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 5Wprowadzenie

Wprowadzenie�
� Istotn�� cech�� samorz�du� gminy� jest� zaspokojenie� potrzeb� lokalnej�
spo�eczno�ci.� Samorz�d� odpowiada� za� wszystkie� sprawy� publiczne� dotycz�ce�
�ycia� mieszka�ców� w� obr�bie� jednostki� terytorialnej.� Od� umiej�tno�ci�
gospodarowania� zasobami� i� od� tego,� jak� gmina� b�dzie� wykorzystywa	� swoje�
szanse,�zale�y� jej� rozwój.�Wej�cie�do�Unii�Europejskiej�w�2004�roku�otworzy�o�
przed� Polsk�� wiele� mo�liwo�ci,� w� tym� w� zakresie� inwestycji,� i� u�atwi�o�
pokonywanie�barier�dziel�cych�nasz�kraj�od�wy�ej�rozwini�tych�pa�stw�Europy.�
Nowe� mo�liwo�ci� polegaj�� w� du�ej� mierze� na� pomocy� w� finansowaniu�
przedsi�wzi�	�inwestycyjnych.�Jednocze�nie�akcesja�Polski�do�Unii�Europejskiej�
i� rozwój� gospodarczy� wymagaj�� od� samorz�dów� coraz� bardziej� kreatywnego�
my�lenia� w� zakresie� przyci�gania� nowych� inwestorów,� co� w� konsekwencji�
powi�ksza�szanse�rozwojowe�gmin.��

Inwestycje� lokalne� obejmuj�� przede� wszystkim� budow�� i� modernizacj��
infrastruktury,� w� tym� kontek�cie� poprzez� popraw�� warunków� pracy� i� �ycia�
oddzia�uj�� bezpo�rednio� na� efektywno�	� pracy.� Tym� samym� czynnikiem� nie

zb�dnym� dla� osi�gni�cia� poprawy� warunków� pracy� i� �ycia� jest� rozwój� infra

struktury� rozumianej� jako� zespó�� urz�dze�� i� instytucji� tworz�cych� podstawy�
funkcjonowania�gospodarki�na�danym�terenie1.��

Termin�infrastruktura�po�raz�pierwszy�zosta��u�yty�na�prze�omie�lat�pi�	

dziesi�tych� i�sze�	dziesi�tych� ubieg�ego� stulecia.� Wywodzi� si�� ze� s�ownictwa�
wojskowego� si�� zbrojnych� NATO.� Oznacza�� on� zespó�� obiektów� i� urz�dze�� za

bezpieczaj�cych�funkcjonowanie�armii.�Jest�wi�c�to�termin�stosunkowo�m�ody,�
a�definicja�wzbudza�ci�gle� jeszcze�spory� terminologiczne.�Uwzgl�dniaj�c� �aci�

skie�pochodzenie�samego�wyrazu� infrastruktura�znaczy�tyle,�co�„podbudowa”.�
W�encyklopedycznych�definicjach�infrastruktury�podkre�la�si�,��e�jest�to�system�
urz�dze���wiadcz�cych�us�ugi�niezb�dne�do�funkcjonowania�gospodarki2.�Poj�

cie� infrastruktury� zgodnie� z� definicj�� encyklopedyczn�� obejmuje� swym� zasi�

giem� zbiór� ró�norodnych� technicznie� urz�dze�� i� instytucji� oraz� rodzajów� dzia

�alno�ci�spe�niaj�cych�ró�norodne�funkcje.��

                                                 
1�Por:�B.�Piasecki,�K.�Podoski:�Prognoza�kszta�towania�infrastruktury�spo�ecznej�w�Polsce�jako�
element� perspektywicznej� polityki� spo�ecznej,� [w:]� Przes�anki� perspektywicznej� polityki�
spo�ecznej,�cz.�II,�Polska�2000.��
2�Encyklopedia�Powszechna�PWN,�Warszawa�1974,�s.�282.�
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W�literaturze,�w�zale�no�ci�od�przedmiotu�pracy�przyj�te�definicje�cz�sto�
rozszerzaj��wi�c�zakres�tego�poj�cia3.��

