskim pałacu powstawał „Pamiętnik z okresu dojrzewania” – debiut literacki oraz
fragmenty słynnej „Ferdydurke”. Ekspozycja stała, zatytułowana „JA, Gombrowicz”
odwołuje się do biografii pisarza. W muzeum można zobaczyć cenne pamiątki, jak choćby
walizkę, która towarzyszyła Gombrowiczowi przez 30 lat emigracji, maszynę do pisania,
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pióra czy okulary. Muzeum Witolda Gombrowicza zainaugurowało swoją działalność w
dniach 10–11 października 2009 r., po trzech latach remontu i przygotowań – jako oddział.
Muzeum upowszechnia wiedzę na temat życia i twórczości pisarza. Dla grup przygotowano
specjalny program zwiedzania z przewodnikiem, dostosowany do wieku i zainteresowań
gości. Muzeum posiada salę edukacyjną, w której odbywają się lekcje wprowadzające do
twórczości Witolda Gombrowicza lub poświęcone krytycznej lekturze „Ferdydurke”.
Muzeum jest miejsce różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych, muzycznych,
literackich, w tym cyklicznej imprezy „Apetyt na Gombrowicza”.
Lotnisko Piastów – to cywilne lotnisko sportowe, powstałe w latach międzywojennych
jako zapasowe dla lotniska Radom-Sadków, będące obecnie bazą Aeroklubu Radomskiego
oraz Aeroklubu PLL LOT. Lotnisko jest wykorzystywane w celach rekreacyjnego
i wyczynowego uprawiania sportów lotniczych, a także szkolenia pilotów szybowcowych
i samolotowych oraz skoczków spadochronowych. W planach istnieje modernizacja
i rozbudowa lotniska, przede wszystkim poprzez utwardzenia pasów startowych co
umożliwi uruchomienie lokalnego portu lotniczego general aviation. Na lotnisku
w Piastowie odbyły się do tej pory: Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej w 2006 r.,
Mistrzostwa Europy w Akrobacji Szybowcowej w 2008 r., Mistrzostwa Świata w Akrobacji
Szybowcowej w 2008 r. oraz Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej w 2009
i 2013 r. Lotnisko jest zarządzane i przedmiotem zagospodarowania przez Aeroklub
Radomski Lotnisko Piastów, Piastów 25, 26-660 Jedlińsk, KRS: 00000166034.
Strzelnica Myśliwska im. Dr Grzegorza Wardyńskiego, wykorzystywana przez koła
łowieckie do zawodów i treningów strzeleckich, zarządzający obiektem – Polski Związek
Łowiecki Zarząd Okręgowy w Radomiu, ul. 25-go Czerwca 68, 26-600 Radom.
Istniejącą formą zainwestowania o charakterze turystycznym i wypoczynkowym jest
na terenie gminy budownictwo letniskowe i ośrodek sportowo-rekreacyjny w Jedlińsku nad
rzeką Radomką. Ośrodek sportu i rekreacji znajdujący się w Jedlińsku dysponuje bazą
noclegową w domkach turystycznych ogólnodostępnych oraz polem biwakowym. Ośrodek
zlokalizowany jest nad rzeką Radomką i posiada podstawowe urządzenia gimnastycznosportowo-rekreacyjne, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej powstałe w ramach
projektu ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym, boisko trawiaste.
15. BEZPIECZEŃSTWO
Gmina Jedlińsk należy do gmin nieodbiegających stanem bezpieczeństwa od stanu
jaki istnieje w całym subregionie radomskim. W miejscowości gminnej znajduje się
Komisariat Policji obejmujący swoim działaniem cały obszar gminy. Występujące na terenie
gminy wykroczenia należy zaliczyć do tzw. „przestępstw pospolitych”, nie występują
zjawiska przestępczości zorganizowanej czy mafijnej. Podstawowym zagrożeniem
bezpieczeństwa mieszkańców jest ruch drogowy, szczególnie występujący na
międzynarodowej drodze nr 7 i wypadki, w tym wiele śmiertelnych występujących w ruchu
drogowym. Gmina Jedlińsk w ostatnim czasie dofinansowała termomodernizację KP w
Jedlińsku oraz systematycznie współfinansuje zakup pojazdów policyjnych.
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Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej reguluje ustawa z 24 stycznia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej. Na terenie gminy działa 7 ochotniczych Jednostek straży
pożarnych. Najlepiej doposażone są 3 jednostki przynależące do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego to jest:
 OSP Jedlińsk, dysponująca murowaną dużą strażnicą z garażami na 2 średnie
ratowniczo-gaśnicze pojazdy strażackie jeden STAR-MAN z napędem 4×2 zbiornik
wodny poj. 2,5 tys. litrów z 2003 r. oraz Renault z napędem 4×4 zbiornik wodny poj.
4 tys. litrów z 2013 r. z modułem ratownictwa drogowego i 1 Volkswagen Golf oraz
podręczny ruchomy sprzęt strażacki i ubrania strażackie.
 OSP Wsola dysponująca strażnicą oraz garażem dodatkowym wyposażona jeden
samochód STAR z napędem 4×4 zbiornik wodny poj. 2,5 tys. litrów oraz MERCEDES
ATEGO oraz MERCEDES z napędem 4×4 zbiornik wodny poj. 2,5 tys. litrów z 2014 r.
uterenowiony na kołach pojedynczych z bieżnikiem terenowym oraz podręcznym
ruchomym sprzętem strażackim i ubraniami strażackimi.
 OSP Wielogóra dysponująca strażnicą wyposażona jeden samochód MAN z napędem
4×4 zbiornik wodny poj. 2,5 tys. litra zbiornik wodny z 2010 r. oraz IFA z napędem
4×4 i 1 Volkswagen Transporter oraz podręcznym ruchomym sprzętem strażackim
i ubraniami strażackimi.
 OSP Nowe Zawady, Jankowice, Bierwce – każda z nich posiada strażnicę, pojazdy
(STARY, 1 VOLVO) i sprzęt, z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów i mniejszą ilość akcji
– słabiej doposażone.
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III. CZĘŚĆ
ANALIZA SWOT
Uwarunkowania rozwoju można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.
Analiza uwarunkowań zewnętrznych zorientowana była na otoczenie gminy
Jedlińsk. Skala i tempo jej rozwoju, a tym samym poziom zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców jest bowiem w bardzo dużym stopniu zależne od otoczenia, które oddziałuje
na nią wywierając stały wpływ – pozytywny lub negatywny.
Analiza wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy Jedlińsk określa jej zasoby
własne zasoby (społeczne, kulturowe, gospodarcze, infrastrukturalne, ekologiczne,
finansowe), które z jednej strony wpływają na jakość życia obecnych mieszkańców
i funkcjonowania zlokalizowanych już podmiotów gospodarczych, z drugiej zaś strony
determinują poziom jego atrakcyjności lokalizacyjnej dla potencjalnych mieszkańców
i podmiotów gospodarczych w przyszłości.

KLUCZOWE UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
SIŁY

SŁABOŚCI

 Korzystne położenie geograficzne,
 Rozwój gospodarczy Polski
 Pomoc państwa dla rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw, a także
rolnictwa i przetwórstwa spożywczego.
 Preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe
dla przedsiębiorców zwiększających
zatrudnienie
 Wzrost nakładów finansowych z budżetu
państwa na edukację, ochronę zdrowia,
oraz pomoc społeczną
 Dobrze rozwijający się sektor usług i
handlu
 Bliskość aglomeracji Warszawy
 Bezpośrednie sąsiedztwo Radomia,
największego po Warszawie miasta
Mazowsza, znaczącego ośrodka
akademickiego, handlowego i usługowego

 Niska i stale pogarszająca się jakość
infrastruktury drogowej oraz
niewystarczająca przepustowość
głównych osi transportowych
 Braki w budowie obwodnic terenów
zurbanizowanych i tras szybkiego ruchu
wokół Radomia
 Utrzymywanie się głębokich dysproporcji
rozwojowych między aglomeracją
warszawską a pozostałą częścią
województwa mazowieckiego
 Ogólny wzrost kosztów inwestycji,
opóźnienia w ich realizacji
 Brak skutecznych rozwiązań w zakresie
gospodarki przestrzennej
 Wzrost natężenia ruchu pojazdów przy
pogarszającej się przepustowości dróg
 Niskie tempo wzrostu PKB
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SZANSE

