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Wprowadzenie

Wprowadzenie

Istotn cech samorzdu gminy jest zaspokojenie potrzeb lokalnej
spoecznoci. Samorzd odpowiada za wszystkie sprawy publiczne dotyczce
ycia mieszkaców w obrbie jednostki terytorialnej. Od umiejtnoci
gospodarowania zasobami i od tego, jak gmina bdzie wykorzystywa  swoje
szanse,zaleyjej rozwój.WejciedoUniiEuropejskiejw2004rokuotworzyo
przed Polsk wiele moliwoci, w tym w zakresie inwestycji, i uatwio
pokonywaniebarierdzielcychnaszkrajodwyejrozwinitychpastwEuropy.
Nowe moliwoci polegaj w duej mierze na pomocy w finansowaniu
przedsiwzi inwestycyjnych.JednoczenieakcesjaPolskidoUniiEuropejskiej
i rozwój gospodarczy wymagaj od samorzdów coraz bardziej kreatywnego
mylenia w zakresie przycigania nowych inwestorów, co w konsekwencji
powikszaszanserozwojowegmin.
Inwestycje lokalne obejmuj przede wszystkim budow i modernizacj
infrastruktury, w tym kontekcie poprzez popraw warunków pracy i ycia
oddziauj bezporednio na efektywno  pracy. Tym samym czynnikiem nie
zbdnym dla osignicia poprawy warunków pracy i ycia jest rozwój infra
struktury rozumianej jako zespó urzdze i instytucji tworzcych podstawy
funkcjonowaniagospodarkinadanymterenie1.
Termininfrastrukturaporazpierwszyzostauytynaprzeomielatpi
dziesitych isze dziesitych ubiegego stulecia. Wywodzi si ze sownictwa
wojskowego si zbrojnych NATO. Oznacza on zespó obiektów i urzdze za
bezpieczajcychfunkcjonowaniearmii.Jestwictoterminstosunkowomody,
a definicja wzbudza cigle jeszcze spory terminologiczne. Uwzgldniajc aci
skiepochodzeniesamegowyrazuinfrastrukturaznaczytyle,co„podbudowa”.
Wencyklopedycznychdefinicjachinfrastrukturypodkrelasi,ejesttosystem
urzdzewiadczcychusuginiezbdnedofunkcjonowaniagospodarki2.Poj
cie infrastruktury zgodnie z definicj encyklopedyczn obejmuje swym zasi
giem zbiór rónorodnych technicznie urzdze i instytucji oraz rodzajów dzia
alnocispeniajcychrónorodnefunkcje.

1

Por:B.Piasecki,K.Podoski:PrognozaksztatowaniainfrastrukturyspoecznejwPolscejako
element perspektywicznej polityki spoecznej, [w:] Przesanki perspektywicznej polityki
spoecznej,cz.II,Polska2000.
2
EncyklopediaPowszechnaPWN,Warszawa1974,s.282.
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Wliteraturze,wzalenociodprzedmiotupracyprzyjtedefinicjeczsto
rozszerzajwiczakrestegopojcia3.
Poziomrozwojuinfrastrukturyzaleywrównymstopniuodstopnianasy
cenia i nowoczesnoci obiektów, urzdze, jak i kwalifikacji ludzi, którzy za
pomoc tych urzdze wiadcz okrelone usugi. Pojcie infrastruktury
wwszymznaczeniuobejmujejedynieobiektyzwizanewsposóbbezpored
ni i stay z obsugiwanym terenem (np. droga, orodek zdrowia, itp.). Pojcie
infrastruktury w szerszym ujciu obejmuje równie obiekty nie zwizane
wsposóbtrwayzobsugiwanymterenem(np.taborkomunikacyjny,elektrow
niezasilajcekrajowysystemenergetycznyitp.).
Infrastruktura jest wic pojciem oznaczajcym „zespó podstawowych
obiektów, urzdze i instytucji o charakterze usugowym niezbdnym do wa
ciwegofunkcjonowaniaspoeczestwaiprodukcyjnychdziaówgospodarki”.
Wniniejszejpracyinfrastrukturabdzierozumianajako:systemurzdze
iinstytucjitworzcychnaokrelonymetapierozwojucywilizacyjnegopodstaw
i warunek funkcjonowania gospodarki na danym terenie oraz zapewniajcy
popraw warunków ycia i pracy ludnoci. W pracy uwzgldniono, e wiejska
infrastruktura stanowi kombinacj wielu cech, bez których nie jest moliwy
rozwój gospodarczy jednostki lokalnej i wyszy standard ycia spoecznoci
lokalnej. Jest niezbdna do prawidowego funkcjonowania gospodarki i spoe
czestwa, poniewa jako cz  majtku narodowego wspiera dziaalno  pro
dukcyjn, suy rozwojowi produkcji, cho  sama nie bierze bezporedniego
udziauwprodukcji.Midzyinfrastrukturarozwojemgospodarczymzachodz
wzajemne interakcje. Infrastruktura jest ofert warunków niezbdnych do
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Dla podmiotów miejscowych jest wa
runkiem istnienia, a czsto ródem przewagi konkurencyjnej. Jest równie
czynnikiemzwikszajcympopytnadobraiusugiwytwarzanenatereniedanej
gminy. Zakada si, e rozwój infrastruktury powinien wyprzedza  rozwój
przedsibiorczoci. Powinien zosta  oparty na prognozach i strategicznych
zamierzeniachgospodarczych.Wprzeciwnymwypadkuinfrastruktura,zamiast
czynnikiemlokalnegorozwojugospodarczego,sta simoejegobarier.
3

 Patrz m.in.: B. Piasecki, K. Podoski: Prognoza ksztatowania infrastruktury spoecznej
wPolscejakoelementperspektywicznejpolitykispoecznej,[w:]Przesankiperspektywicznej
polityki spoecznej, cz. II, Polska 2000, Z. Dziembowski: Infrastruktura jako kategoria
ekonomiczna. Ekonomista nr 4 5 /1975, s. 725.; K. Kuciski: Przestrzenne zrónicowanie
infrastrukturywsiauprzemysowienie.PWN,Warszawa1988.;L.J.Siemiski:Infrastruktura
obszarówwiejskichwteoriiipraktyce.WiadomociStatystycznenr11/1990.

Wprowadzenie

Bariermogby równienegatywneskutkirozwojugospodarczego,takie
jaknp.zanieczyszczenierodowiskaczyprzekroczeniewydolnociukadukomu
nikacyjnego.Oznaczato,eniektóreinwestycjeinfrastrukturalnemajnietylko
charakterstymulujcyrozwójgospodarczy,alerówniegowarunkujcy.
czcwszystkiepowyszeuwagizograniczonymizdolnociamifinanso
wymi gmin, atwo doj  do wniosku, e wadze lokalne, pragnc aktywnie
wpywa narozwójgospodarczy,stojprzedpowanymidylematami.Zjednej
strony, im wiksza inwestycja infrastrukturalna, tym mniejsze jednostkowe
kosztyprodukcjiiobsugiorazwikszanadwyka,azdrugiejwikszeglobalne
koszty inwestycyjne. Uzbrajanie terenów, które maj by  udostpnione pod
miotom gospodarczym pociga za sob koszty, a przecie nigdy nie wiadomo
dokadnie, kiedy i za jak kwot tereny te zostan spoytkowane. Zamraanie
wten sposób rodków finansowych kóci si z niedoborami infrastruktury
zgaszanymi prawie zawsze przez istniejce ju podmioty gospodarcze i przez
mieszkaców gminy – szczególnie na terenach wiejskich. Brak oferty takich
terenówoznaczabyjednak,egminaznacznieograniczaswojeszansenapozy
skanieinwestorówzewntrznychinoweinwestycjepodmiotówwewntrznych.
Z kolei rozwój gospodarczy stymuluje rozwój infrastruktury. Rozwijajce
si przedsibiorstwa zwikszaj zapotrzebowanie lub modyfikuj struktur
zapotrzebowania na usugi infrastrukturalne. Czsto wspófinansuj realizacj
inwestycji infrastrukturalnych, a nawet zaspokajaj potrzeby infrastrukturalne
we wasnym zakresie. Cz  podmiotów gospodarczych przejmuje na siebie
rol promotorów nowoczesnych rozwiza infrastrukturalnych. Dzieje si tak
wtedy,gdystwórcamilubdystrybutoraminowychtechnologii,atakewtedy,
gdy zamierzaj z nowych technologii skorzysta . Relacje te s aktualne na
wszystkichpaszczyznachrozwojuterytorialnego,wtymrównienapaszczy
nielokalnej.
Podanejest,bypublicznainfrastrukturatechniczno ekonomicznaogól
negoispecjalnegoprzeznaczeniabyaczynnikiemsprzyjajcymwpodejmowa
niudziaalnocigospodarczeji rozwijaniuprzedsibiorczoci. Wzwizkuztym
powinnosizwraca uwagnajejrozwójtakewwymiarzelokalnym,zwasz
cza gminnym. Inwestycje dotyczce maych jednostek terytorialnych stanowi
bardzoistotnyelementstymulacjirozwojukraju,aichrealizacjaprzyczyniasi
dopolepszaniawarunkówyciaipracyludnoci.

Zasobyinfrastrukturyuznawaneszajedenznajistotniejszychczynników
rozwoju lokalnego, baz organizacji ycia spoecznego, awmikroskali –
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upodmiotowieniaspoecznocilokalnych4.Tymczasemwwieluregionachkraju
wystpuj ograniczone moliwoci dostpu do wielu usug iurzdze
infrastruktury technicznej i spoecznej. Zrónicowanie to wystpuje midzy
poszczególnymi województwami, midzy obszarami wiejskimi imiejskimi, lecz
takemidzywsiamimniejszymiiwikszymibd lepiejlubgorzejpooonymi
wzgldemszlakówkomunikacyjnychczyaglomeracji.


Podstawowecechyinfrastrukturyto:
x dugiokresuytkowania,
x publicznycharakterurzdzeinfrastrukturalnych,
x konieczno  dostosowania
przestrzennego,

infrastruktury

do

zagospodarowania

x tendencjedokoncentracjiurzdzeinfrastrukturalnych,
x konieczno  konsumowania usug infrastrukturalnych w miejscu ich
wiadczenia.
Wtymujciuinfrastrukturobszarówwiejskichmoemyzdefiniowa ja
ko ogó obiektów i urzdze na danym obszarze wiejskim, cile zwizanych
ztymtereneminiezbdnychdosprawnegofunkcjonowaniagospodarkinatym
obszarzeiuatwieniayciaokrelonymspoecznociommiejscowym.Wodnie
sieniudoterenówwiejskichinfrastrukturdzielimynatrzypodstawowegrupy:
gospodarcz(ekonomiczn,techniczn),spoeczniorganizacyjn.
Infrastrukturaekonomicznaobejmujeusugiuatwiajceprocesyproduk
cyjne, obejmuje midzy innymi detaliczne i hurtowe punkty zaopatrzenia
isprzedayrodkówprodukcji,sklepydetaliczne,leczniceweterynaryjne,banki,
giedytowaroweitp.
Infrastruktur techniczn tworz wszelkiego rodzaju systemy transpor
towe, energetyczne, cznoci i wodno sanitarne, w skad których wchodz:
drogi,sie kolejowa,stacje,portyrzeczneimorskie,sie gazowa,energetyczna,
melioracyjna, obiekty telekomunikacji i poczty z towarzyszcymi im obiektami
zapleczatechnicznego.
Infrastruktur spoeczn tworz obiekty i urzdzenia zaspokajajce po
trzeby ludnoci w zakresie owiaty, wychowania, pomocy spoecznej, ochrony
zdrowia,kulturyisztuki.Dotejgrupyzaliczasi:szkoy,internaty,przedszkola,
4

 A. Piekara: Samorzd terytorialny a lokalna polityka spoeczna i rozwój lokalny, [w:]
Terenowapolitykaspoeczna.Problemyrozwojuipostpuwmikroskali.Pracazbiorowapod
red.A.Piekary,Warszawa1991.

1.Przesankirozwojulokalnegoobszarówwiejskich

obki, domy dziecka, przychodnie i orodki zdrowia, organizacje spoeczne,
obiektykultureligijnego.
Infrastruktura organizacyjna obejmuje system zarzdzania gmin, powia
tów,województw.