Poziom�rozwoju�infrastruktury�zale�y�w�równym�stopniu�od�stopnia�nasy

cenia� i� nowoczesno�ci� obiektów,� urz�dze�,� jak� i� kwalifikacji� ludzi,� którzy� za�
pomoc�� tych� urz�dze�� �wiadcz�� okre�lone� us�ugi.� Poj�cie� infrastruktury�
w�w��szym�znaczeniu�obejmuje�jedynie�obiekty�zwi�zane�w�sposób�bezpo�red

ni� i� sta�y� z� obs�ugiwanym� terenem� (np.� droga,� o�rodek� zdrowia,� itp.).� Poj�cie�
infrastruktury� w� szerszym� uj�ciu� obejmuje� równie�� obiekty� nie� zwi�zane�
w�sposób�trwa�y�z�obs�ugiwanym�terenem�(np.�tabor�komunikacyjny,�elektrow

nie�zasilaj�ce�krajowy�system�energetyczny�itp.).��

Infrastruktura� jest� wi�c� poj�ciem� oznaczaj�cym� „zespó�� podstawowych�
obiektów,�urz�dze�� i� instytucji�o�charakterze�us�ugowym�niezb�dnym�do�w�a

�ciwego�funkcjonowania�spo�ecze�stwa�i�produkcyjnych�dzia�ów�gospodarki”.�

W�niniejszej�pracy�infrastruktura�b�dzie�rozumiana�jako:�system�urz�dze��
i�instytucji�tworz�cych�na�okre�lonym�etapie�rozwoju�cywilizacyjnego�podstaw��
i� warunek� funkcjonowania� gospodarki� na� danym� terenie� oraz� zapewniaj�cy�
popraw�� warunków� �ycia� i� pracy� ludno�ci.� W� pracy� uwzgl�dniono,� �e� wiejska�
infrastruktura� stanowi� kombinacj�� wielu� cech,� bez� których� nie� jest� mo�liwy�
rozwój� gospodarczy� jednostki� lokalnej� i� wy�szy� standard� �ycia� spo�eczno�ci�
lokalnej.� Jest�niezb�dna�do� prawid�owego� funkcjonowania�gospodarki� i� spo�e

cze�stwa,� poniewa�� jako� cz��	� maj�tku� narodowego� wspiera� dzia�alno�	� pro

dukcyjn�,� s�u�y� rozwojowi� produkcji,� cho	� sama� nie� bierze� bezpo�redniego�
udzia�u�w�produkcji.�Mi�dzy�infrastruktur��a�rozwojem�gospodarczym�zachodz��
wzajemne� interakcje.� Infrastruktura� jest� ofert�� warunków� niezb�dnych� do�
prowadzenia� dzia�alno�ci� gospodarczej.� Dla� podmiotów� miejscowych� jest� wa

runkiem� istnienia,� a� cz�sto� �ród�em� przewagi� konkurencyjnej.� Jest� równie��
czynnikiem�zwi�kszaj�cym�popyt�na�dobra�i�us�ugi�wytwarzane�na�terenie�danej�
gminy.� Zak�ada� si�,� �e� rozwój� infrastruktury� powinien� wyprzedza	� rozwój�
przedsi�biorczo�ci.� Powinien� zosta	� oparty� na� prognozach� i� strategicznych�
zamierzeniach�gospodarczych.�W�przeciwnym�wypadku�infrastruktura,�zamiast�
czynnikiem�lokalnego�rozwoju�gospodarczego,�sta	�si��mo�e�jego�barier�.��
                                                 