ZAGROŻENIA

 Aktywne członkostwo w Unii
Europejskiej
 Znacząca poprawa stanu środowiska
przyrodniczego (osiągnięcie norm
ekologicznych, obowiązujących w Unii
Europejskiej)
 Zmiany procesów produkcyjnych
(nowoczesne i bezpieczne ekologicznie
technologie) innowacyjne rozwiązania
 Ożywienie gospodarcze przez wzrost
zainteresowania kapitału zewnętrznego
 Rządowe programy wsparcia budowy
mieszkań komunalnych
 Koniunktura gospodarcza umożliwiająca
wzrost eksportu polskich towarów, co
sprzyjać będzie poprawie koniunktury
gospodarczej w Polsce
 Realizacja spójnej i kompleksowej
polityki regionalnej Państwa
kompatybilnej z rozwiązaniami Unii
Europejskiej, skierowanej na
wyrównywanie dysproporcji
rozwojowych i tworzenie trwałych
podstaw rozwoju gospodarczego
 Wzrost poziomu wykształcenia
społeczeństwa polskiego oraz kształcenie
zgodnie z potrzebami nowoczesnej
gospodarki
 Realizacja spójnej i kompleksowej
polityki regionalnej państwa

 Zagrożenia związane z konfliktem na
Ukrainie oraz na bliskim Wschodzie
 Spadek nakładów finansowych na
oświatę i wychowanie przeznaczanych z
budżetu państwa
 Niespójny i niestabilny system prawny
 Wzrost poziomu inflacji, co w
konsekwencji spowoduje wzrost cen
towarów i usług
 Niewystarczający dopływ środków
pomocy z Funduszy Unijnych
 Skomplikowane i czasochłonne
procedury ubiegania się o środki
pomocowe UE, co znacznie utrudnia i
zniechęca do ubiegania się o nie
 Wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego
w społeczeństwie polskim – pauperyzacja
osób i rodzin, co prowadzi do ich
wykluczenia społecznego
 Niewystarczające preferencje prawnoekonomiczne dla turystyki i kultury
 Pogarszający się stan dróg wynikający z
niedoinwestowania rozwoju sieci dróg
krajowych i powiatowych ograniczający
spójność komunikacyjną regionu
radomskiego
 Wzrost zakresu zadań jednostek
samorządu terytorialnego, bez
zagwarantowania odpowiednich środków
finansowych z budżetu państwa
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POŁOŻENIE I STRUKTURA PRZESTRZENNA
SIŁY
 Bliskość trasy nr 7
 Modernizacja linii kolejowej nr 8
 Budowa drogi ekspresowej S7 przez
teren gminy – węzeł w Kępinach
 Bliskie sąsiedztwo krajowych centrów
aktywności

SŁABOŚCI
 Niewystarczająco zagospodarowana
przestrzeń publiczna
 Brak aktualnego Studium
zagospodarowania przestrzennego
 Brak objęcia gminy planem
zagospodarowania przestrzennego

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Aktywne członkostwo w Unii
Europejskiej
 Ożywienie gospodarcze przez wzrost
zainteresowania kapitału na terenach
przeznaczonych pod inwestycje
 Dostępne tereny budowlane pod
inwestycje i budownictwo jednorodzinne
 Uzbrojenie terenów budowlanych w
infrastrukturę techniczną
 Promocja miejscowości i pozyskiwanie
inwestorów spoza gminy

 Brak zaangażowania firm zewnętrznych
w tworzenie nowych miejsc pracy
 Niespójny i niestabilny system prawny
 Ekspansja sklepów
wielkopowierzchniowych na teren gminy
 Pogarszający się stan dróg powiatowych
 Wzrost kosztów bieżących – m.in.
oświetlanie przestrzeni publicznej

GOSPODARKA I USŁUGI I ROLNICTWO
SIŁY
 Korzystne usytuowanie przeciąga
przemysł, biznes
 Niskie koszty pracy oraz działalności
gospodarczej
 Wolne tereny pod inwestycje czekające
na zagospodarowanie,
 Znaczne niewykorzystane zasoby siły
roboczej
 Korzystne warunki przyrodnicze do
rozwijania turystyki, agroturystyki oraz
tzw. „czystego przemysłu”

SŁABOŚCI
 Niewystarczająco zagospodarowana
przestrzeń publiczna
 Brak centrum informacji gospodarczej
 Brak stowarzyszeń wspierających mały
biznes
 Brak inkubatorów przedsiębiorczości
 Brak ośrodków badawczo-rozwojowych
 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych –
średnia powierzchnia wynosi 6,13 ha
przy średniej dla województwa
mazowieckiego 8,36 ha
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 Lotnisko cywilne w Radomiu
 Warunki naturalne sprzyjające podjęciu
produkcji zdrowej żywności, segregacji
odpadów stałych
 Wzrost zainteresowania rolników
produkcją metodami ekologicznymi

 Brak grup producenckich i integracyjnych
powiązań pionowych między
producentami rolnymi, przetwórstwem
rolno-spożywczym i handlem

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Ożywienie gospodarcze przez wzrost
zainteresowania kapitału zewnętrznego
 Napływ unijnych środków pomocowych
dla badań, innowacji, biznesu
 Promocja miejscowości i pozyskiwanie
inwestorów spoza gminy
 Rozwój agroturystyki i turystyki
 Napływ unijnych środków pomocowych
 Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
i zakładów produkcyjnych
 Utrzymywanie niskich podatków
 Unowocześnianie gospodarstw rolnych
 Wzrost zainteresowania rolników
produkcją metodami ekologicznymi






Brak gospodarczego lobbingu
Niespójny i niestabilny system prawny
Obciążanie gmin dodatkowymi zadaniami
Spadek opłacalności produkcji w
rolnictwie
 Odciąganie inwestorów przez inne
ośrodki i gminy, np. Radom z Radomską
Podstrefą Ekonomiczną
 Niska dochodowość pracy w rolnictwie

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODOWISKO
SIŁY

SŁABOŚCI

 Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa
 Rozbudowana infrastruktura
telekomunikacyjna (komórkowa i
przewodowa)
 Rozbudowana kanalizacja Jedlińska,
Jedlanki, Piaseczna, Woli Gutowskiej,
nowa mech-biol. oczyszczalnia ścieków
w Jedlińsku
 Pełna elektryfikacja
 Możliwość wygospodarowania terenów
pod działalność gospodarczą
 Zmodernizowana baza szkół i placówek
oświatowych

 Niewystarczający stan infrastruktury
drogowej powiatowej
 Brak w wielu miejscowościach obiektów
i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
placów zabaw
 Braki w oświetleniu w poszczególnych
miejscowościach
 Konieczność dodatkowych nakładów na
stacje uzdatniania wody
 Brak systemów kanalizacji zbiorczej dla
Wsoli, Wielogóry
 Brak wystarczającej ilości lokali
socjalnych/komunalnych w
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 Przeznaczanie środków finansowych na
inwestycje i modernizację bazy
materialnej służącej ochronie zdrowia,
co podnosi standard i jakość
świadczonych usług
 OSP funkcjonujące w ramach KSRG
posiadają wysoki poziom wyszkolenia i
doposażenia w sprzęt









mieszkaniowym zasobie
Konieczność nakładów inwestycyjnych
na ZSP Wsola celem poprawy
efektywności energetycznej systemów
grzewczych
Bardzo intensywny ruch po drodze
krajowej nr 7
Niewystarczająca baza turystyczna
Konieczność rozbudowy zaplecza
rekreacyjnego i sportowego, zbiorników
wodnych
Pogarszający się stan najstarszych
budynków – obiektów publicznych

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Wydzielenie terenów pod aktywizację
gospodarczą,
 Pozyskiwanie funduszy unijnych przez
firmy na rozwój i inwestycje w
innowacyjność
 Zainteresowanie firm lokowaniem
środków finansowych na terenie gminy
 Dobra sieć dróg gminnych
 Nowe technologie budowy oczyszczalni
ścieków
 Informatyzacja systemu zarządzania i
systemu elektronicznego obsługi
petentów urzędu gminy
 Edukacja ekologiczna społeczeństwa
 Rozwój zaplecza dla rekreacji i turystyki

 Rosnące koszty inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej
 Pogarszająca się koniunktura w
rolnictwie
 Ogólny brak środków finansowych
 Wzrost kosztów materiałów
budowlanych i usług budowlanych
 Znaczący wiek trakcji energetycznych
 Tylko 34% ogółu gospodarstw korzysta z
gazu ziemnego
 Przenikanie zanieczyszczeń i ścieków do
gruntów, gleby, rzeki Radomki
 Słabo rozwinięta baza noclegowa i
turystyczna

