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Ponadto pomimo wydanych pozwoleh. w 2000 r. nie oddano zadnego mieszkania do
uzytku (wg GUS -u).
Wedhjg informacji z Urzedu Gminy ruch budowlany byl znaczny. Ponad 50%
wydanych pozwolen dotyczyia budynk6w mieszkalnych lub letniskowych, przy czym
budynki letniskowe coraz czesciej majq charakter dom6w calorocznych.
O warunkach mieszkaniowych decyduje takze wyposazenie w siec wodociaj>owa, i
kanalizacyjn^. Stopien wyposazenia w wymieniona. infrastruktur$ mozna uznac za sredni gmma jest zwodociaj*owana niemal w 100% lecz w niewielki tylko stopniu objeta siecia^
kanalizacyjn^ (obejmuje ona zaledwie ok. 35% wsi gminnej). Stopien wyposazema w
kanalizacj? jest stanowczo za maly w aspekcie ochrony srodowiska przyrodniczego. W
ramach Programu Pilica, przewidzianajest budowa kolejnych oczyszczalni sciek6w na terenie
gminy i sytuacja pod tym wzgl^dem powinna ulec poprawie.

6. Dziatalnosc gospodarcza
Liczba funkcjonuj^cych podmiot6w gospodarczych oraz rodzaj prowadzonej przez nie
dzialalnosci swiadczy o aktywnosci gospodarczej i dominuj^cej funkcji w zyciu
gospodarczym gminy
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wedtug sektora
wjasnpsci i formy prawnej w 2000 r.
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Zr6dto: Rocznikslatystycznywojew6dztwaiodzkiego, 200l r, GUS.
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Og6lna liczba podmiot6w gospodarczych dziatajacych na tereme gminy R^czno
stanowi 3,7% og6lnej iIosci podmiot6w dzialajacych na terenie caiego powiatu
piotrkowskiego. Niespema 93% zaWad6w dzialaj^cych na terenie gminy nalezy do sektora
prywatnego, w tym ponad 80% to zaklady os6b fizycznych. Wedhig danych Urzedu Gminy
R$czno w gminie liczba zarejestrowanych podmiot6w gospodarczych zmniejszyla si? (m. in.
nie funkcjonuje sp61dzielnia) i w pierwszym p6h-oczu 2002 r. wyniosta 139.
Wi^kszosc dziataj^cych podmiot6w gospodarczych to firmy male, zatrudniaj^ce od
jednej do kilku os6b, cechuj^ce si$ wysokim wskaznikiem upadtosci i kr6tkim okres
tunkcjonowania, co w efekcie daje duza^ dynamik^ zmian (ilosc zak(ad6w Iikwidowanych i
nowoutworzonych).
Znaczna, rol? wsr6d podmiot6w gospodarczych dziataj^cych na terenie gminy Reczno
odgrywa handel, kt6ry reprezentowanyjest gI6wnie przez ilosc sklep6w (32), a takze liczb?
os6b pracuja_cych w handlu - 46 (wg informacji GUS -u). Na jeden sklep przypada 120
mieszkahc6w.
Ponadto na terenie gminy znajduje sie/ jedna hurtownia materiat6w budowlanych,
stacja paliw oraz tartak. Funkcjonuj^ takze 4 mtyny.
Sposr6d wi^kszych inwestycji przygotowywanych do reaIizacji nalezy wymtenic:
wymian? wodociaj>6w w Recznie i Balcowej G6rze,
budow^ i modernizacj? dr6g gminnych i dojazdowych do p6l.

l