1.Przesankirozwojulokalnegoobszarówwiejskich
Wraz z czonkostwem Polski w Unii Europejskiej skala wsparcia rozwoju
spoeczno gospodarczego, jakie uzyskuj obszary wiejskie zwikszya si
wnienotowanejwczeniejskali.
Obszarywiejskiespowszechnieuznawanezaobszarymarginalizowane
ekonomicznie. Z punktu widzenia wykorzystywania programów wsparcia ich
rozwoju ze rodków publicznych kluczowe znaczenie ma koordynacja realizo
wanych projektów, tak aby wszystkie wdraane dziaania wpisyway si
wjedn, spójn strategi rozwoju danej gminy i dobrze korespondoway
zkierunkiemrozwojussiednichjednostek.
Wzalenociodlokalnychuwarunkowaipotrzeboznacza topowinno
wsparciem.in.inwestycjipodnoszcychatrakcyjno poszczególnychobszarów
jakomiejscaprowadzeniadziaalnocigospodarczej.
Wewszelkichdziaaniachdotyczcychobszarówwiejskichnaleymie na
uwadze kwesti miejsca rolnictwa w strategii rozwoju. Chodzi tutaj zarówno
okierunekrozwojurolnictwanadanymterenie,jakiorelacjpomidzywyko
rzystaniem dostpnych zasobów przyrodniczych na cele rolnicze oraz na inne
cele,awszczególnocioddziaywanieokrelonychtypówdziaalnocirolniczej
iinnychformdziaalnocigospodarczejnastanrodowiskanaturalnego.
Zasigobszarówwiejskich,liczbaludnoci,jakirozproszonasie osadni
czazarysowujskalproblemu.Rodzitoszczególnewyzwaniawposzukiwaniu
sposobów, metod i instrumentów oddziaywania w procesie modelowania
przeksztaceiaplikacjikoncepcjirozwojugospodarczegoobszarówwiejskich.
Zdefiniowanie modelu ekonomicznej aktywnoci obszarów wiejskich
ijegoimplementacjapraktycznamajzatempodstawoweznaczeniedlaspo
eczno gospodarczego rozwoju kraju. Obszary wiejskie majbowiem z jednej
stronyokrelonypotencjarozwojowy,zdolno dodynamizmuekonomiczne
go, którego celem jest kreowanie dobrobytu, ale z drugiej strony zawieraj
okrelon sum czynników stagnacyjnych. Uwarunkowania rozwoju gospo
darczegoobszarówwiejskichmonazatempodzieli nauwarunkowaniatypu
endogenicznego, wynikajce z wewntrznej charakterystyki obszarów wiej
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skich, oraz typu egzogenicznego, generowane stanem i tempem rozwoju
gospodarkinarodowej.
Wród czynników wewntrznych pierwszoplanow i kluczow rol od
grywaj zasoby ludzkie. Zarówno liczba ludnoci w wieku produkcyjnym na
obszarachwiejskich,jakijejstrukturawiekowaczypoziomwyksztaceniasta
nowinajbardziejrealneparametryprogramowaniarozwoju.Poprzezokrelo
neaspiracjezawodoweiyciowe,poszukiwanieokrelonychszansimoliwoci
zrealizowania wasnych aspiracji, kreuje ona bowiem tempo i charakter prze
mian.Kapitaludzkidecyduje zatemopotencjalewytwórczymobszarówwiej
skichczypoziomie„knowhow”.
Drugimniemniejwanymczynnikiemwewntrznymdecydujcymopo
tencjalerozwojowymobszarówwiejskichjestichinfrastrukturatechniczna,sie 
dróg, pocze telekomunikacyjnych, linii energetycznych, sieci wodno 
kanalizacyjnychigazowychitp.Jejrozwójdecydujeoatrakcyjnociinwestycyj
nejdanegoobszaru,azatemiojegorozwojuiawansiegospodarczym.
Wród czynników zewntrznych podstaw dla rozwoju obszarów wiej
skich s makroekonomiczne podstawy gospodarki narodowej pozwalajce
utrzyma  relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB oraz waciwa polityka ma
kroekonomiczna,regionalnaistrukturalna.
Rozwój infrastruktury na poziomie lokalnym napotyka wiele trudnoci,
zktórych najwaniejsze to pozyskiwanie rodków finansowych oraz wybór
waciwych priorytetów inwestycyjnych. Gminy funkcjonuj w odmiennych
uwarunkowaniach wasnej polityki inwestycyjnej, w wyniku czego rozwizuj
swojeproblemywzrónicowanysposób.
Liczba i zakres prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych na terenie
danejgminyuzalenionesodmoliwocipozyskaniaodpowiedniejwielkoci
nakadów finansowych niezbdnych do ich realizacji. Niestety, poziom nasy
cenia infrastruktur komunaln obecnie jest jeszcze niski, a to powoduje, e
samorzdy przez nastpne kilkanacie lat bd odrabia  luk cywilizacyjn
wtejsferze.
W sektorze publicznym wydatki zawsze determinuj róda ich finanso
wania. Wie si to z tym, e zadania wykonywane przez gminy wynikaj
wprost z obowizujcych norm prawnych. Istniej moliwoci pokrywania
gminnych wydatków inwestycyjnych poprzez: rodki wasne, dotacje ze rod
kówpublicznych,rodkizwrotneorazrodkipomocowe.

1.Przesankirozwojulokalnegoobszarówwiejskich

Zdolno inwestycyjnagminyoznaczamoliwo realizowaniadugookre
sowych inwestycji (zarówno spoecznych, jak i gospodarczych) bez potrzeby
ograniczania realizacji zada biecych. W praktyce o zasadnoci realizacji
inwestycji czsto decyduj moliwoci finansowe (rodki wasne i obce) oraz
poparciespoeczne.
Racjonalneinwestycjelokalnekreujrozwójspoeczno gospodarczygmi
nywdugimikrótkimokresie.Inwestycjesucebudowieirozbudowielokal
nej infrastruktury technicznej i spoecznej powinny by  podstawowym czynni
kiem wzrostu wartoci majtku gminy, za wielkoci wydatków (nakadów)
inwestycyjnych oraz efektów rzeczowych uzyskanych z inwestycji bywaj zali
czanedopodstawowychmiernikówrozwojuspoeczno gospodarczegogminy.
PowstpieniuPolskiwstrukturyUniiEuropejskiejzmianywksztaciepol
skiej polityki regionalnej nastpujwskutek decyzji wewntrznych zwizanych
zdeniem do coraz efektywniejszej realizacji dziaa. W znacznym jednak
stopniu podporzdkowane s one reguom zaakceptowanym przez pastwa
czonkowskiedlakolejnychperspektywprogramowo budetowychWspólnoty.
Polityka regionalna to jedna z najwaniejszych polityk Wspólnot Europejskich,
co znajduje potwierdzenie w wysokoci przeznaczanych z budetu rodków
finansowych na jej realizacj. Celem tych dziaa jest osignicie spójnoci
spoeczno gospodarczej pomidzy poszczególnymi regionami UE. Polityka ta
ma suy  eliminowaniu dysproporcji w poziomie rozwoju w regionach, z któ
rychskadajsipastwaczonkowskieUE.Poziomtychdysproporcjimierzony
jestwtrzechaspektach:ekonomicznym,spoecznymorazprzestrzennym.
Fundusze strukturalne stanowi zasoby finansowe Unii Europejskiej
sucerealizacjipolitykistrukturalnej,którejnadrzdnymcelemjestpomoc
sabiej rozwinitym regionom oraz sektorom gospodarek pastw czonkow
skich, co w konsekwencji przyczynia si do zmniejszenia dysproporcji
wpoziomie rozwoju i ycia pomidzy poszczególnymi regionami krajów.
Fundusze kierowane s do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez
pomocyfinansowejnieswstaniedorówna doredniegopoziomuekono
micznegowUE,cowpywanazwikszeniespójnociekonomicznejispoecz
nejwjejstrukturach.
Do2004roku Polskakorzystaaztzw. pomocy przedakcesyjnej, urucha
mianejdlakrajówstarajcychsioczonkostwowUniiEuropejskiej.Powst
pieniu do Unii w maju 2004 r., jako penoprawny czonek Unii Europejskiej
Polska otrzymaa moliwoci wsparcia na tych samych zasadach co pozostae
pastwa czonkowskie. Lata 2007 2013 to kolejny okres programowania,
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wramachktóregoPolscezostaoprzyznanewsparcienarozwójposzczególnych
regionów i caego kraju, rozwój zasobów ludzkich oraz na zblienie poziomu
ycialudnociwPolscedostandardóweuropejskich.
W latach 2007 2013 liczb funduszy strukturalnych ograniczono z czte
rech do dwóch – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz
EuropejskiegoFunduszuSpoecznego(EFS).ZostautrzymanyFunduszSpójno
ci. W tym czasie oprócz programów centralnych (krajowych) powstao 16
programówregionalnych(RPO),które zastpiyZintegrowanyProgram Opera
cyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Regionalne Programy Operacyjne s
zarównozarzdzane,jakiwdraaneprzezwadzesamorzdowewojewództwa.
Wyjtkowe miejsce w obecnym okresie programowania otrzymay dziaania
wzakresie ochrony rodowiska oraz inwestycje w segmenty infrastruktury
ocharakterzeponadregionalnym.
Wymienione projekty mog by  obecnie dofinansowane w ramach Pro
gramu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (PO Ii ), dziki któremu
wspieranesm.in.:ochronarodowiska,transport,energetyka,kultura,ochro
nazdrowiaiszkolnictwowysze.Wlatach2007 2013zupenienowemoliwo
ciwisizrealizacjProgramuOperacyjnegoRozwójPolskiWschodniej(PO
RPW). rodki z tego programu wspomagaj rozwój województw: warmisko 
mazurskiego,podlaskiego,lubelskiego,witokrzyskiegoorazpodkarpackiego.
Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju spoeczno gospodarczego
Polski Wschodniej. Oznacza to, e kade z piciu wymienionych województw,
oprócz rodków przyznanych w ramach programów regionalnych oraz moli
woci dofinansowania rozmaitych przedsiwzi  ze rodków centralnych, po
siada dodatkowe ródo wsparcia – program stworzony specjalnie na rozwój
tych terenów. W poprzedniej perspektywie finansowej obowizywaa zasada
wielofunduszowoci, czyli dopuszczenie, aby w ramach jednego programu
operacyjnego dofinansowanie pochodzio z rónych funduszy strukturalnych.
Dla uproszczenia administrowania rodkami strukturalnymi wprowadzono
zasadjedenprogram–jedenfundusz,zgodniezktórkadyprogramopera
cyjny moe by  wspófinansowany tylko z jednego funduszu strukturalnego.
WyjtkiemodtejreguyjestPOIi ,finansowanyzarównozEFRR,jakizFundu
szuSpójnoci,któryniejestfunduszemstrukturalnym,leczstanowiinstrument
politykispójnoci.
Wpyw poziomu infrastruktury na ksztatowanie warunków ycia na ob
szarachwiejskichspowodowaa,ewbadaniachankietowychIERiG PIBzbiera
siinformacjnatematzmianzachodzcychwtymzakresie.

1.Przesankirozwojulokalnegoobszarówwiejskich


Jedn z zasadniczych cech sieci osadniczej w Polsce jest wysoki stopie
rozdrobnienia, majcy podstawowe znaczenie dla lokalizacji urzdze
infrastrukturalnych. Przeprowadzone w 2011 r. w 76 wsiach badania IERiG 
PIB wykazay, e nastpiy istotne zmiany w wielkoci miejscowoci objtych
badaniemwrelacjidoanalogicznychbadaprzeprowadzonychw2005r.Wsie
liczcemniejni200mieszkacówstanowiyw2011roku21,1%(w2005roku
17,1%) ogóu miejscowoci wiejskich, a mieszkao w nich 8,0% (w 2005 roku
5,5%) ludnoci wiejskiej. Miejscowoci o liczbie mieszkaców od 200 do 499
stanowiy w 2011 roku 55,6% (w 2005 roku za 59,2%), a od 500 do 999
mieszkaców – 18,4% (w 2005 – 22,4%). Miejscowoci duych, o liczbie
mieszkaców 1000 i wicej osób w ostatnim badaniu stanowiy 2,6% (w 2005
roku1,3%)ogólnejliczbywsi,wktórychprzeprowadzonoankiet.

Tabela1.Zrónicowaniestrukturybadanychwsi
wedugliczbymieszkacóww2011roku
Wsiewedug
liczbymieszkaców

Procentwsi

Ogómieszkaców

do200

21,1

8,1

201 499

57,9

51,0

500 999

18,4

33,5

powyej1000

2,6

7,4

ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.



Analizujc rozmieszczenie urzdze i instytucji infrastruktury wsi,
moemy stwierdzi , e w jednostkach osadniczych o wikszej liczbie ludnoci
dusza jest lista wiadczonych usug. Koncentracja inwestycji
infrastrukturalnych w tych miejscowociach ma dziaanie przycigajce inne
inwestycje zgodnie z prawem koncentracji, natomiast brak wyposaenia
infrastrukturalnegoograniczarozwójpozostaychdziedzingospodarki5.



5

 Szerzej na ten temat pisze K. Kuciski: Przestrzenne zrónicowanie infrastruktury wsi
auprzemysowienie.PWN,Warszawa1977.
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Infrastruktura wsi i rolnictwa obejmuje nastpujce podstawowe grupy
urzdze:
1. Infrastrukturytechnicznejwsi.
2. Infrastrukturytechnicznejrolniczejprzestrzeniprodukcyjnej.
3. Infrastrukturyhandluiusug.
4. Infrastrukturyspoecznej.


2.Aktywnoinwestycyjnanaterenachwiejskich
W latach 2005 2011 spoecznoci lokalne podjy na swoich terenach
dziaalno  inwestycyjn zwizan z budow i modernizacj infrastruktury
w64,5% badanych wsi (tabela 2). W porównaniu z poprzednim okresem
nastpio nieznaczne zmniejszenie aktywnoci inwestycyjnej. W latach 2000 
2005 tylko w 31,6% badanych wsi nie realizowano adnych zada (w okresie
2005 2011takichmiejscowocibyo35,5%).

Tabela2.Inwestycjewykonywanewbadanychwsiachwlatach2005 2011
wedugrodzajuprzedsi wzi cia
Rodzajinwestycji

Udziawogólnejliczbie
wykonanychinwestycji

Ogóem
Drogi
wietliceiinneobiektykulturalne
Chodnikiiplace
Kanalizacja
Boiskaiinneobiektysportowe
Wodocigi
Szkoy
Remizystraackie
Orodkizdrowiaiinneobiektyuytecznocipublicznej
Melioracja
Owietlenieulic
Przyczeinternetowe
Oczyszczalnia
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.

100
21
15
14
10
9
8
8
4
4
3
2
1
1

2.Aktywnoinwestycyjnanaterenachwiejskich


Pomidzy kolejnymi edycjami bada zmianie uleg rozkad wsi wedug
liczby prowadzonych przedsiwzi  infrastrukturalnych. Wlatach 2005 2011
przewaay miejscowoci realizujce tylko jedn inwestycj (44,9%).
Wpoprzednim okresie 2000 2005 byo takich wsi 51,9%. Wzrosa z 13,4% do
14,3% liczba wsi, w których prowadzono cztery i wicej inwestycji
infrastrukturalnych. Zwikszy si ponownie, po przejciowym spadku, udzia
wsirealizujcychwicejnijedninwestycjz48,1%do55,1%.