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
SIŁY






Stały wzrost liczby mieszkańców gminy
Relatywnie „młoda” społeczność
Dobrze wyszkolone jednostki OSP
Bogate tradycje kulturalne
Sprawny dowóz dzieci do szkół w tym

SŁABOŚCI
 Emigracja z terenu gminy ludzi młodych
i wykształconych
 Ograniczone środki finansowe
przeznaczone dla opieki społecznej
 Mało atrakcyjna oferta spędzania
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młodzieży niepełnosprawnej
wolnego czasu dla młodzieży
 Prawidłowa opieka medyczna
 Mała ilość stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych
 Dobrze działająca opieka społeczna,
realizująca Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych
 Działalność Gminnej Biblioteki
Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej
SZANSE

ZAGROŻENIA

 Wzrost dochodów poprzez aktywizację
mieszkańców
 Niskie koszty pracy oraz działalności
gospodarczej w porównaniu z innymi
regionami
 Wzrost poziomu wykształcenia
mieszkańców, szczególnie ludzi młodych
 Organizowanie imprez integrujących
lokalną społeczność
 Poprawa jakości usług medycznych –
zdrowotnych dla ludności

 Brak współpracy przedsiębiorstw w
rozwiązywaniu problemów społecznych,
 Malejące środki finansowe na cele
oświaty, kultury i sportu,
 Rosnące koszty edukacji

Analiza strategicznych problemów rozwojowych gminy Jedlińsk (problemy
wymagające podjęcia działań naprawczych)
Przeprowadzona analiza SWOT umożliwiła wskazanie głównych problemów
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, których usunięcie lub co najmniej złagodzenie
ich negatywnych skutków wymagać będzie podjęcia przez władze samorządowe
systematycznych i skoordynowanych działań. W przeciwnym wypadku narastać będą
dysproporcje pomiędzy wybranymi obszarami oraz częściami społeczności w ramach
naszej gminy, co może doprowadzić do powstawania napięć, konfliktów oraz barier
rozwojowych.
Zidentyfikowane problemy pojawiające się w poszczególnych dziedzinach
przedstawiono poniżej:
1. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura dróg powiatowych na terenie gminy
wskutek nienadążania rozwoju i modernizacji sieci dróg publicznych za rozwojem
ruchu samochodowego.
2. Niedobory w sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczaniu ścieków, zwłaszcza obszary
intensywnej zabudowy Wsola, Wielogóra.
3. Poprawa jakości i racjonalizacja gospodarki wodnej.
4. Doprowadzenie do jednolitych standardów jakościowych infrastruktury edukacyjnej
i sportowej tam gdzie potrzeby pozostają jeszcze niezaspokojone.
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5. Niewystarczająca infrastruktura rekreacyjno-sportowa, oraz boisk wielofunkcyjnych
i centrów miejscowości.
6. Konieczność poprawy warunków nauczania – ZSP Wsola, PSP Ludwików, PSP
Bierwce.
7. Uzupełnianie sieci istniejących dróg o nowe odcinki związane z rozwojem
urbanistycznym.
8. Niedostateczne zagospodarowanie terenów służących rekreacji i wypoczynkowi.
9. Słabo rozwinięta baza gastronomiczno-hotelowa.
10. Zbyt słaba integracja społeczności lokalnej, niezbyt liczne działania prospołeczne.
11. Rozdrobnienie, niska wydajność i opłacalność produkcji rolniczej, brak zakładów
przetwórstwa rolno-spożywczego.

IV. CZĘŚĆ
CELE ROZWOJU GMINY JEDLIŃSK – KIERUNKI I MOŻLIWOŚCI
Formułowanie celów jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, koniecznością
zaspokojenia tych potrzeb oraz tworzenia optymalnych warunków dla harmonijnego
rozwoju, z uwzględnieniem hierarchii tych celów i pilności ich realizacji. Dlatego też
formułuje się cele możliwe do zrealizowania, a na ich podstawie wyznacza zadania.
Głównym warunkiem urzeczywistnienia sformułowanych celów jest przygotowanie planu
działania, czyli określenie konkretnych zadań, a także stałe zaangażowanie samorządu
terytorialnego oraz innych struktur organizacyjnych w realizację zadań służących
rozwojowi. Ponadto, należy określić ramy czasowe oraz osoby odpowiedzialne za
wykonanie poszczególnych zadań. Analiza celów polega zatem na opisaniu przyszłej
sytuacji, która zaistnieje, gdy zostaną rozwiązane najważniejsze zidentyfikowane problemy
w gminie, przy uwzględnieniu lokalnych zasobów i możliwości ich wykorzystania. Analiza
ta prowadzi do określenia stanu, jaki się chce osiągnąć.
Wyznaczone na tej drodze zadania mogą posiadać charakter jednostkowy lub
kompleksowy (horyzontalny). Poza tym proces ich realizacji wymaga monitorowania
i oceny efektów, które powinny obejmować m.in.: analizę przyrostu nowych miejsc pracy,
poprawę efektywności gospodarowania, dokonujący się postęp techniczny i technologiczny,
poziom dochodów mieszkańców i standard ich życia, jakość środowiska, a także ład
przestrzenny i estetykę miejsca zamieszkania. Cele strategii sformułowane zostały
w układzie hierarchicznym, - cel generalny, cele strategiczne i operacyjne.
Cel generalny
Cel generalny jako nadrzędny odnosi się do priorytetowego obszaru rozwojowego,
jakim jest jakość życia mieszkańców, bowiem realizacja strategii w pozostałych obszarach
powinna zostać podporządkowana podnoszeniu standardu życia. Poprawa jakości
przestrzeni gminy, sytemu edukacji, poziomu gospodarki i rynku pracy oraz sfery
społecznej skutkująca wzrostem standardu życia społeczności Realizacja strategii
w pozostałych obszarach powinna zostać podporządkowana podnoszeniu standardu życia.
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Misja rozwoju (generalny cel kierunkowy):

GMINA JEDLIŃSK
TO OBSZAR ZAPEWNIAJĄCY STAŁĄ POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW,
CHRONIĄCY ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO, SPRZYJAJACY ROZWOJOWI OSADNICTWA,
GOSPODARKI, REKREACJI
I TURYSTYKI Z ZACHOWANIEM ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

Główne cele strategiczne:
Strategiczny Cel I
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki,
wzrostowi konkurencyjności, zatrudnieniu i przedsiębiorczości
mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni.
Strategiczny Cel II
Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców
Gminy Jedlińsk, poprawa usług społecznych aktywizacja oraz budowa
społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy
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Strategiczne cele rozwoju – opis:
Cel strategiczny
1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej
gospodarki,
wzrostowi
konkurencyjności,
zatrudnieniu
i przedsiębiorczości mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni.
Cel operacyjny:
1.1 Poprawa standardu infrastruktury technicznej wraz z ochroną środowiska
przyrodniczego

Kierunki działań realizacyjnych
Podejmowanie działań na rzecz polepszenia powiązań transportowych, budowa,
przebudowa, modernizacja remonty dróg gminnych oraz budowanie w niezbędnym
zakresie urządzeń zapewniających wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów
i samochodów.
Współpraca z Powiatem Radomskim oraz z innymi podmiotami w zakresie poprawy
standardu dróg powiatowych na terenie gminy. Wspieranie działań na rzecz polepszenia
powiązań transportowych drogowych i kolejowych w ramach województwa i kraju.
Modernizacja i racjonalizacja gospodarki wodnej, poprawa retencji wód.
Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej.
Wspieranie działań proekologicznych typu domowe instalacje prosumenckie.
Ograniczenie ilości odprowadzonych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, wody i
gleby. Sukcesywne usuwanie azbestu.
Upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych przyjaznych środowisku technologiach
produkcji i wytwarzania energii. Popieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie fotowoltaiki
na potrzeby gospodarstw domowych, wspieranie działań w tym zakresie. Popieranie
rozwiązań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej dla gospodarstw domowych.
Wspieranie działań na rzecz gazyfikacji.
Utrzymanie funkcjonowania systemu segregacji i odbioru i unieszkodliwiania odpadów,
utrzymanie funkcjonowania PSZOK.
Modernizacja oświetlenia publicznego.
Cel operacyjny:
1.2 Poprawa infrastruktury publicznej w tym kulturalno-rekreacyjno-turystycznej

