
                                                     G M I N A        S Ł A W N O 

            Gmina Sławno położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, na 

Wzgórzach Opoczyńskich będących północnym obszarem Wyżyny Kielecko – 

Sandomierskiej, w odległości 80 km od Łodzi, 20 km od Tomaszowa Mazowieckiego 

oraz 10 km od Opoczna. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa Nr 12 relacji 

Piotrków Trybunalski – Radom, droga wojewódzka Nr 713 Opoczno – Łódź oraz dwie 

linie kolejowe relacji Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna. Gmina jest  

w 100% zwodociągowana oraz w 90 % zgazyfikowana.  

             Posiadamy przygotowane tereny o powierzchni ok.94,65 ha, wyłączone  

z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na tereny przemysłowe. Na powierzchni 

21,5232 ha utworzono Podstrefę Sławno w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej  

 

z czego 5,1234 ha to grunty będące własnością gminy  posiadające dostęp do 

niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach Indykatywnego  Wykazu 



Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 

realizujemy modernizację dróg łączących drogę krajową  NR 12 z wyżej 

wymienionymi terenami, rozpoczęliśmy już skanalizowanie terenów obszarów wokół 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno. W budowie jest 

oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna zapewniająca odbiór ścieków. Na 

terenie gminy występują złoża pisaków kwarcowych i wapieni, w oparciu o które 

powstały oddziały wydobywcze kruszyw, wiodących w branży producentów 

materiałów budowlanych.  

             Wychodząc naprzeciw coraz to większym potrzebom inwestycyjnym i to 

zarówno tym, które   pozwalają rozwijać infrastrukturę gminy jak i tym które służą  w 

codziennym życiu  mieszkańcom gminy, samorząd gminy zabiega  o dobrą współpracę  

z inwestorami  i przedsiębiorcami oraz korzysta z możliwości pozyskiwania funduszy 

unijnych na ich realizację.   

             Gmina Sławno, to również atrakcyjne tereny pod względem turystyczno – 

krajoznawczym oraz etnograficznym. 

 



 



 



                 16 września 2009 r.  w Łodzi Gmina Sławno reprezentowana przez Pana 

Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy Sławno podpisała z Zarządem 

Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Pana Artura Bagieńskiego - 

Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Panią Elżbietę Hibner - Członka 

Zarządu Województwa Łódzkiego umowę ramową dotyczącą realizacji Projektu 

Zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-

2013. Na projekt o nazwie "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa SŁAWNO poprzez modernizację 

dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" składają się następujące projekty: 

„Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz 

skanalizowanie terenów (działanie 2.1: Gospodarka wodno-ściekowa)” 

„Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy  

Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz 

skanalizowanie terenów (działanie 1.1: Drogi)” 
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„Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno 

poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz 

skanalizowanie terenów (działanie 2.1: Gospodarka 

wodno-ściekowa)” 

 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  

Projekt realizowany w ramach Projektu Zintegrowanego 

„ Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz 

skanalizowanie terenów” 

Całkowita wartość projektu :                43 830 821, 51  PLN             

Kwota dofinansowania z EFRR             18 360 026, 18   PLN 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego 

na lata 2007 – 2013 



 

Oś Priorytetowa: II Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i 

Energetyka 

Działanie: II.1 Gospodarka wodno –ściekowa 

Tytuł projektu: Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg 

dojazdowych oraz skanalizowanie terenów(Działanie 2.1 Gospodarka wodno – 

ściekowa) 

Całkowita wartość projektu:                       33 214 095,06    PLN 

Kwota dofinansowania z EFRR                   15 387 791,18   PLN 

Dotacja z WFOŚ i GW                                    7 737 425, 00 PLN 



 

Nazwa Beneficjenta    - GMINA SŁAWNO 

Nr wniosku o dofinansowanie: WND–RPLD.02.01.00-00-033/09 

Umowa o dofinansowanie nr UDA–RPLD.02.01.00-00-033/09-00 z dnia 

16/09/2009, zmieniona aneksem  

nr UDA – RPLD.02.01.00-00-033/09-02 z dnia 25/11/2010 r. 

Roboty budowlane  obejmują wybudowanie kanalizacji sanitarnej w 16 

miejscowościach: Dąbrówka, Trojanów, Szadkowice, Kamień, Kunice, Tomaszówek, 

Wincentynów, Bratków, Grudzeń Las, Olszewice, Unewel, Antoninów, Ostrożna, 

Wygnanów, Sławno, Sławno Kolonia. 

 W ramach projektu powstanie: 

- oczyszczalnia ścieków w miejscowości Trojanów o przepustowości 1.100 m3/dobę 

-  sieć kanalizacyjna z przykanalikami o długości 92.420,64 mb,  



 
 

-  916 szt. przyłączy  kanalizacyjnej do posesji o łącznej długości – 2.272,15 mb 

-  45 szt. przepompowni ścieków 

- droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków o długości 864,20 mb 

Łączna długość sieci i przyłączy wynosi - 94.692,79 mb 

Na obecną chwilę trwają prace wykończeniowe oczyszczalni ścieków. 

Wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 30 km oraz 290 

przyłączy do posesji, a także 16 szt. przepompowni ścieków. 

Roboty budowlane  trać będą do dnia 30.10.2011 r. 

Inwentaryzacja  i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu nastąpi w 

terminie do  30.11.2011r . 

                    



 

 

 

Rozpoczęcie robót  budowlanych 



 
 

 

 

Dalsze prace związane z  montażem urządzeń 



 

 

 

Budynek oczyszczalni oraz zbiorniki osadu 



 

 

 

 

Budynek  oczyszczalni wraz ze zbiornikiem osadu 



 

 

 

Zbiorniki  osadowe z zamontowanymi urządzeniami 



 

 

Urządzenia zamontowane w zbiornikach - reaktorach 

 

 



 

 

Pomieszczenie oczyszczalni oraz budynek z zewnątrz 



 

 

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej  i prasa odwadniania osadu 



 

 

 

 

Prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych                     