Tabela3.Przestrzennezrónicowanieaktywnociinwestycyjnejwsi
Udziainwestuj cych
wogólnejliczbie
badanychwsi

rednialiczbainwestycji
przypadaj canajedn 
wie

64,5

1,3

rodkowozachodni

60,0

0,8

rodkowowschodni

61,3

1,2

Poudniowo wschodni

62,5

1,4

Poudniowo zachodni

66,7

1,9

Pónocny

80,0

1,4

Makroregiony*
Ogóem

*Poszczególnemakroregionyobejmujnastpujcewojewództwa:
rodkowozachodni(I)–wielkopolskieikujawsko pomorskie;
rodkowowschodni(II)–ódzkie,mazowieckie,podlaskieilubelskie;
poudniowo wschodni(III)–lskie,maopolskie,witokrzyskieipodkarpackie;
poudniowo zachodni(IV)–opolskie,dolnolskieilubuskie;
pónocny(V)–zachodnio pomorskie,pomorskieiwarmisko mazurskie.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.



Najwicej wsi prowadzcych wicej ni jedn inwestycj byo
rozmieszczonych w makroregionie poudniowo zachodnim (66,7%).
Wmakroregionie rodkowozachodnim dominoway wsie realizujce jedn
inwestycj (66,7%). Na tym terenie praktycznie nie byo wsi realizujcych
wicejnidwieinwestycje.

Nieznaczne zmniejszenie liczby wsi, w porównaniu z poprzednim
badaniem, podejmujcych wysiek inwestycyjny zwizany by z zakoczeniem
wpoprzednichokresachwieluinwestycjizaspokajajcychnajpilniejszepotrzeby
oraz z rosncymi kosztami jednostkowymi poszczególnych przedsiwzi .
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Zkolei czynnikiem wpywajcym na wzrost skonnoci inwestycyjnych bya
wiksza dostpno  rodków unijnych. Ograniczenia mogy równie by 
spowodowane spowolnieniem gospodarczym majcym swoje ródo
wwiatowym kryzysie gospodarczym oraz we wzrocie kosztów inwestycji.
Wynikao to zarówno z faktu rozpoczcia bardziej kapitaochonnych
przedsiwzi , jak i podejmowania inwestycji na terenach bardziej
zaniedbanych, o rozproszonej budowie i trudniejszych warunkach naturalnych
orazzewzrostucensurowcówwtymenergii.

Tabela4. redniawartocakowitychkosztówjednejinwestycji
wedugtypuprzedsi wzi cia
rednikosztwtys.z

Dynamika
zmian
(2005=100)

Rodzajinwestycji
2005
Ogóem

2011

365,1

1024,1

280,5

1256,1

972,5

77,4

Owietlenieulic

383,3

16,0

4,2

Szkoa

367,7

706,3

192,1

Kanalizacja

497,5

5459,9

1097,5

Drogi

299,2

498,2

166,5

Melioracja

355,0

177,0

49,9

33,6

158,0

470,3

65,0

412,7

634,9

35,3

31,1

88,1

162,5

1423,4

875,9

55,1

71,8

130,2

2553,0





Oczyszczalnia



200,0



Przyczeinternetowe



50,0



Telefonizacja

267,0





Gazyfikacja

530,0





Wodocigi

Chodniki,place,skwery
wietliceiinneobiektykulturalne
Remizystraackie
Boiskaiinneobiektysportowe
Orodki zdrowia i inne obiekty uy
tecznocipublicznej
Wysypisko

ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.




2.Aktywnoinwestycyjnanaterenachwiejskich

Tabela5.Przestrzennastrukturawsiwedugliczbyinwestycji
realizowanychwlatach2005 2011
Udziawsirealizuj cychinwestycje*
Makroregiony**
jedn 

dwie

trzy

cztery
iwi cej

44,9

24,5

16,3

14,3

rodkowozachodni

66,7

33,3





rodkowowschodni

42,1

31,5

21,1

5,3

Poudniowo wschodni

30,0

30,0

20,0

20,0

Poudniowo zachodni

33,3



16,7

50,0

Pónocny

62,5

12,5

12,5

12,5

Ogóem

*Liczbawsizinwestycjami=100%.
**Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.



cznawarto wszystkichzrealizowanychwlatach2005 2011inwestycji
wyniosa100358083,37z(wczajcniezakoczone).Wprzeliczeniunajedno
przedsiwzicie byo to 1 024 062,08 z, a na jedn badan wie realizujc
inwestycje2048124,15z(tabela6).

Tabela6.Wartoinwestycjiinfrastrukturalnychwankietowanychwsiach
wlatach2005 2011
Wyszczególnienie
Cakowitawarto inwestycji2005 2011

Warto(z)
100358083,37

Wprzeliczeniunabadanwie

1320501,10

Wprzeliczeniunawieinwestujc

2048124,15

redniawarto jednejinwestycji

1024062,08

ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.


W2011rokuwtokurealizacjipowstawayprzedsiwziciawcosiódmej
(14%) z inwestujcych wsi na czn kwot ponad 38 milionów zotych.
Obejmoway one przede wszystkim budow systemów kanalizacji, budow
oczyszczalni,remontydrógichodnikóworazinwestycjewobiektykulturalne.
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Rozwój infrastruktury zwizany jest nie tylko z wydatkami na budow,
ale take rosncymi kosztami utrzymania. Konieczno  ponoszenia czsto
wysokich kosztów eksploatacyjnych staje si wan przesank przy
podejmowaniu decyzji o rozpoczciu nowych inwestycji czy rozbudowie
istniejcychobiektówiurzdzeinfrastrukturalnych.

Wykres1.Procentowyrozkadinwestycjirealizowanych
wlatach2005 2011wedugrokuzakoczenia


2005

35%

2006
2007

20%
22%

2008
2009
2010
2011
wcitrwajce

7%
4%

3%

2%

7%


ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.


W latach 2005 2011 nastpiy istotne zmiany w strukturze
podejmowanych przedsiwzi  inwestycyjnych. Co prawda w dalszym cigu
najczciej podejmowanymi przedsiwziciami byy inwestycje drogowe, to
jednak w odniesieniu do pozostaych przedsiwzi  nastpiy due
przesunicia. W badanych wsiach nie podejmowano dziaa zwizanych
ztelefonizacj. Niewiele realizowano (z wyjtkiem makroregionu pónocnego)
inwestycji zwizanych z zaopatrzeniem wsi w wod. Te tytuy inwestycyjne
dominowaynaterenachwiejskichnaprzeomiewieku. wiadczy tomoe,e
potrzebywtymzakresiezostayrozwizane.Zbadawynika,ewlatach2005 
2011, podobnie jak i w poprzednich okresach, wystpuje niewielki udzia
przedsiwzi  kapitaochonnych i charakteryzujcych si dugim cyklem

3.Regionalnezrónicowanieaktywnociinwestycyjnej

inwestycyjnym (melioracje, gazyfikacja), chocia wystpuj poka ne braki
wtym zakresie. Szczególnie due niedobory dotycz urzdze technicznych
umoliwiajcychregulacjstosunkówwodnych.

Na podkrelenie zasuguje wzrost iloci inwestycji zwizanych
zinfrastrukturspoeczn.Dotyczytozarównoobiektówzwizanychzedukacj
irekreacj,jakiochronzdrowia.

Analiza wyników bada wskazuje na cisy zwizek zakoczenia
inwestycjizrealizacjokrelonychprogramówwsparciaobszarówwiejskich.
Wikszo  inwestycji zostaa ukoczona pod koniec badanego okresu.
Relatywnie wysoki odsetek inwestycji zrealizowanych w pierwszych latach
omawianego okresu wynika z zasady n+2 w inwestycjach wspó
finansowanych ze rodków UE. Inwestycje te finansowane byy w duej
czci jeszcze z poprzednich okresów programowania dziaa wspierajcych
wybranesegmentywiejskiejinfrastruktury.


3.Regionalnezrónicowanieaktywnociinwestycyjnej

Analiza przestrzennego zrónicowania prowadzonych inwestycji
infrastrukturalnych wskazuje na silne zrónicowanie liczby i typu inwestycji
wposzczególnychmakroregionach.Stopiezrónicowaniaregionalnegozaley
od wielu czynników. Najwaniejsze z nich to moliwoci finansowe budetów
terenowych, dotychczasowy stan rozwoju infrastruktury oraz stopie
zurbanizowania obszarów wiejskich. Nie do przecenienia s take czynniki
socjologiczne zwizane z rozwojem samorzdnoci, wystpowaniem lokalnych
liderówitp.

Z zebranych danych wynika, e najwiksz liczb prowadzonych
inwestycji w latach 2005 2011 charakteryzoway si, podobnie jak
wpoprzednim okresie, makroregiony: rodkowowschodni (36 inwestycji,
wpoprzednim okresie 33) i poudniowo wschodni (odpowiednio 23 i 29
inwestycji). Najnisza aktywno  inwestycyjna wystpowaa we wsiach
pooonychwmakroregionierodkowozachodnim(tabela7).

Naley zwróci  uwag na przestrzenne zrónicowanie struktury
rodzajowej realizowanych inwestycji. Dominujce w regionie pónocnym
inwestycjezwizanezrozbudowsiecikanalizacyjnej(28,7%ogóuinwesty
cji), na listach priorytetów inwestycyjnych w regionie rodkowozachodnim
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nie wystpoway, a w pozostaych makroregionach znajdoway si pod
konieclistyliczbyrealizowanychinwestycji. wietliceiinneobiektykulturne
stanowiy a 37,5% ogóu realizowanych obiektów infrastrukturalnych
wmakroregionie rodkowozachodnim i 23,5% wpoudniowo zachodnim,
natomiast w pozostaych makroregionach ich udzia oscylowa wokó 10%.
Porównanie dynamiki aktywnoci inwestycyjnej wukadzie rodzajowym
wskazuje, e sabnicie aktywnoci w wyrónionych dziedzinach wynika 
moe zrelatywnie wysokiego zaangaowania w takie dziaania wpo
przednichokresach.

Tabela7.Liczbaiodsetekinwestycjiinfrastrukturalnychprowadzonych
wlatach2005 2011wbadanychwsiachwedugmakroregionów
Makroregiony*
Rodzajinwestycji

rodkowo
zachodni
liczba

Ogóem

rodkowo
wschodni

%

liczba

%

poudniowo
wschodni

poudniowo 
zachodni

liczba

liczba

%

%

pónocny
liczba

%

8

100

36

100

23

100

17

100

14

100





5

13,9

1

4,3

3

17,6





0

6

16,6

3

13,1

2

11,8

2

14,3

Boiskaiinneobiektysportowe
Chodnikiiplace
Drogi

3

37,5

10

27,8

3

13,1

4

23,5

1

7,1

Kanalizacja



0

4

11,1

3

13,1





3

21,4

Melioracja

1

12,5

1

2,8

1

4,3









Oczyszczalnia

1

12,5



0,0



0,0









Orodkizdrowiaiinneobiekty
uytecznocipublicznej





1

2,8





2

11,8

1

7,1

Owietlenieulic





2

5,6













Przyczeinternetowe









1

4,3









Remizystraackie





2

5,5

2

8,7









Szkoy





1

2,8

4

17,4

1

5,9

2

14,3

3

37,5

3

8,3

3

13,0

4

23,5

1

7,1





1

2,8

2

8,7

1

5,9

4

28,7

wietliceiinneobiektykulturalne
Wodocigi

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.



4.ródafinansowaniainwestycjilokalnych

4.ródafinansowaniainwestycjilokalnych

Liczbaizakresprowadzonychinwestycjiinfrastrukturalnychnaterenach
wiejskich w duym stopniu uzalenione s od moliwoci pozyskania,
przeznaczenia i wykorzystania odpowiedniej wielkoci nakadów finansowych
zwizanychzichrealizacj.

Nowoczesny system finansowania inwestycji infrastrukturalnych
powinien opiera  si na wieloletnim planowaniu, dotyczcym mylenia
zarówno wkategoriach celów i priorytetów, jak i dziaa sucych do ich
osigania. Zarówno mechanizmy planowania, jak i procesy finansowania
powinny wzmacnia  relacje midzyfinansowaniem a osignitymi rezultatami
poprzezsystematycznekorzystaniezinformacjiodokonaniach–takwaspekcie
skutecznoci, jak i efektywnoci gospodarczej podejmowanych dziaa. To, co
jest najwaniejsze – w sferze operacyjnej i strategicznej – to sprawne
poczenie rezultatów zunifikowanego procesu planowania osignicia
okrelonych rezultatów, na okrelonych szczeblach hierarchii zadaniowej,
zprocesamibudetowymi.

Tabela8.Strukturaprocentowawykorzystanych ródefinansowania
infrastrukturywukadziemakroregionalnymwlatach2005 2011

Makroregiony*

Udziawasny
mieszkaców

Kredyty

Dotacje
zgminy

wroboci nie wgotówce
Ogóem

Inne
rodki
róda
UE
ze
wn trzne

0,4

6,4

3,9

30,1

56,0

3,2

rodkowozachodni

3,1

0,0

0,0

61,5

24,1

11,3

rodkowowschodni

0,4

10,5

0,0

27,7

54,7

6,7

Poudniowo wschodni

0,1

2,8

0,0

33,0

64,0

0,1

Poudniowo zachodni

1,5

0,1

0,0

56,2

36,5

5,7

Pónocny

0,0

9,0

15,5

15,8

57,9

1,7

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.



rednia warto  nakadów inwestycyjnych na jedno przedsiwzicie
infrastrukturalne na obszarachwiejskich wlatach2005 2011 wynosia 1024,1
tys. z, podczas gdy w poprzednim okresie przecitny koszt jednej inwestycji
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wynosi 365,1 tys. z. Warto  nakadów inwestycyjnych w duym stopniu
zdeterminowana bya rodzajem realizowanych inwestycji. Najdrosze byy
inwestycje wodocigowe, gazyfikacja, kanalizacja. Najtasze zwizane
zinfrastruktur spoeczn. W porównaniu z latami 1996 2000 nominalna
warto  rednich kosztów cakowitych jednej inwestycji wzrosa o180,5%.
Wzrostjednostkowychkosztówinwestycjibybardzozrónicowany.Najszybciej
rosy koszty: owietlenia ulic (o 619,2%), budowy obiektów sportowych
(o566,0%),wodocigów(o489,7%)orazdróg(o264,0%).Zmniejszeniuulega
warto  rednich kosztów budowy obiektów uytecznoci publicznej oraz
melioracji. Spadek rednich kosztów w przypadku inwestycji infrastruktury
spoecznej wynika, jak si wydaje, przede wszystkim z likwidacji jednostek
starych,którychkosztymodernizacjibyybybardzowysokie,orazzkontynuacji
inwestycji,wktórychnajbardziejkosztownepracezostaywykonanewczeniej.