Kierunki działań realizacyjnych
Wspieranie tworzenia centrów aktywizacji sportowo-rekreacyjnej.
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Wspieranie zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez urządzenia i obiekty
sportowe oraz place zabaw.
Wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej.
Rozwój bazy rekreacyjnej i budowa obiektów sportowych na terenie gminy Jedlińsk.
Zagospodarowanie centrów wsi i urządzanie przestrzeni publicznej w poszczególnych
miejscowościach na terenie gminy.
Poprawa kondycji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlińsk, rozbudowa,
adaptacja i budowa nowych w zależności od potrzeb.
Cel operacyjny:
1.3 Aktywizacja na rynku pracy

Kierunki działań realizacyjnych
Rozwój systemu szkoleń rolników w zakresie wzrostu jakości produkcji rolniczej
w gospodarstwach rolnych.
Informowanie o dostępnych środkach pomocowych na rzecz rolnictwa i wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich.
Wspieranie rolników przy ubieganiu się o środki finansowe z Unii Europejskiej na
inwestycje w gospodarstwach rolnych, służących poprawie jakości, zmianie profilu
produkcji rolniczej, wzmocnieniu konkurencyjności gospodarstw rolnych w postaci
szkoleń, udzielania informacji.
Aktywizacja zawodowa kobiet i osób długotrwale bezrobotnych.
Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – kampanie informacyjno-edukacyjne,
szkolenia, dobre praktyki, itd.

Cel strategiczny
2. Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców
Gminy Jedlińsk, poprawa usług społecznych aktywizacja oraz budowa
społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.
Cel operacyjny:
2.1. Podniesienie poziomu wykształcenia, wiedzy

Kierunki działań realizacyjnych
Stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych – w tym
poprzez poprawę warunków nauczania i infrastruktury.
Wspieranie doskonalenia kadr nauczycielskich, innowacyjne programy nauczania,
komputeryzacja i wyposażanie szkół w niezbędny sprzęt.
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Dostosowanie bazy edukacyjnej i sportowej do zmieniających się standardów i potrzeb –
modernizacja budynków, budowa i modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych.
Cel operacyjny:
2.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz opieki społecznej

Kierunki działań realizacyjnych
Rozszerzenie zakresu usług w ramach nowoczesnej bazy medycznej zakup i modernizacja
sprzętu medycznego.
Wspieranie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia – badania profilaktyczne, działania
skierowane na rozwój sportu i rekreacji.
Poprawa dostępu mieszkańców do podstawowej opieki medycznej.
Wpieranie pomocy społecznej i pomocy rodzinie, sprawne funkcjonowanie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, pozyskiwanie funduszy na programy pomocowe realizowane
przez GOPS.
Cel operacyjny:
2.3 Działania na rzecz aktywizacji integracji społeczeństwa i wzrostu bezpieczeństwa

Kierunki działań realizacyjnych
Popieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju gminy i współtworzenie inicjatyw,
w tym Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – OŚ 4
Leader.
Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych o charakterze
integrującym społeczność lokalną (np. widowisko ścięcia śmierci, Festyn rodzinny).
Wspieranie lokalnych inicjatyw kultywowania tradycji.
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i wolontariatu.
Rozwijanie projektów informatycznych poprawiających jakość usług świadczonych przez
gminę mieszkańcom.
Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży w szkołach.
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V. CZĘŚĆ
SPÓJNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLIŃSK Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI I PROGRAMOWYMI RZĄDU RP I WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015–2022
Zgodnie z najbardziej aktualną metodologią dla dokumentów strategicznego
zarządzania rozwojem społeczno-ekonomicznym, strategia powinna mieć charakter
zintegrowany. Jedną z cech tak definiujących strategię jest jej integracja wertykalna.
Oznacza ona, że strategia rozwoju danego obszaru powinna być spójna ze strategiami na
poziomie nadrzędnym, obejmującymi większe obszary, w skład których wchodzi dany
obszar.
Spójność strategii nie oznacza jednak pełnej tożsamości celów, a tym bardziej
kierunków zapisanych w nich działań. Należy tu bowiem wziąć pod uwagę specyfikę
obszarów, których dotyczą te dokumenty: inny poziom oddziaływania (inne zakresy
kompetencji ich władz) oraz różnice poziomu rozwoju (różnych jego aspektów),
wpływające na różne definiowanie jego priorytetów. Im mniejszy dystans w hierarchii
obszarów i różnice w ich rozwoju (np. relacja strategia gminna – strategia powiatowa), tym
większa powinna być spójność celów i kierunków działań w ich dokumentach
strategicznych, podczas gdy przy większym dystansie (strategia gminna vs. strategia kraju,
strategia gminna vs. strategia Unii Europejskiej) spójność ta będzie bardziej ograniczona.
Inną cechą zintegrowanego charakteru strategii rozwoju społeczno-gospodarczego to jej
zgodność z dokumentami definiującymi przestrzenne zagospodarowanie danego obszaru,
takimi jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Oba te dokumenty powinny wskazywać fizyczne
obszary dla zrealizowania niektórych celów strategii, zaś strategia powinna wypełniać
działaniami funkcje przypisane przez dokumenty planowania przestrzennego określonym
obszarom. Liczba strategicznych dokumentów na różnych poziomach jest bardzo duża – są
to zarówno strategie i programy o charakterze ogólnym, jak i sprofilowane (sektorowe).
Z konieczności więc odnosimy się tylko do najistotniejszych, na czterech poziomach:
1) gminy Jedlińsk (dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego);
2) Mazowsza (Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku);
3) kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020);
4) oraz Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020).
Na poziomie subregionu: obszaru Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki,
a także Powiatu Radomskiego, analiza wykazała, że brak jest w pełni zaktualizowanych
dokumentów strategicznych.
Strategia Rozwoju Powiatu Radomskiego została opracowana i przyjęta Uchwałą Nr
192/XIX/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 19 maja 2008 roku jako STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU RADOMSKIEGO DO 2020 ROKU w znacznym
stopniu jest więc nieaktualna, nie mniej jednak pewne cel wskazane pozostają wspólne jak
np. Cel strategiczny: 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, zatrudnienia
i przedsiębiorczości mieszkańców Cel operacyjny: 1.1. Likwidacja niedoborów w sferze
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infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska przyrodniczego (która dotyczy
inwestycji w infrastrukturę w tym drogi) jest zgodna z Celem Strategicznym Nr 1 Gminy
Jedlińsk: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki
wzrostowi konkurencyjności zatrudnieniu i przedsiębiorczości mieszkańców oraz
zagospodarowanie przestrzeni: Cel operacyjny: 1.1 Poprawa standardu infrastruktury
technicznej wraz z ochroną środowiska przyrodniczego.
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki na lata 2007–
2013 i Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlińsk na lata 2004–2013 to dokumenty
przygotowane przede wszystkim pod kątem realizacji zadań w poprzednim okresie
programowania Unii Europejskiej. Kwestia koordynacji działań strategicznych na poziomie
subregionalnym ma istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście tworzenia obszarów
funkcjonalnych. Ważne jest zatem aktywne uczestnictwo przedstawicieli gminy w procesie
aktualizacji dokumentów strategicznych w powiecie i w LGD Razem dla Radomki tym
bardziej że trwają prace nad nową LSR 2014–2020.
Powiązania celów Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Jedlińsk do 2020 roku
i celów strategii rozwoju terytoriów obejmujących obszar gminy prezentują poniższe
tabele.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY JEDLIŃSK NA LATA 2015–2022
Cel Strategiczny Nr 1 Gminy Jedlińsk: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
nowoczesnej gospodarki wzrostowi konkurencyjności zatrudnieniu i przedsiębiorczości
mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni Cel operacyjny: 1.1 Poprawa standardu
infrastruktury technicznej wraz z ochroną środowiska przyrodniczego, Cel operacyjny: 1.2
Poprawa infrastruktury publicznej w tym kulturalno-rekreacyjno-turystycznej, Cel
operacyjny: 1.3 Aktywizacja na rynku pracy
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030:
Cel strategiczny PRZESTRZEŃ i TRANSPORT – Poprawa dostępności i spójności
terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego
Kierunek działania 14. Spójność wewnątrzregionalna –koncentracja na najbardziej
zapóźnionych podregionach
Działanie 14.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej zapóźnionych podregionów do
ośrodków regionalnych i subregionalnych
14.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich do ośrodków lokalnych
Kierunek działania 16. Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowanie ładu
przestrzennego
Działanie 16.1. Tworzenie spójnej, harmonijnej oraz uporządkowanej przestrzennie
i urbanistycznie sieci osadniczej
Cel ramowy ŚRODOWISKO I ENERGETYKA - Zapewnienie gospodarce regionu
zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu
zasobami środowiska
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Kierunek działania 25. Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie
Kierunek działania 27. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie
wysokich walorów środowiska
Działanie 27.3. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód
i związanych z nimi ekosystemów
Działanie 27.4. Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu
Działanie 27.8. Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony
środowiska
Kierunek działania 30. Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa
terenów skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń
Działanie 30.1. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami
zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020:
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii
II.6.4. Poprawa stanu środowiska
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych
STRATEGIA EUROPA 2020:
Priorytet 2: WZROST ZRÓWNOWAŻONY, czyli transformacja w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY JEDLIŃSK NA LATA 2015–2022
Cel strategiczny 2. Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców
Gminy Jedlińsk, poprawa usług społecznych aktywizacja oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego opartego na wiedzy Cel operacyjny: 2.1. Podniesienie poziomu
wykształcenia, wiedzy, Cel operacyjny: 2.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz
opieki społecznej, Cel operacyjny: 2.3 Działania na rzecz aktywizacji integracji
społeczeństwa i wzrostu bezpieczeństwa
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STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030:
Cel strategiczny SPOŁECZEŃSTWO - Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału
ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki
Kierunek działań 18. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Działanie 18.4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości
regionalnej
Kierunek działań 19. Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy
sytuacji demograficznej
Działanie 19.1. Aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym
osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych oraz absolwentów i osób w wieku 50+
Działanie 19.2. Upowszechnianie opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego
Działanie 19.3. Wspieranie rodzin wielodzietnych
Kierunek działań 22. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja
społeczna
Działanie 22.2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej
Działanie 22.3. Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne
i przeciwdziałanie ubóstwu
Kierunek działań 23. Wyrównanie szans edukacyjnych
Działanie 23.1. Zwiększenie dostępności usług oświatowych na obszarach wiejskich
Działanie 23.2. Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących
wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej
Cel ramowy KULTURA I DZIEDZICTWO - Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego
regionu i poprawy jakości życia
Kierunek działań 32. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020:
Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywności obywatela
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
I.3.4. Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.1. Integracja społeczna
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej:
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych
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STRATEGIA EUROPA 2020:
Priorytet 1: WZROST INTELIGENTNY, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy
i innowacjach
CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE 75%, wśród kobiet
i mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób
starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację
legalnych imigrantów.
Priorytet 3: WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU, czyli wspieranie
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Cel 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli.
Cele rozwoju i kierunków działań gminy Jedlińsk są zgodne z zapisami wyżej
wymienionych dokumentów strategicznych i wpisują się w nie (są kompatybilne).
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VI. CZĘŚĆ
PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2015–2022 –
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
Wybór PROJEKTÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNCH dokonany został przy uwzględnieniu
następujących uwarunkowań:
 przynoszą największe korzyści mieszkańcom i podmiotom gospodarczym,
 zapewnią ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę
jego stanu,
 sprzyjają podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej gminy,
 powinny być kontynuowane lub rozpoczęte z uwagi na wymogi stawiane przez
przepisy prawa.

