
 

OPIS OBSZARU (POTENCJAŁU) PLANOWANEGO DO OBJĘCIA LSR,  

W TYM OPIS SPÓJNOŚCI TEGO OBSZARU 

 

LGD „Dolina rzeki Grabi” planuje objąć LSR obecny obszar działania, który jest obszarem  

o przestrzennej spójności. Jest to dziewięć gmin położonych w dolinie rzeki Grabi, na granicy trzech 

sąsiadujących powiatów: łaskiego, pabianickiego oraz bełchatowskiego.  

LGD „Dolina rzeki Grabi” obejmuje teren 9 gmin członkowskich: 

 7 gmin wiejskich: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady  

oraz 2 gmin miejsko-wiejskich: Łask i Zelów,  

w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.  

 

Obszar LGD obejmuje cały powiat łaski  

(gminy: BUCZEK, SĘDZIEJOWICE, WIDAWA, WODZIERADY, ŁASK),  

pabianicki 

 (gminy: DŁUTÓW, DOBROŃ), 

 oraz bełchatowski  

(gminy: DRUŻBICE I ZELÓW). 

 

 

Wszystkie gminy sąsiadują ze sobą, tworząc spójny terytorialnie i przyrodniczo obszar. W skali 

środkowej Polski, Grabia jest obiektem przyrodniczym, obejmującym zespół różnorodnych środowisk. 

Ze względu na występowanie wielu cennych gatunków roślin i zwierząt obszar ten jest w znacznej 

części chroniony. Na obszarze Lokalnej Grupy Działania występują następujące obszary chronione: 

Rezerwaty: Grabica, Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego, Winnica, Korzeń oraz Zespoły 

Przyrodniczo-Krajobrazowe: Dolina Grabi, Mogilno, Dobroń, Dąbrowa I, Dąbrowa II, Borkowice, 

Kolumna-Las, Luciejów, Sędziejowicki, Zabytkowy Park w Buczku. Ponadto na naszym obszarze 

znajdują się Obszary Chronionego Krajobrazu: Środkowej Grabi, Doliny Widawki, Chrząstawsko – 

Widawski oraz użytki ekologiczne: Uroczysko Torfy. Parki Krajobrazowe: Park Krajobrazowy 

Międzyrzecza Warty i Widawki. Położenie w dolinie rzeki Grabi, stwarza ciekawy, unikatowy krajobraz 

cenny przyrodniczo zaliczony do obszarów Natura 2000.  

Nasz obszar jest również spójny kulturowo. Wspólne dziedzictwo i losy dziejowe stwarzają  

w mieszkańcach tego obszaru poczucie tożsamości kulturowej: wspólnoty doświadczeń oraz 

wspólnych wartości. Bogate zasoby materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 

walory przyrodnicze doliny rzeki Grabi potwierdzają spójność obszaru na którym działamy obecnie,  

i który planujemy objąć nową LSR.  

Spójność obszaru pokazuje również utworzona przez nas i rozwinięta w ostatnim czasie sieć 

nieoznakowanych szlaków turystycznych - 36 tras questowych, które zyskały popularność wśród 

turystów, jak również mieszkańców. Ponadto warto podkreślić, że wszystkie gminy tworzące LGD 

cechuje podobna struktura lokalnej gospodarki oraz podobne problemy gospodarczo-społeczne.  

W załączeniu mapa obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi", który ma powierzchnię 1 094 km2. 

 



 

 

 

 

 