Wykres2.Strukturawydatkówwedug ródefinansowaniainfrastruktury
wbadanychwsiachwlatach2005 2011(wtys.z)


Dotacjezgminy



ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.


Z przeprowadzonych bada wynika, e rodki finansowe gmin przezna
czonenainwestycjewduymstopniuwspomaganebyyrodkamizUniiEuro
pejskiej(wykres2).Udziawasnymieszkacówwrealizowanychinwestycjach
odnotowanowcodrugimprzedsiwziciuwblisko60%wsirealizujcychinwe
stycje. Zaangaowanie w rozwój wasnej wsi, przejawiajce si wiadczeniem
nieodpatnie pracy na rzecz budowy lub remontu obiektów infrastruktury

4.ródafinansowaniainwestycjilokalnych

spoecznej i technicznej, odnotowano w co trzeciej inwestujcej wsi.
Wrealizowanych przy swoim udziale projektach mieszkacy wsi wiadczyli
pracrednioowartociblisko14tys.z.Stanowiotookoo14%cznejwar
tociinwestycjirealizowanychzudziaempracujcychspoeczniei0,4%wszyst
kichnakadówinwestycyjnychwbadanychwsiach(wykres2).
Innymwanym ródemfinansowaniaprzedsiwzi realizowanychprzez
badane spoecznoci lokalne byy róda zewntrzne (niezwizane z gmin),
wródktórychodnotowanorodki:
x FunduszuSoeckiego(wduejmierzewspomagajcychoddolneinicjaty
wy sotysów i rady soeckiej, realizowanych przy duym wkadzie wa
snymmieszkacówwpostacirobocizny),
x Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 (dziaania „Odnowa
wsi”osiIIIorazwramachosiIV„LEADER”),
x Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Rozwój infrastruktury
kultury–Infrastrukturadomówkultury),
x EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego(Infrastrukturairodowisko),
x ZintegrowanegoProgramuOperacyjnegoRozwojuRegionalnego,
x FunduszuKulturyFizycznejMinisterstwaSportu,
x StarostwaPowiatowegoiUrzduMarszakowskiego,
x Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w za
kresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni cieków oraz pod
czebudynkówdozbiorczegosystemukanalizacyjnego,jakrówniebu
dowysystemówkanalizacjizbiorczej,
x Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, instru
mentu rzdowego sucego wzmocnieniu potencjau inwestycyjnego
samorzdulokalnegowzakresiemodernizacjiirozbudowyinfrastruktury
drogowej.
Corazczciejwrealizacjiinwestycjiinfrastrukturalnychwykorzystywane
jest partnerstwo publiczno prywatne (PPP). PPP nie ma jednolitej definicji.
Pojcie to moe by  rozumiane bardzo szeroko, jako kadego rodzaju wspó
praca sektora prywatnego i publicznego, która ma na celu realizacj szeroko
pojtegodobrapublicznego,lubtejakowspópracapartnerskaprzyrealizacji
stosunkowo duych projektów, które maj na celu wykonywanie zada uy
tecznocipublicznejiwychodzenienaprzeciwoczekiwaniomuytkowników.Ta
wspópracaujmowanajestwróneformystrukturalneiprawneorazprzybiera
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róne konfiguracje6. W zalenoci od podejcia PPP moe obejmowa  umowy
polegajcenastosowaniuczystejinynieriifinansowejoferowanejizapewnia
nej przez partnera prywatnego, poprzez umowy oparte na podziale zysku,
kontraktowanie wykonywania zada publicznych, tworzenie podmiotów
o„specjalnymprzeznaczeniu”(SPV)czytekonstruowanieizarzdzaniecaymi
programamiinwestycyjnymi,apoprywatyzacj.
Uznaje si, e dziki PPP obie strony osigaj korzyci odpowiednie do
stopniarealizowaniaprzezniezada.Przezumoliwieniekademuzsektorów
robieniatego,copotrafinajlepiej,usugipubliczneorazinfrastrukturasreali
zowaneidostarczanewnajbardziejefektywnyekonomiczniesposób.Gównym
celem PPP jest zatem ksztatowanie takich stosunków midzy stronami, aby
ryzyko ponosia ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolowa ”7. Gównym
celemprzywiecajcymprzedsiwziciomtypuPPPjestoptymalizacjawykona
niazadaniapublicznego.Popierwsze–przytegotypuprzedsiwziciachpod
miot publiczny skupia swoj uwagna „produkcie kocowym” projektu, a nie
jestzobowizanydba iskupia sinawkadzie(nakadzie)ikolejnychetapach
przedsiwzicia. Po drugie – przyjmujc sposób zintegrowanego podejcia,
wykorzystujc przy tym cenn wiedz partnera prywatnego powodujemy, i
projekt stanowi cao  zoon ze cile powizanych ze sob acuchem
przyczynowo skutkowym elementów, a nie szereg oddzielnych, kolejno reali
zowanych etapów. Ponadto charakterystyka PPP wymusza optymalizacj po
dziau ryzyka pomidzy partnerów, przy czym naley pamita , e kluczem do
udanego PPP jest wanie taki podzia ryzyk zwizanych z projektem, który
zapewnia,idanymryzykiemzarzdzastrona,którapotrafitorobi lepiej.


6

 Wybór okrelonej konfiguracji zaley od zaawansowania zintegrowanego podejcia do
projektu,aponadto,wzalenociodspecyfikidanegozadaniairodzajuzada,którechcesi
zakontraktowa , moe by  swobodnie ksztatowana przez strony zawierajce umow
owspópracy. Podstawowym typem PPP jest BOT – Build, Operate, Transfer – obejmujcy
budow, eksploatacj i transfer okrelonego skadnika na rzecz podmiotu publicznego po
zakoczeniuumowy.Innetrybystanowiniejakowariacjetrybupodstawowegoiobejmuj
dodatkowonp.projektowanieifinansowanie(DBFO)czyteutrzymanie konserwacjdane
goobiektu(DBFMO).JedenzrodzajówPPPstanowirówniekoncesja.
7
EuropeanCommission,Guidelinesforsuccessfulpublicprivatepartnerships.
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W latach 2005 2011 nastpowa intensywny rozwój infrastruktury
technicznej na wsi. Mimo znaczcej poprawy poziom jej rozwoju cigle jest
niedostatecznyiznacznieustpujejejpoziomowiwmiastach.Przypieszenie
rozwojuinfrastrukturynastpioprzedewszystkimwtychdziedzinach,które
finansowanebyyzkilkurónych róde.

5.1.Zaopatrzeniewsiwwod

Gospodarka wodna wsi i rolnictwa jest to specyficzna, czsto wielo
podmiotowa, dziaalno  ukierunkowana na ochron i ksztatowanie oraz
dostaw idystrybucj zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
wobszarach wiejskich. Jest to dziaalno , która powinna realizowa  cele
wynikajce z potrzeb gospodarczych, spoecznych i rodowiskowych obsza
rów wiejskich. Jednym z priorytetowych celów gospodarki wodnej wsi
irolnictwa jest ochrona wód przed zanieczyszczeniami z rolniczych róde
punktowych i obszarowych oraz ze róde komunalnych (cieki), a take
ochronawódprzedniewaciwlubnadmiernicheksploatacj.

Tabela9.Odsetekwsizsieci wodoci gow 
Makroregiony*

Odsetekwsizsieci wodoci gow

Ogóem

93,4

rodkowozachodni

100,0

rodkowowschodni

87,0

Poudniowo wschodni

93,7

Poudniowo zachodni

100,0

Pónocny

100,0

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.


Woparciuodostatecznyzasóbwodydobrejjakocimonarealizowa 
dalsze cele gospodarki wodnej. Zalicza si do nich zaopatrzenie w wod
ludnociwiejskiej,gospodarstworazprzemysu,gównierolno spoywczego.
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Cele gospodarki wodnej rolnictwa to ograniczanie wystpujcych w nastp
stwieekstremówpogodowychskutkówpowodziipodtopieorazsusz.Inne
bardzoistotnecelewarunkujcezrównowaonyiwielofunkcyjnyrozwójwsi
toochronaobszarówNATURA2000,ekosystemówwodnychiodwódzale
nych, a take zaspokajanie potrzeb wodnych rybactwa, w tym stawowego,
energetykiwodnej,turystyki,sportuirekreacji.
Od pocztku lat dziewi dziesitych ubiegego wieku obserwuje si
nienotowane w przeszoci tempo przyrostu nowych przyczy oraz stacji
uzdatniania wody. W efekcie dokonanych inwestycji nastpia wyra na po
prawa zaopatrzenia mieszkaców wsi w wod. Wród badanych przez
IERiG PIBwsiw2011roku93%posiadaowodocigi.Wtrzechmakroregio
nach: rodkowozachodnim, poudniowo zachodnim, pónocnym wszystkie
wsieposiadaywodocig.

Wykres3.Odsetekbadanychwsizsieci wodoci gow 
wedugrokuzakoczeniainwestycji*


*Wszystkiebadanewsie=100.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.



W porównaniu z latami 2000 2005 nastpi wzrost tego wska nika
oponad 13 punktów procentowych. Jak wynika zprzeprowadzonych przez
IERiG PIB w latach 2005 2011 bada, tempo wzrostu nowych inwestycji
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wporównaniuzpoprzednimibadaniaminadalsabo.Mimotoliczbainwestycji
zwizanych z popraw zaopatrzenia wsi w wod stanowia 8% procent ogóu
przedsiwzi  inwestycyjnych podejmowanych w badanych wsiach. Spadek
tempa podejmowanych inwestycji w tym zakresie wynika przede wszystkim
zzaspokojeniem najpilniejszych potrzeb. W latach 2005 2011 prace zwizane
zzaopatrzeniem w wod przeprowadzono w 16% badanych wsi (najwicej
wmakroregionie pónocnym). Byy to gównie inwestycje modernizacyjne,
poniewa w tym makroregionie ju w 2000 roku wszystkie wsie posiaday
wodocigi.Zmianastrukturyinwestycjiwodocigowych,polegajcanaspadku
inwestycjinowych,atakewzrostpracmodernizacyjnychspowodowayspadek
redniego kosztu realizacji jednej inwestycji o 22,6 punktów procentowych.
Przecitna warto  jednej inwestycji zwizanej z zaopatrzeniem w wod
realizowanej w latach 2005 2011 wynosia 972,5 tys. z, podczas gdy koszt
inwestycji tego typu w latach 2000 2005 stanowi 1 256,1 tys. z. Wsie,
wktórych dotychczas nie doprowadzono wody, charakteryzuj si relatywnie
duymrozproszeniemprzestrzennym,ponadtopoooneswnajtrudniejszych
warunkachterenowych.Ichbudowawymagaznaczniewikszychnakadówni
przecitnewiejskiemiejscowoci.

Tabela10.Odsetekrodzinwewsiachposiadaj cychwodoci g,
którepozostaj bezprzy czeniadosieci
Makroregiony*

Odsetekrodzinbezprzy cza
wodoci gowego

Ogóem

6,7

rodkowozachodni

1,6

rodkowowschodni

5,7

Poudniowo wschodni

14,4

Poudniowo zachodni

1,5

Pónocny

3,5

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.



Mimo tak dynamicznego wzrostu nasycenia sieci wodocigowej na
obszarach wiejskich, w zbiorowoci ankietowanej w 2011 roku blisko 6,7%
rodzinniemiaowbudynkachmieszkalnychujciawodocigowego.Najczciej
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byotowynikiemzaniedbania,trudnejsytuacjifinansowejibrakurodkówna
wkad wasny podczas prac przyczeniowych lub sporu pomidzy
mieszkacami a podmiotami realizujcymi inwestycj. Odnotowano równie
brakprzyczawodocigowegowbudynkachgospodarczych8,4%gospodarstw
domowych. Opisywan sytuacj najczciej uzasadniano brakiem potrzeby
przeprowadzenia modernizacji tego typu lub wykorzystaniem wasnych uj 
wodynacelegospodarcze(studnie,oczkawodne).

W blisko 39,5% badanych wsi mieszkay rodziny bez dostpu do wody
biecej. Zazwyczaj dotyczyo to 1 3 rodzin we wsi, natomiast w skrajnym
przypadku ten problem dotyka 15 rodzin (tak wie odnotowano
wmakroregionie pónocnym). rednio we wsiach, których ten problem
dotyczy,bezwodypozostawao5rodzin.

Alternatywne róda dostaw wody dla mieszkaców stanowiy hydranty,
wktórewyposaonebyo78,9%badanychwsi.Mimoezdecydowanawikszo 
respondentów deklarowaa wycznie ich przeciwpoarowe wykorzystanie, to
mieszkacy 16,6% miejscowoci, w których znajdoway si hydranty,
wykorzystywalijerówniejakododatkowe ródowody(najednwieztejgrupy
przypadaorednio14gospodarstwdomowychuytkujcychhydrant).

Zaopatrzeniewsiwwodmaswójwymiarwpaszczy niecywilizacyjnej,
który wyraa si wzrostem higieny osobistej, stanu zdrowotnego ludnoci
wiejskiej,zmniejszeniuuciliwociiskróceniuczasupracy.