Lista projektów pozostaje otwarta i w razie potrzeby będzie sukcesywnie
uzupełniana. Realizacja uzależniona jest od środków budżetowych oraz dostępności
środków zewnętrznych. Dopuszcza się realizację projektów i inicjatyw spoza listy.

Lp.

Nazwa
planowanego
działania – zadanie

Etapy działania
Cel

Typ projektu
inwestycyjnego

Harmonogram
realizacji

Oczekiwane
rezultaty

Instytucje
i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu

Nakłady do
poniesienia

beneficjent
końcowy

zł

BUDOWA/PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH służy realizacji :Cel Strategiczny Nr 1
Gminy Jedlińsk:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki,
wzrostowi konkurencyjności, zatrudnieniu i przedsiębiorczości mieszkańców oraz
zagospodarowanie przestrzeni,
Cel operacyjny: 1.1 Poprawa standardu infrastruktury technicznej wraz z ochroną
środowiska przyrodniczego
1

2

Przebudowa
drogi Klwaty –
Wsola ul.
Graniczna –
Wielogóra

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2016

Budowa drogi
gminnej
w miejscowości
Bierwiecka Wola
– Czekajów

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2016

Poprawa
stanu dróg
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1.489.973,46

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
10.2016

Zakończenie
11.2016

Gmina Jedlińsk

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk
Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego

1.165.540,61 +
odszkodowania
za
wywłaszczenia

z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020
3

Budowa drogi
gminnej
Ludwików –
Wola Gutowska

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2019

Poprawa
stanu dróg

5

6

7

Przebudowa ul
Jaśminowej
w Jedlińsku

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa jakości
życia
mieszkańców

Rozpoczęcie
05.2016

Przebudowa
drogi dojazdowej
do łąk i pól
w Jedlance

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2016

Przebudowa ul.
Bursztynowej na
odcinku od ul.
Gombrowicza do
ul. Pałacowej we
Wsoli

Usprawnienie
rozwiązań
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
08.2016

Budowa drogi
gminnej Wsola –
Marcelów –
Józefówek
(możliwe
etapowanie)

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2017

1.359.714,69

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014-2020

Zakończenie
11.2020
czasokres
realizacji
uzależniony
od
zrealizowania
inwestycji
krajowej –
nowej
ekspresowej
S7 z węzłem
w Kępinach

4

Gmina Jedlińsk

Poprawa
stanu ulic
Jedlińska

Gmina Jedlińsk

426.300,00

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

1.489.973,46

Zakończenie
11.2016

Budżet gminy,
dotacja z tytułu
wyłączenia
gruntów
rolnych
z produkcji

Zakończenie
10.2016

Poprawa
stanu dróg
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174.783,00

Budżet gminy,
środki
zewnętrzne

Zakończenie
11.2016

Zakończenie
10.2019

Gmina Jedlińsk

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk
Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu

1.928.500,00zł

państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020
8

9

Przebudowa
drogi gminnej
Obózek –
Bierwce
(cmentarz w
Bierwcach)

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2018

Przebudowa
drogi Płasków –
Rozdzielnia
elektryczna
Jedlińsk

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2017

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2019

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa jakości
życia
mieszkańców

Rozpoczęcie
06.2017

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów

Rozpoczęcie
06.2017

10 Budowa drogi
w Płaskowie

11 Budowa
ul. Orkana
w Wielogórze

12 Budowa
ul. Topolowej
w Wielogórze

Poprawa
stanu dróg

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

800.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2018

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

450.000,00zł

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2019

Gmina Jedlińsk

500.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2017
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700.000,00zł

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
10.2018

Zakończenie

Gmina Jedlińsk

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk
Budżet gminy,
dotacja

470.000,00

inwestycyjnych

10.2017

Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

13 Budowa drogi
gminnej Piastów
Górna Wieś –
Poręby

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2017

14 Przebudowa
drogi gminnej od
drogi powiatowej
3509W do drogi
gminnej Piastów
Chmielniak

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2020

15 Budowa drogi
Klwaty – Wsola
(odcinek drogi
350416W)

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa jakości
życia
mieszkańców

Rozpoczęcie
06.2018

16 Budowa drogi
gminnej
w Starych
Zawadach

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2017

17 Budowa
ul. Północnej w
Wielogórze

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2016

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

800.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2018

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

400.000,00

Budżet gminy
Zakończenie
11.2020
Poprawa
stanu dróg

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

680.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
10.2017
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1.200.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2019

Zakończenie
11.2016

Gmina Jedlińsk

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk
Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego

300.000,00

z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020
18 Budowa
ul. Łąkowej
w Wielogórze

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2016

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa jakości
życia
mieszkańców

Rozpoczęcie
06.2017

20 Budowa drogi
gminnej
Wierzchowiny
Huta

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2017

21 Budowa drogi
gminnej
Wierzchowiny
Zielonka

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2019

22 Budowa drogi
gminnej
Wierzchowiny
szkoła – Boża

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu

Rozpoczęcie
06.2017

19 Przebudowa
ul. Radosnej
w Wielogórze

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk
Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2016

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

300.000,00zł

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2017

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

500.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
10.2017.

