
          

                                                     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)” 

http://ugslawno.pl/portal.php?aid=12798787304c49664a9c254
http://ugslawno.pl/portal.php?aid=12798787304c49664a9c254
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„Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej 

Specjalnej Strefy  Ekonomicznej - Podstrefa Sławno 

poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz 

skanalizowanie terenów (działanie 1.1: Drogi) 



 

  

Nazwa Beneficjenta – GMINA SŁAWNO 

 

Nazwa inwestycji WND – RPLD.01.01.00 – 00-100/09 

Umowa o dofinansowanie nr UDA – RPLD.01.01.00-00-100/09 z dnia 

24.03.2010, zmieniona aneksem nr UDA – RPLD.01.01.00-00-100/09-02 z dnia 

25/11/2010 r. 

Tytuł projektu: „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg 

dojazdowych oraz skanalizowanie terenów (Działanie 1.1: Drogi)” 

 

Całkowita wartość projektu:              10.616.726,45 PLN 

Kwota dofinansowania z EFRR:          2.972.235,00 PLN 

 



 

 

 

 
 

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: 43 830 930,28 PLN 

Kwota dofinansowania z EFRR: 18 360 026,18 PLN 

 

 

 



 

 

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi Sławno - Kozenin 2,396 mb oraz  

rozbudowa drogi Grudzeń Kolonia - przejazd kolejowy Bratków 

4 714,26 mb. Łącznie w ramach projektu przebudowanych i rozbudowanych zostanie 

7,11 km., dróg asfaltowych. 

Wykonane zostaną chodniki  o nawierzchni z kostki brukowej - 925,75 m2 oraz 

zjazdy- 1029,50 m2. 

 

 

 

 

 



 

Odcinek  drogi Sławno - Kozenin 2 396,00 mb 

 

W ramach projektu wykonane zostało poszerzenie jezdni, wyrównanie i korekta 

rowów przydrożnych, przebudowa i wykonanie zjazdów gospodarczych wraz 

z ułożeniem przepustów i ścianek czołowych, uzupełnienie rur osłonowych na kablu 

telefonicznym, oczyszczenie istniejących przepustów, profilowanie i utwardzanie 

poboczy oraz wykonanie oznakowania pionowego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przebudowa drogi Sławno - Kozenin 



 

 

 

Przebudowa drogi Sławno - Kozenin 



 

W dniu 25.11.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.  Przebudowa 

 drogi  gminnej  Kozenin – Sławno  na  odcinku  2.396, 00  mb od drogi krajowej nr 12 w miejscowości 

Kozenin do miejscowości Sławno. Roboty o wartości 1.899.671,53 zł zrealizowało 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH Sp. z o. o. z Piotrkowa 

Trybunalskiego.  Zakres robót obejmował:  

 - wykonanie poszerzenia jezdni 

- wyrównanie istniejącej nawierzchni- wykonanie warstwy wiążącej 

- wykonanie warstwy ścieralnej 

- wykonanie przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi 

- wykonanie i korekta rowów przydrożnych 

- przebudowa i wykonanie zjazdów gospodarczych wraz z ułożeniem przepustów i ścianek czołowych 

- uzupełnienie rur osłonowych na kablu telefonicznym 

- oczyszczenie istniejących przepustów- profilowanie i utwardzenie poboczy 

- wykonanie oznakowania pionowego. 



 

 

Przebudowa drogi Sławno - Kozenin 



 

 

 

 

Przebudowa drogi Sławno - Kozenin 



 

 

Odcinek Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las  

– przejazd kolejowy Bratków 
 

W dniu 15.02.2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno 

reprezentowaną przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy  

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.  

26 – 434 Gielniów ul. Opoczyńska 38 na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 

107351 E i Nr 107360 E Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las – przejazd kolejowy 

Bratków. Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 30.09.2011 r. Nadzór 

inwestorski nad realizacją zadania pełni: CANEA Inżynieria i Komputery z Kielc. 

 



 

 

 

Odcinek Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las  

– przejazd kolejowy Bratków 



 

 

 

Odcinek Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las  

– przejazd kolejowy Bratków 
 



 

 

 

Fundusze Europejskie  

dla rozwoju regionu łódzkiego 
 

 

 

 