Ma te wymiar ekonomiczny – brak sprawnej sieci zaopatrzenia wsi
wwod i odprowadzania cieków praktycznie eliminuje moliwoci rozwoju
przedsibiorczoci w regionie. Badania przeprowadzone jeszcze w latach
sze dziesitychudowodniyistotnewspózalenocimidzyzaopatrzeniemwsi
w wod a efektywnoci gospodarowania w rolnictwie. Mechaniczne
podawanie wody z zastosowaniem poide podwysza mleczno  krów o 15 
20%, powoduje zwikszenie przyrostów wagi u byda o 12 15%, awi o 14 
20%, z jednoczesnym wzrostem o 15 20% efektywnoci skarmiania itp. Tak
wic uciliwo  zwizana z zaopatrzeniem w wod jest istotnym czynnikiem
wpywajcymnaprodukcyjno rolnictwa8.

8

 Dane zaSt. Boguta: Analiza ekonomiczna i badaniaekonomicznej efektywno ci inwestycji
wprojektowaniuurzdze zaopatrzeniawsiwwod(próbametodologii).BBZRwW,nr3/68.
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5.2.Kanalizacja,oczyszczaniecieków

W lad za wzrostem liczby gospodarstw wiejskich korzystajcych
zwodocigów indywidualnych i zbiorowych pojawi si problem
zwielokrotnienia iloci cieków. Kanalizacja wsi polskiej jest elementem
infrastruktury technicznej znajdujcym si w pocztkowej fazie rozwoju.
Wroku 2000 tylko 6,7% badanych przez Instytut wsi posiadao kanalizacj.
W2005 roku sie  kanalizacyjn posiadao 21,0% badanych wsi. W 2011 roku
liczebno  wsi z sieci kanalizacyjn wzrosa do 28,9%. Wedug tych samych
bada w9 wsiach prowadzono 10 inwestycji zwizanych z budow lub
rozbudowsiecikanalizacyjnejioczyszczalnicieków.Wsumie32,8%badanych
wsiposiadaokanalizacjjufunkcjonujclubbdcwtrakciebudowy.

redniawarto kosztówcakowitychjednejinwestycjiwynosia5459,9
tys.zibyaponaddziesiciokrotniewyszaniwpoprzedniobadanymokresie
(497,5 tys. z). W ujciu przestrzennym prace z zakresu wyposaenia w sie 
kanalizacyjnbyywrónymstopniuzaawansowane.

Najwiksze znaczenie wród priorytetów inwestycji infrastrukturalnych
miayinwestycjewrozbudowkanalizacjiwmakroregioniepónocnym(21,4%
ogóuinwestycji).

Wykres4.Strukturaprocentowawydatkównabudow kanalizacjiwedug
wykorzystanych ródefinansowaniawbadanychwsiachwlatach2005 2011

udziawasnywroboci nie
0,0

udziawasnywgotówce

Dotacjezgminy

20,0

4,0
8,6
0,0

kredyt

87,4
67,4

inne
budetgminy
dofinansowaniezUE


ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.
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Badaniewykazao,ewnajbliszychlatachwkolejnych32%wsiplanowane
jestrozpoczciebudowykanalizacji.Trzyczwarteztychplanówmarozpocz si
doroku2015,pozostaenieposiadajzadeklarowanejdatyrozpoczcia.

W 87,5% wsi, które posiaday kanalizacj, zdarzay si przypadki rodzin
bez przyczenia do sieci. Dotyczyo to rednio 10 12 gospodarstw domowych
we wsi i spowodowane jest peryferyjnym pooeniem domostwa wobec
miejscowoci, w której dziaaa sie  kanalizacyjna, lub te trudn sytuacj
finansow skutkujc brakiem moliwoci adaptacji technologicznej
gospodarstwadowymogówprzyczeniowych.Trudnociwobjciuwszystkich
mieszkaców systemem kanalizacji odnotowano we wsiach na terenie caego
kraju, natomiast problem ten najbardziej zauwaalny by we wsiach
makroregionurodkowowschodniegoipónocnego.

Wedug deklaracji respondentów 31,5% wsi korzystao z oczyszczalni
cieków, w jednej wsi realizowana bya inwestycja tego typu, a w kolejnych
3budowabyawfazieprojektowejipowinnasizacz wrazznowymokresem
realizacjirodkówpomocowychnainfrastrukturtegotypu.

Wykres5.Odsetekbadanychwsizsieci kanalizacyjn 
wedugrokuzakoczeniainwestycji*



* Wszystkie badane wsie = 100, na wykresie uwzgldniono wsie z planowanym
zakoczenieminwestycjiwroku2012i2013(liniaprzerywana).
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.

5.Infrastrukturatechniczna


Zdecydowanawikszo nowychoczyszczalniposiadabiologicznesystemy
neutralizacjicieków,czniezsystememodprowadzaniawódpociekowych.
Mimopoczynionychwostatnichlatachznacznychinwestycjiwida wyra
n dysproporcj pomidzystanem dostpnoci do zbiorowej sieci wodocigo
wej,adozbiorowejsiecikanalizacyjnej.
Najczciej siedziba gminy i pobliskie wsie podczone s do oczyszczalni
cieków, natomiast w maych wsiach sytuacja jest o wiele gorsza. Zwielokrot
nionemusiby tempobudowyzarównolokalnych,jakiindywidualnychoczysz
czalni cieków. Wymaga to znacznych rodków finansowych, które przy obec
nympoziomiewsparciawiejskiejinfrastrukturyszdecydowanieniewystarcza
jce.ZtegowzglduwypenienieprzezPolskdokoca2015rokupostanowie
w zakresie odpowiedniego stanu infrastruktury wodno kanalizacyjnej na tere
nachwiejskichprzyistniejcychrodkachfinansowychmoestanowi powany
problem. Stan taki wynika m.in. z faktu, e rozwój sieci wodocigowej stoi
znaczniewyejwhierarchiipotrzebludnociwiejskiejniutylizacjazanieczysz
czeiodpadów.Ponadtoinwestycjezzakresukanalizacjiioczyszczalnicieków
sduobardziejkapitaochonneipostrzeganesprzezcz lokalnejspoecz
noci jako dodatkowe obcienie finansowe, a nie jako element podnoszcy
standardyciaiograniczajcydegradacjrodowiskanaturalnego.Wtejsytua
cji narastajca dysproporcja midzy tempem budowy wodocigów abudow
kanalizacji i oczyszczalni cieków grozi dalszym powanym pogorszeniem wa
runkówsanitarnych.

5.3.Gminnewysypiskamieci

Jednym z koniecznych kierunków inwestycyjnych jest uporzdkowanie
gminnych standardów sanitarnych. Jest to o tyle wane, e daleko odstajemy
odeuropejskichnormokrelonychwunijnychdyrektywach.Jeelinieuporamy
si z tym problemem do 2015 r., to UE naoy na Polsk kary za nieprze
strzeganiestandardówekologicznych.

Istotne znaczenie dla utrzymania walorów krajobrazowych wsi, jak
równie dla bezpieczestwa zdrowotnego mieszkaców wsi i konsumentów,
maskadowanieiutylizacjarónegorodzajuodpadówstaych.Dotychczasowe
sposoby gospodarki odpadami staymi, na które skadaj si odpady bytowe,
produkcyjneorazopakowanianawozówmineralnych,rodkówochronyrolin,
s niezgodne z wymogami ochrony rodowiska oraz z zasadami wykorzy
stywania surowców wtórnych. Tylko okoo 25% wysypisk spenia wymogi
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ochrony rodowiska, posiadajc ekrany izolujce i system zbierania wód
odciekowych.

Szacunki Ministerstwa Rolnictwa wskazuj, e na terenie wsi
zlokalizowanych jest okoo 2300 wysypisk o cznej powierzchni okoo 2820
ha,wtym652wysypisknowowybudowanych.

Wikszo gminnychwysypiskmiecijestniewaciwiezlokalizowanai le
zabezpieczona z punktu widzenia ochrony rodowiska. Dane Sanepidu
wskazuj,eprzynajmniej50%dotychczasowychwysypiskmusiby przebudo
wanychiuszczelnionych,awokoo1000gminachpowinnyby wybudowane
nowe obiekty. Place wysypisk powinny spenia  przynajmniej minimalne
wymagania ochrony rodowiska. Powinny by  ogrodzone iuszczelnione oraz
mie zagwarantowanyodpywwódciekowych.

Istniejce wysypiska powinny by  zabezpieczone przez odpowiednie
urzdzeniaistrefyochronneocznejpowierzchniokoo30tys.ha.

Dotychczasnaterenachwiejskichnieprowadziosizorganizowanejgo
spodarki odpadami, nie segreguje si mieci, nie neutralizuje si prze
terminowanych rodków chemicznych i ich opakowa. Tylko w niewielkim
zakresie organizowane byo kompostowanie odpadów organicznych. Ponadto
na terenach wiejskich, w rowach przydronych, na skraju lasów, wyrobiskach
piaskuitp.istniejipowstajnowedzikiewysypiskamieci.Zjawiskotonasila
sizrokunarok.Narastajceproblemyztegozakresuuwidoczniysirównie
w wynikach przeprowadzonej ankietyzacji. W latach 2005 2011 w badanych
przezIERiG PIBwsiachrealizowanabyatylko1inwestycja(wmakroregionie
rodkowowschodnim)zwizanazutylizacjodpadówstaych.

5.4.Telefonizacja

Podstawow zalet telefonii jest jej substytucyjno  w stosunku do
transportu. Rozwój cznoci na obszarach wiejskich ograniczony jest
wieloma uwarunkowaniami techniczno ekonomicznymi. Gówn barier
ekonomiczn s bardzo wysokie koszty instalowania, uytkowania
ikonserwacji dla utrzymania wodpowiedniej sprawnoci technicznej
urzdzetelekomunikacyjnych.Kosztytewynikajzduegorozproszeniawsi
oraz stosunkowo maej, w porównaniu zobszarami zurbanizowanymi,
gstociabonentów.

Telefonizacja w ostatnim okresie to najbardziej dynamicznie
rozwijajcy si element infrastruktury. Wynika to z faktu gwatownie
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rozwijajcej si telefonii komórkowej oraz sukcesywnym obnianiem cen
oferowanych usug. Istotnemu zmniejszeniu ulegy koszty przyczenia
telefonu stacjonarnego. Rozwija si take system bezprzewodowej telefonii
stacjonarnej.Sie telefonicznanapolskiejwsi,mimointensywnejrozbudowy
w ostatnich latach, w dalszym cigu pozostaje w stanie zaniedbania. Coraz
czciej jednak barier posiadania telefonu na wsi nie jest brak moliwoci
technicznych,arelatywniewysokiekosztyutrzymania.

Wykres6. redni(deklarowany)udziarodzinb d cychabonentamitelefonii
stacjonarnejwogólnejliczbiegospodarstwdomowych
wbadanychwsiachwuj ciuregionalnym*
62

61,4

60

58
56,9
56,0

56,0

56
54,3
54

52

50
rodkowozachodni

rodkowowschodni

Poudniowo wschodni Poudniowo zachodni

Pónocny


*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.



Zbadawynika,ew2005roku29%rodzinwiejskichniebyoabonen
tami telefonii stacjonarnej, przy czym zamieszkiwali oni a w 92% ankieto
wanychwsi.W2011rokuwszystkiebadanewsieposiadayabonentówtele
fonii stacjonarnej, natomiast odsetek rodzin korzystajcych z telefonii tego
typu wyniós rednio tylko 56,8% i wyra nie przybiera  zacz tendencj
spadkow.Wwikszociprzypadkówrodzinyniebyyzainteresowanekorzy
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staniem ztelefonu stacjonarnego, ze wzgldu na, ich zdaniem, zbyt due
kosztyutrzymaniaorazuywanietelefonukomórkowego.
Jednoczeniewewszystkichbadanychwsiachrozpowszechnionybydo
stpdoInternetu.
Z szacunków przeprowadzonych na podstawie deklaracji respondentów
wynika,ewróddostawcówInternetunajwikszyudziamiaaTelekomunika
cja Polska (obecnie Orange) – okoo 46%, udzia prywatnych dostawców sieci
wynosi 26%, natomiast operatorów telefonii komórkowej 28% deklaracji.
Mona si spodziewa , e z uwagi na bezprzewodowy charakter poczenia
oraz rozpowszechnienie telefonii komórkowej udzia operatorów tego typu
wróddostawcówInternetunaobszarachwiejskichbdziecorazwikszy.

Tabela11.Udziaankietowanychrodzinkorzystaj cychzInternetu(w%)
Makroregiony*

Odsetekrodzinkorzystaj cychzInternetu

Ogóem

46,6

rodkowozachodni

57,3

rodkowowschodni

44,5

Poudniowo wschodni

41,3

Poudniowo zachodni

42,2

Pónocny

55,0

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.


Wblisko7%wsiistniaytakepublicznepunktyoferujcebezpatnydo
stpdoInternetu.Ogólnodostpnepunktyzazwyczajznajdowaysiwpublicz
nych lub szkolnych bibliotekach, a dostp do Internetu finansowany by ze
rodkówUrzduGminy.

5.5.Gazyfikacja

Liczba wiejskich odbiorców gazu przewodowego wynosia w 2005 roku
okoo 1 533 tys. i w stosunku do 1990 roku ulega prawie podwojeniu.
Rozproszenie zabudowy wiejskiej wymaga nadmiernej sieci rozdzielczej. Std
wurzdzenia gazownicze wyposaone s wsie odznaczajce si wzgldnie
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zwart zabudow. Podstawowe znaczenie ma tu wysoka kapitaochonno 
siecigazowychorazniedostatecznierozbudowanykrajowysystemgazowniczy
iregionalne ukady sieciowe. Dlatego rozwój gazownictwa przewodowego wsi
postpujegównienaobszarachlecychwstrefachzasigówsieciprzesyowej
gazu ziemnego. W latach 2005 2011 sie  gazow rozbudowywano jedynie we
wsiach pooonych w makroregionach: rodkowozachodnim i poudniowo 
wschodnim.