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

600.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2020

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk
Budżet gminy,
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300.000,00

1.300.000,00

Wola (droga
do terenów
gmina 350409W) inwestycyjnych

23 Budowa drogi
gminnej Klwaty
Kolonia –
Dąbrówka
(odcinek drogi
350410W)

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa jakości
życia
mieszkańców

Rozpoczęcie
05.2018

24 Przebudowa
drogi w Klwatce
Szlacheckiej

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2019

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2017

26 Przebudowa
Zapewnienie
drogi Czarny Ług właściwej
– Dworzec PKP
komunikacji,
poprawa dostępu
do terenów
inwestycyjnych

Rozpoczęcie
06.2020

27 Przebudowa
drogi gminnej
Godzisz –
Ludwinów

Rozpoczęcie
06.2018

25 Budowa drogi
gminnej w
Bierwcach

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa jakości
życia

dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2019

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

900.000,00

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

300.000,00

Zakończenie
11.2019

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
10.2020

Poprawa
stanu dróg

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk

500.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2022
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350.000,00

Budżet gminy,
dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020

Zakończenie
11.2017

Zakończenie
11.2018

Gmina Jedlińsk

Poprawa
stanu dróg

Gmina Jedlińsk
Budżet gminy,
środki
zewnętrzne

600.000,00zł

mieszkańców

28 Przebudowa/
remonty
istniejących dróg
gminnych
w Gminie
Jedlińsk

Lp.

Nazwa
planowanego
działania – zadanie

Zapewnienie
właściwej
komunikacji,
poprawa jakości
życia
mieszkańców

dotacja
Wojewody
Mazowieckiego
z budżetu
państwa, środki
UE, np. PROW
2014–2020
2016–2022

Poprawa
stanu
zależnie od ich komunikacji
w istniejąstanu
technicznego cych ciągach
komunikacyjnych

Etapy działania
Cel

Typ projektu
inwestycyjnego

Harmonogram
realizacji

Oczekiwane
rezultaty

Gmina Jedlińsk

Instytucje
i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu
beneficjent
końcowy

426.300,00

Nakłady do
poniesienia

zł

BUDOWA/ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ZAOPATRYWANIA W WODĘ
I POBORU WODY BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW
Cel Strategiczny Nr 1 Gminy Jedlińsk:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki,
wzrostowi konkurencyjności, zatrudnieniu i przedsiębiorczości mieszkańców oraz
zagospodarowanie przestrzeni,
Cel operacyjny: 1.1 Poprawa standardu infrastruktury technicznej wraz z ochroną
środowiska przyrodniczego
1

2

Budowa
wodociągu Wsola
ul. Miła –
Wielogora

Poprawa
zaopatrzenia
mieszkancow
gminy w wodę
poprzez
rozbudowę SUW
Wierzchowiny

Polepszenie
jakosci
dostarczanej
wody,
zaopatrzenie
w wodę

Rozpoczęcie
05.2016

Polepszenie
jakosci
dostarczanej
wody

Rozpoczęcie
06.2017

Zakonczenie
09.2016

Zakonczenie
11.2018

SUW
Wierzchowiny
zlokalizowany
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Poprawa
gospodarki
wodnej
rozbudowa
sieci
wodociągowej
na terenie
gminy
Poprawa
gospodarki
wodnej
budowa
i przebudowa
oraz
rozbudowa

Gmina
Jedlinsk

105.525,68

Srodki
budzetu
gminy, srodki
zewnętrzne
WFOSiGW
w Warszawie
Gmina
Jedlinsk
Srodki
budzetu gminy
srodki UE np.
PROW 2014–
2020

1.968.500,00

jest na gruntach
obręb
ewidencyjny
Kruszyna Gmina
Jedlinsk

3

4

5

6

Budowa odcinka
wodociągu
w Klwatach

technologii
i urządzen
uzdatnia wody
i zbiornikow
oraz budynku
SUW
z zagospodarowaniem

Polepszenie
jakosci
dostarczanej
wody,
zaopatrzenie
w wodę

Rozpoczęcie
07.2017

Poprawa
gospodarki
wodnej

Zakonczenie
10.2019

Srodki
rozbudowa
budzetu gminy
sieci
srodki
wodociągowej zewnętrzne
WFOSiGW
w Warszawie

Budowa
kanalizacji
sanitarnej Wsola
– Wielogora
(zadanie
kilkuetapowe)

Poprawa
standardu zycia
mieszkancow
w srodowisku
wolnym od
zanieczyszczen,
eliminowanie
sciekow

Rozpoczęcie
05.2017

Budowa sieci
kanalizacyjnej
grawitacyjnej
i cisnieniowej
z
pompowniami

Budowa
przydomowych
oczyszczalni
sciekow na
terenach nie
objętych siecią
kanalizacyjną

Poprawa
standardu zycia
mieszkancow
w srodowisku
wolnym od
zanieczyszczen

W trakcie
realizacji

Gmina
Jedlinsk

2016–2022

Srodki
mieszkancow

Rozbudowa
istniejących
wodociągow na
terenie gminy –
w zaleznosci od
potrzeb

Polepszenie
jakosci
dostarczanej
wody,
zaopatrzenie
w wodę

Zakonczenie
10.2022

Gmina
Jedlinsk

Gmina
Jedlinsk

100.000,00

6.000.000,00

Srodki
budzetu gminy
srodki UE np.
PROW i inne
NFOSiGW
i FOSiGW
w Warszawie
250.000,00

Srodki
budzetu
gminy, srodki
UE np. PROW
i inne:
NFOSiGW
i WFOSiGW
w Warszawie
2017–2022

Poprawa
gospodarki
wodnej

Gmina
Jedlinsk
Srodki
budzetu
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400.000,00

gminy, srodki
zewnętrzne
WFOSiGW
w Warszawie
7

Lp

Poprawa
zaopatrzenia
mieszkancow
gminy w wodę
poprzez
rozbudowę SUW
Mokrosęk –
budowa
i podłączenie
nowej studni

Nazwa
planowanego
działania – zadanie

Polepszenie
jakosci
dostarczanej
wody,
zaopatrzenie
w wodę

Rozpoczęcie
06.2020
Zakonczenie
11.2022

Etapy działania
Cel

Typ projektu
inwestycyjnego

Harmonogram
realizacji

Poprawa
gospodarki
wodnej
Budowa
dodatkowej
studni
przebudowa
technologii
i urządzen
uzdatnia wody
i zbiornikow

Oczekiwane
rezultaty

Gmina
Jedlinsk

300.000,00

Srodki
budzetu
gminy, srodki
UE np. PROW
2014–2020

Instytucje
i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu
beneficjent
końcowy

Nakłady do
poniesienia

zł

LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNO-SPORTOWO, SPOŁECZNA, SOCJALNA,
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Cel Strategiczny Nr 1 Gminy Jedlińsk:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki,
wzrostowi konkurencyjności, zatrudnieniu i przedsiębiorczości mieszkańców oraz
zagospodarowanie przestrzeni,
Cel operacyjny: 1.2 Poprawa infrastruktury publicznej w tym kulturalno-rekreacyjnoturystycznej,
Cel strategiczny Nr 2 Gminy Jedlińsk:
Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Jedlińsk,
poprawa usług społecznych aktywizacja oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego
opartego na wiedzy,
Cel operacyjny: 2.1. Podniesienie poziomu wykształcenia, wiedzy
1

Termomoderniza
cja budynku ZSP
we Wsoli –
docieplenie ścian
zewnętrznych
i stropów,
wymiana okien,
wymiana
systemu
grzewczego)

Poprawa jakości
bazy edukacyjnej
i warunków
nauczania

W trakcie
realizacji
kolejny etap
Rozpoczęcie
06.2016
Zakończenie
10.2016
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Stermomodernizowany
obiekt
obniżenie
kosztów
utrzymania
i ograniczenie
emisji

Gmina
Jedlińsk
Środki
budżetu
gminy, środki
UE 2014–
2020,
WFOŚiGW
w Warszawie
inne

900.000,00

zewnętrzne
ochrony
środowiska,
niskie emisji
2

3

4

Adaptacja
Poprawa obiektu
budynku ośrodka infrastruktury
zdrowia
publicznej
w Jedlińsku na
GOPS

Rozpoczęcie
06.2016

Gmina
Jedlińsk

Zakończenie
10.2017

Środki UE

Budowa sali
gimnastycznej
przy PSP
w Ludwikowie

Poprawa
warunków
nauczania
i jakości edukacji,
zapobieganie
wykluczeniu
w zakresie
warunków
edukacji na
terenach
wiejskich

Rozpoczęcie
05.2018

Modernizacja/
przebudowa
budynku Urzędu
Gminy
w Jedlińsku

Stworzenie oferty Rozpoczęcie
spędzenia wolego 09.2017
czasu
Zakończenie
12.2018

Zakończenie
10.2019

Rozbudowany
obiekt szkolny
o część
sportową,
możliwość
współzawodni
ctwa
sportowego

Gmina
Jedlińsk

Budowa bazy
społecznokulturalnej

Gmina
Jedlińsk

680.690,67

2.700.000,00

Środki
zewnętrzne
UE, środki
FRKF

385.700,00zł

Środki UE
budżet gminy
środki
WFOŚiGW
w Warszawie

5

6

Zagospodarowanie terenu przy
PSP we Wsoli –
przebudowa
kompleksu boisk
sportowych
i urządzeń
sportowych

Poprawa
warunków
nauczania
i jakości edukacji,
zapobieganie
wykluczeniu
w zakresie
warunków
edukacji na
terenach
wiejskich

Rozpoczęcien
06.2019

Budowa
mieszkań
komunalnych

Zapewnienie
opieki medycznej

Rozpoczęcie
06.2017

Zakończenie
10.2020

Zakończenie
12.2018

Budowa bazy Gmina
sportowej,
Jedlińsk
powstanie
nowoczesnego budżet gminy
kompleksu
sportowego

2.00 0.000,00

Budowa bazy
zdrowotnej

2.000. 000,00

Gmina
Jedlińsk
budżet gminy
dotacja
Marszałka
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7

Lp.

Budowa Centrum Stworzenie oferty Rozpoczęcie
Kultury w
kulturalnej
06.2021
Jedlińsku
spędzenia wolego
czasu
Zakończenie
10.2022

Nazwa
planowanego
działania – zadanie

Etapy działania
Cel

Typ projektu
inwestycyjnego

Harmonogram
realizacji

Powstanie
nowoczesnego
wyposażonego
budynku
centrum
kultury

Oczekiwane
rezultaty

Gmina
Jedlińsk

4.000.000,00

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

Instytucje
i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu
beneficjent
końcowy

Nakłady do
poniesienia

zł

LOKALNA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA, ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW PUBLICZNYCH
Cel Strategiczny Nr 1 Gminy Jedlińsk:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki,
wzrostowi konkurencyjności, zatrudnieniu i przedsiębiorczości mieszkańców oraz
zagospodarowanie przestrzeni,
Cel operacyjny: 1.2 Poprawa infrastruktury publicznej w tym kulturalno-rekreacyjnoturystycznej
1

2

Zagospodarowanie centrum wsi
Wielogóra
ul. Długa
urządzenie
ogólnodostępneg
o placu zabaw
i rekreacji

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
07.2016

Zagospodarowan
ie centrum wsi
Płasków –
budowa ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego
boiska
sportowego,
siłowni
zewnętrznej
urządzeń
zabawowych
placu zabaw

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
06.2017

Zakończenie
10.2016

Zakończenie
010.2017
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Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

638.042,59

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

680.690,67

3

4

5

6

Zagospodarowan
ie centrum wsi
Wierzchowiny –
budowa
urządzeń
gimnastycznych,
zabawowych,
zagospodarowan
ie oczka
wodnego,
parking,
urządzenia małej
architektury

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
06.2018

Zagospodarowan
ie terenu przy
PSP Stare
Zawady –
budowa/
przebudowa:
boisko od piłki
nożnej, skocznia
w dal, bieżnia,
ogród
rekreacyjny, plac
zabaw,
miasteczko
rowerowe ruchu
drogowego

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
09.2019

Urządzenie
centrum
rekreacji
ul. Kwiatowa
w Wielogórze –
obiekty i
urządzenia
sportoworekreacyjnozabawowe

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
06.2018

Urządzenie
centrum
rekreacji
w Gutowie –
budowa
urządzeń
sportoworekreacyjnych,
wiaty zadaszonej
na potrzeby
spotkań,
zagospodaro-

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
06.2017

Zakończenie
10.2018

Zakończenie
12.2022

Zakończenie
11.2020

Zakończenie
11.2018
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Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

1.045.926,74

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

2.801.846,70

Środki
budżetu
gminy, środki
zewnętrzne
FRKF, UE np.
PROW 2014–
2020

700.000,00

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

600.000,00

wanie terenu

7

Urządzenie
przestrzeni
sportowej
w Bierwcach –
Budowa ogólnodostępnego
wielofunkcyjneg
o boiska
sportowego oraz
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych
w Bierwcach

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
06.2017

Budowa
urządzeń
sportowych
siłowni i placu
zabaw
w miejscowości
Piastów

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
06.2016

Utworzenie
miejsca rekreacji
i wypoczynku
poprzez
zagospodarowan
ie terenu wokół
zbiornika
wodnego
w miejscowości
Jedlanka

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych i
zabawowych

Rozpoczęcie
06.2016

10 Utworzenie
miejsca rekreacji
i wypoczynku
poprzez
zagospodarowan
ie terenu wokół
zbiornika
wodnego w
miejscowości
Mokrosęk

Stworzenie oferty
spędzenia
wolnego czasu
poprzez
wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych

Rozpoczęcie
06.2016

11 Budowa
Skateparku na
terenie Gminy
Jedlińsk

8

9

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Gmina
Jedlińsk

Zakończenie
11.2020

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Stworzenie oferty Rozpoczęcie
spędzenia
06.2021
wolnego czasu
poprzez
Zakończenie

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –

Gmina
Jedlińsk

Zakończenie
11.2020

Zakończenie
11.2017

Zakończenie
11.2019
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600 000,00

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

60.000,00

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020
60.000,00

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

60.000,00

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

Środki

1.000.000,00

wybudowanie
urządzeń
rekreacyjnych
i zabawowych
12 Budowa
Stworzenie oferty
odcinków ścieżek spędzenia
rowerowych na
wolnego czasu
terenie Gminy
Jedlińsk

Lp.

Nazwa
planowanego
działania – zadanie

11.2022

w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

Rozpoczęcie
06.2018

Budowa
lokalnej bazy
rekreacyjnosportowej –
w postaci
skonkretyzowanych
urządzeń

Gmina
Jedlińsk

Zakończenie
11.2022

Etapy działania
Cel

Typ projektu
inwestycyjnego

Harmonogram
realizacji

Oczekiwane rezultaty

800.000,00

Środki
budżetu
gminy, środki
UE np. PROW
2014–2020

Instytucje
i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu
beneficjent
końcowy

Nakłady do
poniesienia

zł

OŚWIETLANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ służy realizacji :Cel Strategiczny Nr 1 Gminy
Jedlińsk:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki,
wzrostowi konkurencyjności, zatrudnieniu i przedsiębiorczości mieszkańców oraz
zagospodarowanie przestrzeni,
Cel operacyjny: 1.1 Poprawa standardu infrastruktury technicznej wraz z ochroną
środowiska przyrodniczego
1

2

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego

Budowa/
dobudowa
rozbudowa sieci
oświetleniowych
sieci na terenie
Gminy Jedlińsk –
nowe odcinki
(nowe linie,
energooszczędne
inteligentne
oprawy,
oświetlenie np.
ledowe)

Dowieszanie lamp
na istniejących
słupach według
zgłoszonego
zapotrzebowania

Rozpoczęcie
09.2015

odcinki sieci i
słupy Płasków
200 m b. – ok. 5–6
lamp, Lisów 200
m b. – ok. 5–6
lamp, Kruszyna
200 m b. – ok. 5–6
lamp, Wsola ul.
Gombrowicza 100
m b. – 3 lampy,
Wsola ul. Leśna
100 m b. – 3
lampy, Górna
Wola 500 m b. –
11–13 lamp,
Klatka Szlachecka

Rozpoczęcie
09.2017

Zakończenie
12.2015

Zakończenie
11.2022
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Oświetlanie
przestrzeni
publicznej na
terenie gminy