Wlatach 2000 2005 redni koszt inwestycji zwizanych zdo
prowadzeniem gazu wynosi 530,0 tys. z, co oznacza, e wzrós prawie dwu
krotniewporównaniudookresu1996 2000.

Uzupenieniem gazyfikacji przewodowej wsi jest w Polsce gazyfikacja
bezprzewodowa, z której w 2005 roku korzystao blisko 1,3 mln odbiorców
wiejskich. Z uwagi na mae obcienie odbiorców kosztami instalacji, jest ona
wwielu rejonach kraju, szczególnie odlegych od tras rurocigów, dogodn
formgazyfikacjiwsi.

Wbadanychwsiachwlatach2005 2011nierozwijanosiecigazowniczej.

5.6.Elektryfikacja

W 1975 roku ogoszono zakoczenie programu powszechnej
elektryfikacji. Program ten zapewnia przede wszystkim potrzeby
owietlenioweorazkonsumpcyjnewgospodarstwachdomowych.

Sieci na obszarach wiejskich s w zasadzie napowietrzne. Udzia linii
kablowych i przewodów izolowanych w tych sieciach jest znikomy. Przy
relatywnie duym zadrzewieniu terenów wiejskich, koszty utrzymania
iawaryjno  napowietrznych sieci s bardzo due. Awaryjne przerwy wza
silaniu wystpuj na wsi dziesiciokrotnie czciej ni w miecie i trwaj
przecitnie 6 8 godzin, co powoduje zakócenia w produkcji rolnej i zwiksza
straty produkcyjne. Mae przekroje przewodów i dugie obwody linii
ograniczaj ich przepustowo  i zwikszaj zagroenie poraeniowe ludzi,
zwierztorazzagroeniepoarowegospodarstwrolnych.Pozatymokoo15%
gospodarstw posiada wycznie przycza 1 fazowe, co uniemoliwia
korzystanieprzeztegospodarstwaznapdówelektrycznychmaszyn.

Obowizekutrzymaniaibudowysiecielektroenergetycznejspoczywana
zakadach energetycznych, które ponosz w ostatnich latach okoo 88%
nakadów na modernizacj i remonty, pozosta cz  wydatkoway gminy
irolnicy.
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Wród nowych inicjatyw na uwag zasuguje program rozwoju maych
elektrowni wodnych i wykorzystujcych energi wiatrow, majcy na celu
produkcj ekologicznie czystej energii. Program ten ma na celu pobudzanie
inicjatywnoci i przedsibiorczoci wiejskich spoecznoci lokalnych wsi przez
podataniejelektrycznocioraztworzeniemoliwocirozpoczcianaterenach
zalewowych maego biznesu jak hodowla ryb, rekreacja itp. Program ten jest
finansowowspomaganyprzezFundacjRolnicz.

5.7.Gminnedrogikoowe

Z punktu widzenia mieszkaców wsi obok dróg technologicznych
najistotniejsze znaczenie maj drogi gminne, które tworz zamknity ukad
transportowy czcy tereny wiejskie z sieci dróg wojewódzkich i krajowych.
Ukad ten integruje gospodark roln z instytucjami obrotu rolnego, usug
produkcyjnych i przemysu spoywczego, i co szczególnie wane, pozwala
zaspokaja potrzebycywilizacyjneispoecznemieszkacówwsi.

Od wielu lat inwestycje drogowe s jednym z gównych priorytetów
wplanowanych inwestycjach lokalnych. Wynika to midzy innymi
zrozproszenia sieci osiedleczej oraz typu zabudowy obszarów wiejskich
wPolsce.

Tabela12.Strukturabadanychwsiwedugdominuj cegotypuzabudowy(w%)
Typzabudowywsi
Makroregiony*
zwarta

rozproszona

mieszana

44,7

22,4

32,9

rodkowozachodni

50,0

40,0

10,0

rodkowowschodni

41,9

22,6

35,5

Poudniowo wschodni

37,5

12,5

50,0

Poudniowo zachodni

88,9

0,0

11,1

Pónocny

20,0

40,0

40,0

Ogóem

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.
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W 86% badanych miejscowoci dojazd do wsi, jak i komunikacja w jej
obrbie odbywa si drog asfaltow. W pozostaych przypadkach, oprócz
drogi asfaltowej, sie  dróg wewntrznych miaa charakter wirowych, cz
ciowo utwardzonych i polnych. Tylko w jednym przypadku wszystkie drogi
wobrbiewsipozostawaywyczniewirowe.Zanalizydanychankietowych
wynika, e w badanych wsiach dojazd do jednej pitej gospodarstw domo
wychodbywasidrognieutwardzon.Ponad40%wsi,którecharakteryzuj
si zabudow rozproszon drogi wewntrzne okrelono jako okresowo nie
przejezdne.

Tabela13.Procentwsiwedugliczbyprzewo nikówkomunikacjiautobusowej
w2011roku
Liczbaprzewo ników(razem=100)
Makroregiony*
brak

1

2

3

4
iwi cej

6,6

44,7

31,6

10,5

6,6

rodkowozachodni

0,0

40,0

40,0

10,0

10,0

rodkowowschodni

12,9

45,1

25,8

12,9

3,3

Poudniowo wschodni

0,0

43,7

37,5

12,5

6,3

Poudniowo zachodni

11,1

66,7

22,2

0,0

0,0

Pónocny

0,0

30,0

40,0

10,0

20,0

Ogóem

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.


W 60% wsi w latach 2005 2011 dokonywano prac majcych na celu
utwardzenieistniejcychodcinkówdrógwewntrznych,wsumietakimipraca
mi objto 168 km dróg. Blisko w dwóch trzecich miejscowoci prace te byy
wspófinansowanezerodkówUE(wsumie96km).
Mieszkacy wsi wskazywali na potrzeb utwardzenia wszystkich dróg
wobrbie wsi oraz rozbudow chodników. Deklarowana potrzeba przepro
wadzeniapracmajcychnaceluwytyczenie,remontirozbudowsiecikomu
nikacji pieszej znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, e przez 48% badanych
wsi przechodzi droga krajowa, a w kolejnych 11% droga o charakterze mi
dzynarodowym. Mieszkacy wsi pooonych w ich obrbie wskazywali na
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pozytywneaspektykorzystnegopooeniawzgldemwanychszlakówkomu
nikacyjnych,dojakichzaliczalidobrydojazddoaglomeracjimiejskichiwzrost
potencjalnej atrakcyjnoci inwestycyjnej osady. Z drugiej strony podkrelali
uciliwoci pynce ze zwikszonego natenia ruchu samochodowego,
zktórychnajczciej wymieniali haas,niebezpieczestwodla ruchupieszego
(zwaszcza w przypadku braku chodników) oraz brak sygnalizacji wietlnej
umoliwiajcej swobodn komunikacj wobrbie wsi. Mieszkacy wsi, przez
które przechodzia droga midzynarodowa, wskazywali równie na potrzeb
budowy obwodnicy (wprzypadku dróg ekspresowych) lub na uciliwoci
dojazdudoplacówekwiejskiejinfrastruktury,wynikajcyzezmianyorganiza
cjiruchuwpobliuautostrad.

Wykres7.Rozkadprocentowywsiwedugliczby
po czekomunikacjiautobusowej*



*Liczbawsizkomunikacjautobusow=100%.Wsiesaboskomunikowane:1 3poczenia
na dob; rednio skomunikowane: 4 10 pocze; dobrze skomunikowane: 11 20; bardzo
dobrzeskomunikowane:21iwicej.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.


W okresie przeprowadzania bada ponad 93% badanych wsi posiadao
komunikacj autobusow, a 17% dodatkowo poczenie kolejowe. Dominuj
cym przewo nikiem samochodowym s wci firmy pastwowe, oprócz nich
w60% wsi (z komunikacj) operowa przewo nik prywatny. We wsiach o zdy
wersyfikowanej strukturze dostpnych operatorów transportu autobusowego
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odnotowanowyszsatysfakcjzewiadczonychusug,niwprzypadkumiej
scowociobsugiwanychwycznieprzezprzewo nikapastwowego.Wtakich
wsiachrednialiczbapoczeautobusowychwynosia15kursównadob.
W miejscowociach pooonych na szlaku pocze kolejowych liczba
kursówpociguwynosia8dziennie.Zbadawynika,ewewszystkichwsiach
czcych komunikacj autobusow i kolejow potrzeby transportowe miesz
kacówbyywpenizaspokajane.
Stopiezaspokojeniapotrzebwzakresiekomunikacjipublicznejwbada
nych wsiach naley uzna  za niewystarczajcy. W mniej ni poowie (43%)
badanychwsipotrzebymieszkacówwtymzakresieszaspokojone.

Tabela14.Procentrespondentówuwaaj cych,epotrzebytransportowe
mieszkacówwtymzakresies zaspokojone
Makroregiony*

Pozytywneocenyusugtransportowych(w%)

Ogóem

43

rodkowozachodni

80

rodkowowschodni

35

Poudniowo wschodni

44

Poudniowo zachodni

11

Pónocny

60

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.


Niedoborywsieciachtransportupublicznegorekompensowanebyynaj
czciej poprzez wykorzystanie samochodów prywatnych. Jednake likwidacja
lub ograniczenie liczby przejazdów rodkami komunikacji publicznej dla czci
ludnoci,azwaszczadlaosóbstarszychstanowioduyproblem.Zaznaczaosi
togówniewewsiachnieposiadajcychplacówekopiekimedycznej.
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6.Infrastrukturaprodukcyjna

6.1.Drogitechnologiczne

Drogi technologiczne czce obiekty produkcyjne midzy sob, na
których odbywa si ruch caoroczny zwizany z transportem wewntrznym,
mog by  drogami jednopasmowymi z nawierzchni utwardzon.
Jednopasmowymi mog by  take pozostae drogi technologiczne, speniajce
funkcj bezporedniej obsugi pól uprawnych, które s obcione ruchem
gównie w sezonie zbioru plonów. Modernizacja dróg technologicznych jest
wicznaczniemniejkapitaochonnaodbudowyirozbudowydróggminnych.

6.2.Melioracjeizabezpieczeniaprzeciwpowodziowe

Urzdzenia melioracji dziel si na podstawowe, których wykonanie
naleywyczniedopastwa,iszczegóowe,którychcz zwracanajestprzez
wacicieli gruntów podlegajcych melioracji. Opaty melioracyjne za
wykonanienakosztpastwaurzdzemelioracyjnychszczegóowychustalasi
proporcjonalnie do powierzchni gruntów. Urzdzenia melioracji wodnych
podstawowych wykonywane s na koszt pastwa, podobnie jak budowa
imodernizacja urzdze szczegóowych. Rolnicy po zakoczeniu inwestycji
iprzekazaniu do eksploatacji uiszczaj w okresie (2 20 lat) roczne opaty
melioracyjne. Wielko  opat jest zrónicowana i w zalenoci od rodzaju
urzdzepokrywaod15do100%wartocirobót.

Wielko  rodków na budow i modernizacj urzdze melioracji
wodnychpodstawowychiszczegóowychokrelajkolejneustawybudetowe.
WramachdziaalnociinwestycyjnejzmeliorowanowPolsceokoo6678
tys. hektarów uytków rolnych. W wyniku naturalnego procesu starzenia si
urzdze cz  z nich traci sprawno  techniczn. Ministerstwo Rolnictwa
iRozwoju Wsi szacuje, e w wyniku tego procesu oraz przeznaczania zmelio
rowanychgruntównacelenierolniczerocznieubywaokoo1%zmeliorowanych
gruntówrolnych.

Wbadanychwsiachwlatach2005 2011melioracjipoddanocznieokoo
1,6 tys. ha gruntów ornych oraz 150 ha trwaych uytków zielonych. Prace tego
typu przeprowadzono w co pitej wsi objtej badaniem. Wporównaniu do
poprzedniego okresu objtego badaniem, tj. lat 2005 2011, powierzchnia, na
której prowadzone byy prace melioracyjne zmniejszya si ookoo 900 ha
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wprzypadkugruntówornychioponad800hawodniesieniudotrwaychuytków
zielonych.Wbadanymokresienajwicejpracmelioracyjnychprzeprowadzonowe
wsiach makroregionów rodkowowschodniego ipoudniowo wschodniego,
natomiast najwiksz powierzchni zmeliorowano wmakroregionie rodkowo
zachodnimipoudniowo zachodnim.
Wwieluprzypadkachpracemelioracyjnefinansowanebyyprzezsamych
rolników.
Wopiniirespondentówwbadanychwsiachmelioracjiwymagaokoo1,6
tysica ha gruntów ornych i ponad 1,4 tys. trwaych uytków zielonych.
Rekultywacji wymaga dalsze 250 ha ornych i ponad 200 ha trwaych uytków
zielonych.

Wdotychczasowymmodelumelioracjiuytkówzielonychwzbytmaym
stopniu uwzgldniano nawodnienia, co dramatycznie wykazay powtarzajce
sicykliczniewostatnichlatachsusze.

Oceniajc efektywno  inwestycji melioracyjnych podkrela si gównie
ich wpyw na intensyfikacj i opacalno  produkcji rolinnej, zapominajc, e
regulowanie stosunków wodnych wpywa w istotny sposób na wykorzystanie
czasu pracy rolnika, terminowo  wykonywanych prac i zwiksza planowe
moliwocirozoeniapracywczasie.

Inwestycje melioracyjne maj cisy zwizek z pracami zwizanymi
zzabezpieczaniem przed powodzi, a wic budow kanaów, urzdze
regulujcych rzeki, pitrzcych i magazynujcych wod, waów przeciw
powodziowych, stacji pomp itp. Ochrona przed powodzi ma swój wymiar
ekonomiczny,zmniejszajcyryzykoprodukcyjnezwizanezywioemwodnym,
ale take wymiar spoeczny zwizany z poczuciem bezpieczestwa osobistego
iprodukcyjnego.