Gmina
Jedlińsk

155.000,00

Oświetlanie
przestrzeni
publicznej na
terenie gminy

Gmina
Jedlińsk

400.000,00

Środki
zewnętrzne
jeśli będą
dostępne

450 m b. – 10–12
lamp, Gutów Bród
200 m b. – ok. 5–6
lamp,
Wierzchowiny
Huta 500 m b. –
11–13 lamp.,
Jedlińsk, ul. Leśna
100 m b. – 3
lampy, Romanów
200 m b. – ok. 5–6
lamp, Józefówek
200 m b. – ok. 5–6
lamp, Wola
Gutowska 600 m
b. – 13–16 lamp,
Wielogóra ul.
Jodłowa 700 m b.
– 15–17 lamp,
Wielogóra ul.
Poprzeczna 200
m b. – ok. 5–6
lamp, Wielogóra
ul. Ceglana 200 m
b. – ok. 5–6 lamp,
Piastów 200 m b.
– ok. 5–6 lamp
Ponadto bieżące
doświetlanie
przestrzeni
publicznej przy
nowo
budowanych
drogach – w
zależności od
potrzeb

Gmina Jedlińsk popiera realizację inicjatyw proekologicznych na swoim terenie.
Kategorie działań proekologicznych zawarte będą w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Jedlińsk na lata 2016–2020 Przedmiotowe działania z Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, który zostanie przyjęty odrębną uchwałą będą zgodne z niniejszą strategią
i służyć będą realizacji Celu Strategicznego Nr 1 Gminy Jedlińsk: Tworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki, wzrostowi konkurencyjności,
zatrudnieniu i przedsiębiorczości mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni, Cel
operacyjny: 1.1 Poprawa standardu infrastruktury technicznej wraz z ochroną środowiska
przyrodniczego.
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VII. CZĘŚĆ
SCENARIUSZ ROZWOJU
Potrzeby społeczno-gospodarcze na terenie gminy Jedlińsk, determinują
systematyczne prowadzenie prorozwojowej (proinwestycyjnej) polityki finansowej. Celami
tej Polityki są w pierwszym rzędzie:
 poprawa efektywności wykorzystania środków inwestycyjnych
 racjonalizacja wydatków bieżących.
Zjawiskami pozytywnymi, sprzyjającymi utrzymaniu pozytywnych kierunków
w zakresie kształtowania się rozwoju gminy oraz z punktu widzenia realizacji dochodów
i wydatków budżetu gminy Jedlińsk są:
 globalizacja gospodarki, umożliwiająca swobodny przepływ kapitału, dóbr, osób,
informacji oraz usług;
 europejska polityka spójności (społeczna, gospodarcza, przestrzenna) sprzyjająca
eliminacji dysproporcji oraz oparta o zasadę solidarności i zasadę programowania;
 korzystna sytuacja geopolityczna i gospodarcza Polski, dająca dodatkowe impulsy
rozwojowe dla Mazowsza;
 dostosowanie sieci transportowej oraz pozostałej infrastruktury technicznej do
europejskiego i krajowego układu przestrzennego oraz standardów technicznych;
 stabilna polityka gospodarcza z jej wyznacznikami, tj.: tworzeniem warunków do
rozwoju przedsiębiorczości;
 rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki;
 rozwój budownictwa mieszkaniowego;
 decentralizacja finansów publicznych;
 proinnowacyjna polityka państwa, polegająca między innymi na wzroście nakładów
na oświatę i działalność ośrodków naukowo-rozwojowych, wprowadzaniu nowych
technologii informacyjnych;
 stopniowa poprawa na rynku pracy;
 wzrost dochodów gminy.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
(PLN)
Dochody własne
(PLN)
Finansowanie
i współfinansowanie
programów
i projektów unijnych
(PLN)

2010

2011

2012

2013

2014

39050140,87

39565604,91

38246036,77

40624481,90

42275917,25

14192932,61

12089640,20

13255532,18

15118653,07

15677701,13

3231188,89

4570057,86

1495946,91

2481051,00

1158446,42
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Zjawiskami negatywnymi, utrudniającymi utrzymanie pozytywnych kierunków
w zakresie kształtowania się rozwoju gminy jakie mogą się pojawić będą m.in.:
 zwiększenie zakresu i zadań samorządu przy jednoczesnym braku zwiększenia
środków;
 zmniejszenie dochodów gminy;
 spadek wpływów z subwencji;
 wzrost kosztów bieżących, w tym oświatowych;
 rosnące koszty utrzymania infrastruktury;
 zastój gospodarczy;
 pauperyzacja ludności.
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VIII. CZĘŚĆ
SPOSOBY MONITOROWANIA STRATEGII, OCENY I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ, OCZEKIWANE WSKAŹNIKI
Realizacja ustaleń STRATEGII ROZWOJU Gminy Jedlińsk będzie przebiegała zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz katalogiem spraw należących do kompetencji
gminy Jedlińsk. Skuteczna realizacja ustaleń zawartych w STRATEGII zależeć będzie od
uwarunkowań zewnętrznych związanych z otoczeniem gminy, a więc np. od zmienności
przepisów prawa, dostępności środków, koniunktury gospodarczej, wzrostu produktu
krajowego brutto.
Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, raportowania
i interpretowania danych. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji
i efektywności wdrażania pomocy.
MIERNIKI O CHARAKTERZE OGÓLNYM:
 Liczba ludności ogółem, w tym kobiet,
 Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym,
 Przyrost naturalny ludności,
 Saldo migracji (różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań),
 Dochody ogółem budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 Dochody własne budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 Wydatki inwestycyjne z budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu,
 Wielkość zadłużenia budżetu.

Cel Strategiczny Nr 1 Gminy Jedlińsk:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnej gospodarki
wzrostowi konkurencyjności zatrudnieniu i przedsiębiorczości
mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni.
Mierniki:
 odsetek mieszkańców korzystających z dobrej jakości wody uzdatnionej z sieci
wodociągowej w wyniku rozbudowy SUW,
 odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej,
 odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków,
 ilość przyłączy kanalizacyjnych,
 liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
(mosty, skrzyżowania, itp.),
 długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg powiatowych,
 długość wybudowanych chodników,
 długość ścieżek rowerowych,
 liczba nowych inwestorów i rodzaj ich działalności,
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 liczba przeszkolonych rolników wg grup tematycznych szkoleń,
 długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
 odsetek długości dróg gminnych o nawierzchni twardej w stosunku do ogólnej
długości dróg gminnych,
 odsetek dróg gminnych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu
dróg tego wymagających.

Cel strategiczny Nr 2 Gminy Jedlińsk:
2. Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców
Gminy Jedlińsk, poprawa usług społecznych aktywizacja oraz budowa
społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy
















liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną,
liczba uczniów w szkołach,
liczba udzielonych świadczeń,
rodzaje świadczeń medycznych,
liczba wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych, rekreacyjnych,
placów zabaw,
liczba imprez sportowych i rekreacyjno-turystycznych,
liczba imprez kulturalnych (szt.),
liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy,
liczba mieszkań komunalnych/socjalnych wyremontowanych, oddanych do użytku,
liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną,
przeciętna kwota świadczeń z opieki społecznej na 1 korzystającego,
przeciętny koszt utrzymania ucznia w placówkach oświatowych,
liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela i na 1 oddział,
liczba imprez kulturalnych i sportowych w ciągu roku,
liczba osób korzystających z bazy sportowej i rekreacyjno-turystycznej.

Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie
dokonywane raz w roku na etapie oceny wdrażania STRATEGII na podstawie danych:
 danych statystycznych uzyskanych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy,
 danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy
Jedlińsk o rozwoju drobnej przedsiębiorczości,
 innych dostępnych opracowań pozwalających ma monitorowanie wskaźników
w ramach Urzędu gminy i Jednostek organizacyjnych Gminy Jedlińsk.
Strategia Gminy Jedlińsk będzie wdrażana przez Wójta Gminy Jedlińsk. System
wdrażania obejmuje:
 komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych
i inwestycyjnych
 przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji ujętych
w planie
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 realizację inwestycji zgodnie z określonymi wymogami,
 po zakończeniu inwestycji monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów
rzeczowych projektu,
 przedkładanie Komisjom Rady Gminy raportów i informacji z przebiegu realizacji
zadań umieszczonych w Strategii.
Strategia Rozwoju Gminy Jedlińsk jest dokumentem otwartym i powinna być
kontrolowana i uzupełniana poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych
z częstotliwością w zależności od potrzeb.
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