Wlatach2005 2011dokonanoregulacjiblisko50kmrzekirowóww10%
ankietowanych wsi. Skala przeprowadzanych prac i odsetek wsi objtych tym
dziaaniembydwukrotnieniszyniwlatach2000 2005.


7.Infrastrukturaspoeczna
Istotnym czynnikiem ksztatujcym poziom ycia ludnoci wiejskiej jest
staninfrastrukturyspoecznej.Wokresietransformacjizmianieulegcharakter
wasnoci infrastruktury, zwikszy si udzia placówek bdcych wasnoci
samorzduterytorialnego,prywatn,organizacjispoecznych,politycznychoraz
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kocielnych. Inwestycji w dziedzinie infrastruktury spoecznej dokonuj
samorzdy lokalne, co w wielu regionach kraju przyczynio si do rozwoju
niektórychplacówek,szczególniewzakresieunowoczenieniaichwyposaenia,
jednoczenie jednak przynioso dalsze pogbienie dysproporcji regionalnych.
Niwelowanierónicregionalnychorazmidzymiastemiwsinapotykabarier
finansow,którpogbiarozproszeniepotencjalnychuytkowników.
Infrastruktura spoeczna obejmuje instytucje i urzdzenia przeznaczone
do wiadczenia usug dla ludnoci w takich dziedzinach, jak: bezpieczestwo,
zdrowie,owiata,kulturaiwypoczynek.
Infrastruktur spoeczn mona zdefiniowa  jako ogó urzdze
niezbdny do tworzenia i funkcjonowania sfery produkcyjnej w sposób
bezporedni lub poredni w dziedzinie prawa, bezpieczestwa, ochrony
zdrowia,ksztacenia,wychowania,rekreacji,turystyki,sportu,opiekisocjalnej9.
Zaspokojeniepotrzebbdcychwgestiipolitykispoecznejzaleywznacznym
stopniu od kwalifikacji i postaw osób zatrudnionych wwymienionych
dziedzinach, std analizy infrastruktury obok wska ników natury technicznej
irzeczowejuwzgldniajrównieproblemkadr.
Uwzgldniajc,ejako wiadczonychusuguzalenionajestodkompe
tencji pracowników tworzcych instytucje i obsugujcych urzdzenia danej
infrastruktury, jako pierwsz cech infrastruktury spoecznej wymieni  naley
profesjonalizmwiadczonychusug.
Wródcechinfrastrukturyspoecznejnaleyrówniebra poduwag,e
posiada ona charakter suebny i jednoczenie osobisty, co znaczy, e dziaal
no wramachsegmentówskierowanajestbezporednionaczowieka,kszta
tujcjegozdrowie,wiedz,wygld,zainteresowania.
Obiekty infrastrukturalne charakteryzuj si dugim okresem uytkowa
nia,aichwaciwespoytkowaniewymagaanalizielastycznegodostosowywa
nia do zmian spoeczno demograficznych. W tym znaczeniu moemy mówi 
ojejtrwaympowizaniuzdanymobszaremorazludnocizamieszkujcten
obszar. Nasuwa si tu spostrzeenie, e sprawno  funkcjonowania obiektów
infrastruktury spoecznej jest uzaleniona od zjawisk wyu i niu demograficz
nego w rónych grupach wiekowych, a take od zmian w terytorialnym roz

9

Por.W.Punkiel:Definicjaiklasyfikacjainfrastrukturyspoecznej,[w:]Studianadinfrastruk
turspoeczn„sensustricto”,IGPAN,Warszawa1974;Z.Dziembowski:Infrastrukturajako
kategoriaekonomiczna,Ekonomistanr4 5/1985s.726.

7.Infrastrukturaspoeczna

mieszczeniuludnociwprzestrzeniiodinnychparametrówcharakteryzujcych
zmianydemograficzne.
W efekcie, wspóln cech podmiotów infrastruktury spoecznej jest ko
nieczno  ich ewolucji zgodnie z przemianami spoecznymi, demograficznymi
igospodarczymi,np.wzrostemliczbyludnoci.
Kolejn cech infrastruktury spoecznej jest jej wielofunkcyjno , jako
zdolno dosprawnegodziaaniaorazczeniausugwramachjejposzczegól
nych gazi. Przykadem moe tu by  suba zdrowia, która wiadczy usugi
polegajcenaprofilaktyce,diagnostyceorazleczeniu.
Na podstawie wymienionych cech, niezalenie od tego, czy s one wa
ciwe caemu systemowi infrastruktury spoecznej czy te jej poszczególnym
segmentom,monastwierdzi ,eduarolaprzypadaczynnikowiludzkiemu.
Nasuwa si wniosek, i infrastruktura stanowi kombinacj wielu cech,
bezktórychniejestmoliwyrozwójgospodarczyjednostkilokalnej,jaktworzy
wieiwyszystandardyciaspoecznoci,którawniejzamieszkuje.
Wymienione cechy zaliczane do infrastruktury tworz zwizek z proce
sami zachodzcymi w sferze gospodarczej, rodowiskowej, przestrzennej
iwsferzespoecznegoycia.
Jednznichjestfunkcjaaktywizujca.Wskazujesinajejzorientowanie
na gospodarczy rozwój okrelonego terenu w sposób bezporedni i poredni,
jak te siln wspózaleno  midzy rozwojem infrastruktury spoecznej,
arozwojem gospodarczym. Z jednej strony rozwój infrastruktury uzaleniony
jestodrozwojugospodarczego,zdrugiejnatomiastszybko ipoziomrozwoju
gospodarczegozaleyodpoziomurozwojuinfrastruktury.Jednoczenieniedo
rozwójjednegozelementówjestpowodempowstawaniabarierizahamowa
wrozwojuelementudrugiego.
Kolejnfunkcjinfrastrukturyjestfunkcjaspoeczna,oduymznaczeniu
zarównodlawzrostugospodarczego,jakipoprawyjakociyciaspoeczestwa.
Jest ona odpowiedzi na potrzeby istniejce, a take kreuje i popularyzuje
nowe, ksztatujc lepsze jakociowo spoeczestwo. Spoeczna funkcja oma
wianej infrastruktury realizuje si poprzez takie elementy, jak: zwikszenie
satysfakcji zycia poprzez rozwijanie i zaspokajanie potrzeb z zakresu wiedzy,
informacji,rozrywki,przey estetycznychorazpropagowanieaktywnegotrybu
yciairekreacji,czegoefektemjestprzywracaniedobrejformyisamopoczucia
orazzmniejszenienieuzasadnionejwzgldamibiologicznymiumieralnociludzi
wrónychgrupachwiekowych.Wartowtymmiejscuzwróci uwagnafakt,e
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infrastruktura spoeczna jest czci polityki spoecznej prowadzonej przez
podmiotyzarównoozasiguogólnokrajowym,regionalnymorazlokalnym.

7.1.Placówkiedukacyjne

Nierównociwszansachedukacyjnych nawsiiwmieciezaznaczajsi
juwwiekuprzedszkolnym.Okoo50%dzieciobjtychopiekprzedszkolnna
wsi uczszcza wycznie do „zerówki” (w miecie okoo 10%). Krótki cykl tej
opieki, brak moliwoci uczszczania do penego przedszkola obnia szanse
edukacyjne dzieci ze rodowiska wiejskiego ju na etapie rozpoczynania nauki
szkolnej. Na znaczny spadek dzieci wiejskich uczszczajcych do przedszkoli
wpynowieleprzyczyn.Wródnichistotneznaczeniemiaoograniczeniesieci
placówekprzedszkolnychnawsi.W1991roku11%ogóuprzedszkolinaleao
do zakadów pracy (znaczna cz  przedszkoli wiejskich naleaa do PGR ów).
Wroku szkolnym 1992/1993 przedszkola przyzakadowe stanowiy tylko 1%
ogóuprzedszkoli.Takecz przedszkoliprzejtychprzezsamorzdynamocy
ustawyopodzialezadaikompetencjipomidzygminyaorganyadministracji
rzdowejulegalikwidacji.

ZbadaIERiG PIBwynika,ew2011rokutylkow46,1%ankietowanych
wsibyazlokalizowanapenaszkoapodstawowa.Wroku2000takichwsibyo
nieco wicej, bo prawie 50%. Liczba wsi posiadajcych szko na miejscu bya
zrónicowana regionalnie. Odsetek ten w makroregionie poudniowo 
wschodnim wynosi 68,8%. W pozostaych makroregionach nie przekracza
50%.Wmakroregioniepoudniowo zachodnimtylkowjednejtrzeciejbadanych
wsi zlokalizowana bya szkoa podstawowa. Znacznie rzadziej umiejscowione
byy gimnazja. Najwicej szkól gimnazjalnych byo wmakroregionie
poudniowo zachodnim (22% wsi). W makroregionie rodkowozachodnim
wadnejankietowanejwsiniebyoszkoyponadpodstawowej.
Z bada wynika, e w roku szkolnym 2010/2011 tylko w jednej wsi
(wmakroregioniepoudniowo wschodnim)odnotowanobrakzorganizowanego
dowozudziecidoszkoypozawsi.Dotyczyotoprzypadku,gdytakaplacówka
znajdowaasiwssiedniejmiejscowoci,awcaocitransportdoszkoyorga
nizowanybyprzezrodzicówwewasnymzakresie,samochodamiosobowymi.
Odlego , jak trzeba byo pokona  w odwiezieniu do szkoy podstawowej
wynosia rednio 2 km, natomiast do gimnazjum 4,5 km. O relatywnie dobrej
organizacjiinfrastrukturyszkolnictwapodstawowegowiadczyrówniefakt,e
dla73%badanychwsi,wktórychniebyoszkoynamiejscu,odlego donaj
bliszejplacówkitegotypunieprzekraczaa5km.
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Na zrónicowanie szans dalszego ksztacenia ma wpyw sie  szkó
ponadpodstawowych,dueoddalenietychplacówekodmiejscazamieszkania,
rosnce koszty utrzymania w internatach, relatywnie gorsze przygotowanie
nauczycieli,niszeaspiracjerodowiskawiejskiegoorazkonieczno szybkiego
zdobyciazawodu.

Poprawa poziomu wyksztacenia ludnoci wiejskiej obok wymiaru
cywilizacyjnego ma take wymiar ekonomiczny. Poziom wyksztacenia ma
bezporedni wpyw na efektywno  gospodarowania, szybko  i efekty
wdraaniainnowacji,intensywno produkcji.

7.2.Ochronazdrowia

Opieka zdrowotna jest jednym z najwaniejszych czynników
decydujcychopoziomieycialudnoci.Wska nikizdrowotnocimieszkaców
wsi,pozaprzecitndugociycia(mczy ninawsiyjduejo4miesice,
akobietyo10miesicy),wporównaniuzmieszkacamimiast,sniekorzystne.

Dostpdolekarzapodstawowejopiekizdrowotnejorazszybkiejpomocy
wnagych wypadkach lub zachorowaniach zagraajcych yciu jest nadal
utrudniony. Przyczyniaj si do tego braki w systemie cznoci i komunikacji.
Oddalenie od placówek specjalistycznych i diagnostycznych oraz sabo
funkcjonujcy transport daje mniejsze szanse ludnoci wiejskiej w sprawnym
iszybkim uzyskaniu koniecznej porady specjalistycznej lub przeprowadzeniu
badadiagnostycznych.

Kryzys finansów publicznych zaostrzy problemy ochrony zdrowia. Brak
rodków finansowych spowodowa kopoty finansowe szpitali, likwidowanie
wielu placówek, ograniczenie inwestycji pastwowej sieci suby zdrowia,
których nie s w stanie zastpi  powstajce placówki prywatne czy kocielne.
Postawitenanowoproblemfinansowaniasubyzdrowia.

Analizujcnapodstawiewynikówankietowychprzestrzenndostpno do
placówek zdrowia w 2005 i 2011 roku, naley skonstatowa , e pogorszya si
sytuacja w zakresie dostpnoci do orodków zdrowia i gabinetów lekarskich,
apoprawia do aptek. Pogorszenie dostpnoci do placówek lekarskich
spowodowanezostaoichkoncentracjwwikszychjednostkachosadniczych.
Jedynie 13% ankietowanych wsi posiadao lekarza lub orodek zdrowia na
swoim terenie. Wród pozostaych 40% wsi byo oddalonych od punktu opieki
medycznejowicejni5kilometrów(60%do5km,najwikszaodlego to12km).
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7.3.Kulturaiwypoczynek

Od wielu lat obserwuje si na wsi zmniejszanie roli i znaczenia placówek
spoeczno kulturalnych. Dotyczy to zarówno spadku iloci placówek, jak
iwska nikówcharakteryzujcychichwykorzystanie.Kryzysfinansówpublicznych
oraz wycofywanie si wielu przedsibiorstw z finansowania akcji iinstytucji
kulturalnych powoduje w niektórych rodowiskach lokalnych na wsi zamykanie
lubpróbyczeniaplacówek,bd ograniczeniezakresuichdziaalnoci.

Obecna faza rozwoju cywilizacyjnego czsto jest definiowana jako
przejcie od form spoeczestwa przemysowego do form spoeczestwa
informacyjnego. Umiejtno  korzystania z informacji staje si warunkiem
rozwoju ekonomicznego oraz kulturowego. Dostp do nowoczesnych
przeka ników informacji (czno  satelitarna, telefaksy, systemy informacji
komputerowej itp.) eliminuje wiele niedogodnoci i ogranicze zwizanych
zodlegoci i przestrzennym rozproszeniem. Umoliwia to zbudowanie sieci
niczym nie ograniczonych powiza, sprzyjajc decentralizacji wielu rodzajów
dziaalnoci gospodarczej, zwielokrotniajc moliwoci rynkowego dziaania
gospodarstwchopskich.

Jednym ze sposobów wykorzystania moliwoci nowoczesnych
przeka nikówinformacjijestzapocztkowanawkrajachskandynawskichicoraz
popularniejsza w krajach Europy Zachodniej idea lokalnych centrów
telekomunikacyjnych – telechata, co jest finansowane zarówno ze rodków
lokalnych,jakicentralnych.

Nieoznaczato,emediaelektronicznemogzastpi bezporedniudzia
wyciuspoecznymikulturalnym.

Wbadanymokresieinwestycjeocharakterzekulturalnymirekreacyjnym
realizowane byy we wszystkich makroregionach. Najbardziej powszechnymi
inwestycjami bya rozbudowa remiz straackich (stanowi one z reguy wan
placówk kulturalno rekreacyjn). Stosunkowo najrzadziej realizowano
inwestycje zwizane ze sportem, w dwóch makroregionach: poudniowo 
zachodnimipónocnymniebyarealizowanaadnatakainwestycja,comoe
by przynajmniejwczcipowizanezzaspokojeniemlokalnychpotrzebwtym
zakresie.
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Zanalizydanychankietowychwynika,ewnajbliszychlatachwprawie
41% badanych wsi zamierza si podj  wysiek inwestycyjny. W wikszoci
przypadków mieszkacy wsi deklaruj swój udzia w tych przedsiwziciach
wramach dziaalnoci spoecznej. W pozostaych wsiach nie s planowane
inwestycje,zreguyzpowodówfinansowych.

Tabela15.Wsie,wktórychplanowanes przedsi wzi ciainwestycyjne
zzakresuinfrastruktury
Wsiezplanowanymiinwestycjami
Makroregiony*
%wmakroregionie

strukturaprzestrzenna

40,8

100,0

rodkowozachodni

50,0

16,1

rodkowowschodni

35,5

35,5

Poudniowo wschodni

43,7

22,6

Poudniowo zachodni

44,4

12,9

Pónocny

40,0

12,9

Ogóem

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2011.



Na podkrelenie zasuguje fakt, e wród planowanych inwestycji
priorytetu nabieraj inwestycje w infrastruktur spoeczn. Wród
deklarowanych zamierze inwestycyjnych 22% to zadania zwizane z budow
lub remontem domu kultury, a 16% dotyczy budowy lub remontu szkoy.
Wzakresie poprawy infrastruktury technicznej najwicej inwestycji
planowanych jest w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej (18%) oraz budowy,
modernizacjiiremontudróg(12%).
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Podsumowanie

PolskapoakcesjidoUEstaasinajwikszympoHiszpaniibeneficjentem
funduszystrukturalnychiFunduszuSpójnoci.Szerokizakresrzeczowydziaa,
któremogby przedmiotemfinansowaniazfunduszystrukturalnychiFundu
szu Spójnoci oznacza, e Polska musi dokonywa  strategicznego wyboru,
wjakiej proporcji jest i bdzie finansowana infrastruktura, wspieranie sektora
produkcyjnego(wtymprzedsibiorczoci)irozwójkapitauludzkiego.
Infrastruktura jest dziedzin, na której z niesabncym nateniem od
pocztku transformacji ustrojowej koncentruje si uwaga wadz samorzdo
wych i spoecznoci lokalnych. Wie si to z jej znaczeniem w rozwoju
spoeczno gospodarczym oraz z ogromnymi potrzebami wynikajcymi z zanie
dbaniami narastajcymi przez cay powojenny okres. W hierarchii gównych
barierrozwojowychobszarówwiejskichniedoborywinfrastrukturalnymwypo
saeniuzajmujwysokpozycj.
Skala i zakres podejmowanych inwestycji, a take wielokrotnie wyszy
poziomwnioskowaniaodofinansowanieinwestycjiinfrastrukturalnych,anieli
moliwoci programów wspierajcych rozwój infrastruktury wsi, wskazuj na
ogromnaktywno wadzsamorzdowychwtejdziedzinie.Zbadawynika,e
cznyefektdziaaposzczególnychwadzlokalnychprzynióswzrostprzecit
nychwartociwska nikówcharakteryzujcychpoziomwyposaeniainfrastruk
tury technicznej obszarów wiejskich. W tym samym czasie nastpia jednak
stagnacja, anawet regres w niektórych dziedzinach infrastruktury spoecznej.
Pogorszyasimidzyinnymidostpno doplacówekprzedszkolnychibiblio
tek wiejskich. Ocena osigni  w sferze wiejskiej infrastruktury musi zosta 
dokonanaprzyzachowaniuodrbnociobydwujejzasadniczychkomponentów,
awicosobnodlainfrastrukturytechnicznej,osobnodlaspoecznej.Zbilanso
wanie zmian w rónych kierunkach prowadzioby do utraty specyfiki trendów
dla kadej z nich, w konsekwencji do utraty wanych z punktu widzenia celu
raportuinformacji.
Lokalnapolitykainwestycyjnatowynikkompromisupomidzyoczekiwa
niami i potrzebami mieszkaców a moliwociami finansowymi samorzdu.
Ponad poowa inwestycji wojewódzkich i powiatowych, a take ponad dwie
trzeciewszystkichinwestycjigminnychtowydatkinaszerokorozumianinfra
strukturtechniczn.
Jeliobszarywiejskiemajsista bardziejatrakcyjnejakomiejsceloko
waniainwestycji,niezbdnejestwsparciejednosteksamorzduterytorialnego

Podsumowanie

w przygotowywaniu atrakcyjnych terenów pod inwestycje. Moliwoci inwe
stowania,jakiestojprzedsamorzdami,solbrzymie,awadzom–bdcym
stale pod spoeczn kontrol mieszkaców i czujcym presj ich potrzeb –
zwykle nie brakuje determinacji do inwestowania nawet wbrew trudnociom
iwbrewkryzysowi.
Wprocesiebudowyinfrastrukturynawsiudaosiuzyska takeszereg
wanychniewymiernychkorzyci,którenaleywymieni analizujcosignicia
wtejdziedzinie.Zaliczy donichnaleymidzyinnymiwzrostaktywnociwadz
samorzdowych i spoecznoci lokalnych, wiksz konsolidacj spoeczn
wukadachlokalnych.Procesbudowyinfrastrukturywiejskiejprzyczynisido
powstanianowejformyspoecznejorganizacji,nowegomodelulidera–inicja
tora i „pilota” inwestycji infrastrukturalnych w wymiarze lokalnym. Polityka
strukturalna UE wymaga spoecznego zaangaowania w proces lokalnego roz
woju, który finansowo wspiera. Ten typ wspóuczestnictwa i wspóodpowie
dzialnoci przyczynia si do wzrostu kapitau spoecznego, bardzo wanego
icoraz bardziej docenianego czynnika postpu. Jeeli uwzgldni  zarówno te
wymierne, jak i niewymierne korzyci dziaa na rzecz rozbudowy wiejskiej
infrastrukturyistniejpodstawydopozytywnejocenyskalizmian,jakiedokona
ysiwostatnichkilkunastulatach.

Brakwaciwegodostpudourzdzeinfrastrukturynawsioddziaujena
jako obsugiwzakresielecznictwaludnociizwierzt,wpywanastratczasu
na nieprodukcyjne czynnoci, szybsze zuycie maszyn i urzdze, straty
produkcyjne, dodatkowe obcienia, zmniejszenie zainteresowania po
tencjalnychinwestorów,ograniczeniezainteresowaniawaloramiturystycznymi.
Podkreli  naley, e istnieje znaczne zrónicowanie wspenianiu potrzeb
spoecznych zwizanych z dziaaniami w ramach poszczególnych segmentów
infrastruktury.

Ogólnie naley uzna , e wyposaenie obszarów wiejskich w obiekty
iurzdzenia infrastrukturalne jest cigle niewystarczajce. Wprawdzie
utrzymuje si wysoka liczba inwestycji infrastrukturalnych, jednak tempo iza
kresichwprowadzaniauwidaczniajeszczewielenierozwizanychproblemów.

Dostpno dokorzystaniazusugiurzdzeinfrastrukturyniezmiennie
jestzrónicowaneregionalnie. rodkifinansowe,któremogby uruchamiane
na rozwój infrastruktury s niewielkie i nie s w stanie zapewni 
odpowiedniego tempa jej rozwoju. Std wystpuje pilna konieczno 
stwarzania oraz rozwijania warunków organizacyjnych i prawnych dla
powstawania i wspierania inicjatyw lokalnych, powoywania stowarzysze
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ispóek, które zajyby si budow, a take eksploatacj urzdze w celu
poprawyopacalnociichwykorzystania.

ywioowe zmiany struktury instytucjonalnej w obszarze polityki
spoecznejprowadzdozrónicowawdostpiedousugspoecznychwyszej
jakoci. Zrónicowania te, jeli dotycz opieki nad dzieckiem, edukacji,
ksztacenia oraz kultury, przecz zasadzie równych szans, która jest podstaw
nie tylko spoecznej sprawiedliwoci, ale dugookresowej efektywnoci
systemu. Zmiany w funkcjonowaniu instytucji spoecznych wymagaj wic
przemylanychreform,którychodwlekaniegrozidalszymrónicowaniemszans
rozwojowych.

Brakiwwiejskiejinfrastrukturzeograniczajwzrostprodukcjiipogarszaj
sytuacj bytow miejscowej ludnoci. Tylko 7% wsi w Polsce jest w wysokim
stopniu wyposaone w urzdzenia infrastrukturalne. Ponad 60% wsi znajduje
si w grupie o niskim, a 25% o bardzo niskim poziomie infrastruktury
techniczno ekonomicznej. Brak kapitau na inwestycje w gospodarce
ywnociowej oraz brak integracji z kapitaem nierolniczym uniemoliwia
przyspieszenieprocesutechniczno produkcyjnejmodernizacjiwsi.

Analiza wyników badania uzasadnia tez, e zrealizowane inwestycje
charakteryzoway si relatywnie nisk kapitaochonnoci. Realizacja nowych
przedsiwzi bdziewizaasizponiesieniemduychnakadów.Wymagato
strumieni finansowych zarówno ze rodków budetu gmin, rodków UE,
sponsorów,jakisamychmieszkacówwsi.

Ze wzgldu na rozlego  zada wiejskiej infrastruktury, rónorodno ,
niejednoznaczno  oraz wieloaspektowo  celów, róny stopie powiza
instytucjonalnych, a take komplementarnoci poszczególnych elementów
tworzcych infrastruktur gospodarcz i spoeczn niezwykle trudno jest
dokona rachunkuefektywnocinakadówponoszonychnajejrozwój.

Nieprawidowociwrozwojuinfrastrukturymogprowadzi dosytuacji,
wktórej staje si ona bardziej barier ni stymulatorem procesów rozwoju
spoeczno gospodarczego. Niezbywalnym prawem pastwa oraz instytucji
samorzdowych, z uwagi na rol, jak spenia infrastruktura spoeczna
wksztatowaniu warunków procesów rozwojowych, jest sprawowanie roli
regulacyjnej stwarzajcej warunki jej rozwoju oraz gwarancji jej dostpnoci
niezalenieodsytuacjidochodowejusugobiorców.
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Aneks

53


TabelaA1.Wydatkiinwestycyjnewbadanychwsiachwkolejnychlatach
wedugrodzajuprzedsi wzi cia(wtys.z)
Wartoinwestycjiwedugrokuzakoczenia(wtys.z)
Wyszczególnienie

Ogóem
2005

Ogóem

2006

2007

2008

2009

2010

2011

wci 
trwaj ce

100358

540

1046

2583

5120

12686

18885

20984

38514

12811

140



66



7263

1637

3705



2054

400





150



1233

246

25

Drogi

10462



1000

12

3000

240

4010

700

1500

Kanalizacja

54599









1600

8010

10200

34789

Melioracja

531



16





500

15





Oczyszczalnia

200















200

Obiektyuytecz
nocipublicznej

287









30

257





Owietlenieulic

32







20



12



Przyczeinterne
towe

50













50

Remizystraackie

124



30





25

45

24

Szkoy

5650





2500

850

150

550

1600

wietliceiinne
obiektykulturalne

5778





6

1100

1878

36

758

2000

Wodocigi

7780









1000

3080

3700



Boiskaiinne
obiektysportowe
Chodnikiiplace

ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.
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TabelaA2.Liczbainwestycjizaopatrzeniawwod i ródaichfinansowania
wlatach2005 2011wuj ciuregionalnym
Makroregiony*

Ogóem

Liczba
inwe
stycji

Udziawasny
Cakowita
mieszkaców
warto
Kredyty
inwestycji
w
wgotówce
(wz)
roboci nie

Inne róda
zewn trzne

Dotacje
zgminy

wtym
rodkiUE

ogóem

8

7780000

0

786000

400000

6564000

3735000

30000

rodkowozachodni

0









 

 



rodkowowschodni

1

1000000

0

136000

0

864000

0

0

Poudniowo wschodni

2

2400000

0

350000

0

2050000

1185000

0

Poudniowo zachodni

1

400000

0

0

0

400000

200000

0

Pónocny

4

3980000

0

300000

400000

3250000

2350000

30000

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.


TabelaA3.Liczbai ródafinansowaniabudowykanalizacji
wlatach2005 2011wuj ciuregionalnym
Makroregiony*

Ogóem

Liczba
inwe
stycji

Udziawasny
Cakowita
mieszkaców
warto
Kredyty
inwestycji
w
wgotówce
(wz)
roboci nie

10 54598763


Inne róda
zewn trzne

Dotacje
zgminy

wtym
rodkiUE

ogóem

0 4706451 2172159 47720153 36814185

rodkowozachodni
rodkowowschodni

4 13049674

0 2201451

0,0 10848223

8562255

0

Poudniowo wschodni

3 25700000

0

555000

0,0 25145000 18075000

0

Poudniowo zachodni

0





Pónocny

3 15849089









0

0











0 1950000 2172159 11726930 10176930

0

*Oznaczeniamakroregionówjakwtabeli3.
ródo:opracowanonapodstawieankietyIERiG PIB2005i2011.
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