3� Patrz� m.in.:� B.� Piasecki,� K.� Podoski:� Prognoza� kszta�towania� infrastruktury� spo�ecznej�
w�Polsce�jako�element�perspektywicznej�polityki�spo�ecznej,�[w:]�Przes�anki�perspektywicznej�
polityki� spo�ecznej,� cz.� II,� Polska� 2000,� Z.� Dziembowski:� Infrastruktura� jako� kategoria�
ekonomiczna.� Ekonomista� nr� 4
5� /1975,� s.� 725.;� K.� Kuci�ski:� Przestrzenne� zró�nicowanie�
infrastruktury�wsi�a�uprzemys�owienie.�PWN,�Warszawa�1988.;�L.J.�Siemi�ski:�Infrastruktura�
obszarów�wiejskich�w�teorii�i�praktyce.�Wiadomo�ci�Statystyczne�nr�11/1990.��
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Barier��mog��by	�równie��negatywne�skutki�rozwoju�gospodarczego,�takie�
jak�np.�zanieczyszczenie��rodowiska�czy�przekroczenie�wydolno�ci�uk�adu�komu

nikacyjnego.�Oznacza�to,��e�niektóre�inwestycje�infrastrukturalne�maj��nie�tylko�
charakter�stymuluj�cy�rozwój�gospodarczy,�ale�równie��go�warunkuj�cy.�

��cz�c�wszystkie�powy�sze�uwagi�z�ograniczonymi�zdolno�ciami�finanso

wymi� gmin,� �atwo� doj�	� do� wniosku,� �e� w�adze� lokalne,� pragn�c� aktywnie�
wp�ywa	�na�rozwój�gospodarczy,�stoj��przed�powa�nymi�dylematami.�Z� jednej�
strony,� im� wi�ksza� inwestycja� infrastrukturalna,� tym� mniejsze� jednostkowe�
koszty�produkcji� i�obs�ugi�oraz�wi�ksza�nadwy�ka,�a�z�drugiej�wi�ksze�globalne�
koszty� inwestycyjne.� Uzbrajanie� terenów,� które� maj�� by	� udost�pnione� pod

miotom� gospodarczym� poci�ga� za� sob�� koszty,� a� przecie�� nigdy� nie� wiadomo�
dok�adnie,�kiedy� i� za� jak��kwot�� tereny� te�zostan��spo�ytkowane.�Zamra�anie�
w�ten� sposób� �rodków� finansowych� k�óci� si�� z� niedoborami� infrastruktury�
zg�aszanymi� prawie� zawsze� przez� istniej�ce� ju�� podmioty� gospodarcze� i� przez�
mieszka�ców� gminy� –� szczególnie� na� terenach� wiejskich.� Brak� oferty� takich�
terenów�oznacza�by�jednak,��e�gmina�znacznie�ogranicza�swoje�szanse�na�pozy

skanie�inwestorów�zewn�trznych�i�nowe�inwestycje�podmiotów�wewn�trznych.��

Z�kolei� rozwój�gospodarczy�stymuluje�rozwój� infrastruktury.�Rozwijaj�ce�
si�� przedsi�biorstwa� zwi�kszaj�� zapotrzebowanie� lub� modyfikuj�� struktur��
zapotrzebowania� na� us�ugi� infrastrukturalne.� Cz�sto� wspó�finansuj�� realizacj��
inwestycji� infrastrukturalnych,� a� nawet� zaspokajaj�� potrzeby� infrastrukturalne�
we� w�asnym� zakresie.� Cz��	� podmiotów� gospodarczych� przejmuje� na� siebie�
rol�� promotorów� nowoczesnych� rozwi�za�� infrastrukturalnych.� Dzieje� si�� tak�
wtedy,�gdy�s��twórcami�lub�dystrybutorami�nowych�technologii,�a�tak�e�wtedy,�
gdy� zamierzaj�� z� nowych� technologii� skorzysta	.� Relacje� te� s�� aktualne� na�
wszystkich�p�aszczyznach�rozwoju�terytorialnego,�w�tym�równie��na�p�aszczy�

nie�lokalnej.�

Po��dane�jest,�by�publiczna�infrastruktura�techniczno
ekonomiczna�ogól

nego�i�specjalnego�przeznaczenia�by�a�czynnikiem�sprzyjaj�cym�w�podejmowa

niu�dzia�alno�ci�gospodarczej� i� rozwijaniu�przedsi�biorczo�ci.�W�zwi�zku�z� tym�
powinno�si��zwraca	�uwag��na�jej�rozwój�tak�e�w�wymiarze�lokalnym,�zw�asz

cza�gminnym.� Inwestycje�dotycz�ce�ma�ych� jednostek� terytorialnych� stanowi��
bardzo�istotny�element�stymulacji�rozwoju�kraju,�a�ich�realizacja�przyczynia�si��
do�polepszania�warunków��ycia�i�pracy�ludno�ci.�
� Zasoby�infrastruktury�uznawane�s��za�jeden�z�najistotniejszych�czynników�
rozwoju� lokalnego,� baz�� organizacji� �ycia� spo�ecznego,� a�w�mikroskali� –�
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upodmiotowienia�spo�eczno�ci�lokalnych4.�Tymczasem�w�wielu�regionach�kraju�
wyst�puj�� ograniczone� mo�liwo�ci� dost�pu� do� wielu� us�ug� i�urz�dze��
infrastruktury� technicznej� i� spo�ecznej.� Zró�nicowanie� to� wyst�puje� mi�dzy�
poszczególnymi� województwami,� mi�dzy� obszarami� wiejskimi� i�miejskimi,� lecz�
tak�e�mi�dzy�wsiami�mniejszymi�i�wi�kszymi�b�d��lepiej�lub�gorzej�po�o�onymi�
wzgl�dem�szlaków�komunikacyjnych�czy�aglomeracji.�
� Podstawowe�cechy�infrastruktury�to:�

� d�ugi�okres�u�ytkowania,�

� publiczny�charakter�urz�dze��infrastrukturalnych,�

� konieczno�	� dostosowania� infrastruktury� do� zagospodarowania�
przestrzennego,�

� tendencje�do�koncentracji�urz�dze��infrastrukturalnych,�

� konieczno�	� konsumowania� us�ug� infrastrukturalnych� w� miejscu� ich�
�wiadczenia.�
W�tym�uj�ciu�infrastruktur��obszarów�wiejskich�mo�emy�zdefiniowa	�ja


ko� ogó�� obiektów� i� urz�dze�� na� danym� obszarze� wiejskim,� �ci�le� zwi�zanych�
z�tym�terenem�i�niezb�dnych�do�sprawnego�funkcjonowania�gospodarki�na�tym�
obszarze�i�u�atwienia��ycia�okre�lonym�spo�eczno�ciom�miejscowym.�W�odnie

sieniu�do�terenów�wiejskich�infrastruktur��dzielimy�na�trzy�podstawowe�grupy:�
gospodarcz��(ekonomiczn�,�techniczn�),�spo�eczn��i�organizacyjn�.�

Infrastruktura�ekonomiczna�obejmuje�us�ugi�u�atwiaj�ce�procesy�produk

cyjne,� obejmuje� mi�dzy� innymi� detaliczne� i� hurtowe� punkty� zaopatrzenia�
i�sprzeda�y��rodków�produkcji,�sklepy�detaliczne,�lecznice�weterynaryjne,�banki,�
gie�dy�towarowe�itp.�

Infrastruktur�� techniczn�� tworz�� wszelkiego� rodzaju� systemy� transpor

towe,� energetyczne,� ��czno�ci� i� wodno
sanitarne,� w� sk�ad� których� wchodz�:�
drogi,�sie	�kolejowa,�stacje,�porty�rzeczne�i�morskie,�sie	�gazowa,�energetyczna,�
melioracyjna,�obiekty� telekomunikacji� i�poczty�z� towarzysz�cymi� im�obiektami�
zaplecza�technicznego.�

Infrastruktur�� spo�eczn�� tworz�� obiekty� i� urz�dzenia� zaspokajaj�ce� po

trzeby� ludno�ci�w�zakresie�o�wiaty,�wychowania,�pomocy�spo�ecznej,�ochrony�
zdrowia,�kultury�i�sztuki.�Do�tej�grupy�zalicza�si�:�szko�y,�internaty,�przedszkola,�
                                                 
4� A.� Piekara:� Samorz�d� terytorialny� a� lokalna� polityka� spo�eczna� i� rozwój� lokalny,� [w:]�
Terenowa�polityka�spo�eczna.�Problemy�rozwoju�i�post�pu�w�mikroskali.�Praca�zbiorowa�pod�
red.�A.�Piekary,�Warszawa�1991.��
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��obki,� domy� dziecka,� przychodnie� i� o�rodki� zdrowia,� organizacje� spo�eczne,�
obiekty�kultu�religijnego.�

Infrastruktura� organizacyjna� obejmuje� system� zarz�dzania� gmin,� powia

tów,�województw.�

�
1.�Przes�anki�rozwoju�lokalnego�obszarów�wiejskich�

Wraz�z�cz�onkostwem�Polski�w�Unii�Europejskiej� skala�wsparcia� rozwoju�
spo�eczno
gospodarczego,� jakie� uzyskuj�� obszary� wiejskie� zwi�kszy�a� si��
w�nienotowanej�wcze�niej�skali.�

Obszary�wiejskie�s��powszechnie�uznawane�za�obszary�marginalizowane�
ekonomicznie.� Z� punktu� widzenia� wykorzystywania� programów� wsparcia� ich�
rozwoju� ze� �rodków� publicznych� kluczowe� znaczenie� ma� koordynacja� realizo

wanych� projektów,� tak� aby� wszystkie� wdra�ane� dzia�ania� wpisywa�y� si��
w�jedn�,� spójn�� strategi�� rozwoju� danej� gminy� i� dobrze� korespondowa�y�
z�kierunkiem�rozwoju�s�siednich�jednostek.�

W�zale�no�ci�od�lokalnych�uwarunkowa��i�potrzeb�oznacza	�to�powinno�
wsparcie�m.in.�inwestycji�podnosz�cych�atrakcyjno�	�poszczególnych�obszarów�
jako�miejsca�prowadzenia�dzia�alno�ci�gospodarczej.�

We�wszelkich�dzia�aniach�dotycz�cych�obszarów�wiejskich�nale�y�mie	�na�
uwadze� kwesti�� miejsca� rolnictwa� w� strategii� rozwoju.� Chodzi� tutaj� zarówno�
o�kierunek�rozwoju�rolnictwa�na�danym�terenie,�jak�i�o�relacj��pomi�dzy�wyko

rzystaniem� dost�pnych� zasobów� przyrodniczych� na� cele� rolnicze� oraz� na� inne�
cele,�a�w�szczególno�ci�oddzia�ywanie�okre�lonych�typów�dzia�alno�ci�rolniczej�
i�innych�form�dzia�alno�ci�gospodarczej�na�stan��rodowiska�naturalnego.�

Zasi�g�obszarów�wiejskich,�liczba�ludno�ci,�jak�i�rozproszona�sie	�osadni

cza�zarysowuj��skal��problemu.�Rodzi�to�szczególne�wyzwania�w�poszukiwaniu�
sposobów,� metod� i� instrumentów� oddzia�ywania� w� procesie� modelowania�
przekszta�ce��i�aplikacji�koncepcji�rozwoju�gospodarczego�obszarów�wiejskich.�

Zdefiniowanie� modelu� ekonomicznej� aktywno�ci� obszarów� wiejskich�
i�jego� implementacja�praktyczna�maj��zatem�podstawowe�znaczenie�dla�spo

�eczno
gospodarczego�rozwoju�kraju.�Obszary�wiejskie�maj��bowiem�z� jednej�
strony�okre�lony�potencja��rozwojowy,�zdolno�	�do�dynamizmu�ekonomiczne

go,� którego� celem� jest� kreowanie� dobrobytu,� ale� z� drugiej� strony� zawieraj��
okre�lon�� sum�� czynników� stagnacyjnych.� Uwarunkowania� rozwoju� gospo

darczego�obszarów�wiejskich�mo�na�zatem�podzieli	�na�uwarunkowania�typu�
endogenicznego,� wynikaj�ce� z� wewn�trznej� charakterystyki� obszarów� wiej
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skich,� oraz� typu� egzogenicznego,� generowane� stanem� i� tempem� rozwoju�
gospodarki�narodowej.�

W�ród� czynników� wewn�trznych� pierwszoplanow�� i� kluczow�� rol�� od

grywaj�� zasoby� ludzkie.� Zarówno� liczba� ludno�ci� w� wieku� produkcyjnym� na�
obszarach�wiejskich,� jak� i� jej�struktura�wiekowa�czy�poziom�wykszta�cenia�sta

nowi��najbardziej�realne�parametry�programowania�rozwoju.�Poprzez�okre�lo

ne�aspiracje�zawodowe�i��yciowe,�poszukiwanie�okre�lonych�szans�i�mo�liwo�ci�
zrealizowania� w�asnych� aspiracji,� kreuje� ona� bowiem� tempo� i� charakter� prze

mian.�Kapita�� ludzki�decyduje�zatem�o�potencjale�wytwórczym�obszarów�wiej

skich�czy�poziomie�„know�how”.�

Drugim�nie�mniej�wa�nym�czynnikiem�wewn�trznym�decyduj�cym�o�po

tencjale�rozwojowym�obszarów�wiejskich�jest�ich�infrastruktura�techniczna,�sie	�
dróg,� po��cze�� telekomunikacyjnych,� linii� energetycznych,� sieci� wodno
�

kanalizacyjnych�i�gazowych�itp.�Jej�rozwój�decyduje�o�atrakcyjno�ci�inwestycyj

nej�danego�obszaru,�a�zatem�i�o�jego�rozwoju�i�awansie�gospodarczym.��

W�ród� czynników� zewn�trznych� podstaw�� dla� rozwoju� obszarów� wiej

skich� s�� makroekonomiczne� podstawy� gospodarki� narodowej� pozwalaj�ce�
utrzyma	� relatywnie� wysokie� tempo� wzrostu� PKB� oraz� w�a�ciwa� polityka� ma

kroekonomiczna,�regionalna�i�strukturalna.�

Rozwój� infrastruktury� na� poziomie� lokalnym� napotyka� wiele� trudno�ci,�
z�których� najwa�niejsze� to� pozyskiwanie� �rodków� finansowych� oraz� wybór�
w�a�ciwych� priorytetów� inwestycyjnych.� Gminy� funkcjonuj�� w� odmiennych�
uwarunkowaniach� w�asnej� polityki� inwestycyjnej,� w� wyniku� czego� rozwi�zuj��
swoje�problemy�w�zró�nicowany�sposób.�

Liczba� i� zakres� prowadzonych� inwestycji� infrastrukturalnych� na� terenie�
danej�gminy�uzale�nione�s��od�mo�liwo�ci�pozyskania�odpowiedniej�wielko�ci�
nak�adów� finansowych� niezb�dnych� do� ich� realizacji.� Niestety,� poziom� nasy

cenia� infrastruktur�� komunaln�� obecnie� jest� jeszcze� niski,� a� to� powoduje,� �e�
samorz�dy� przez� nast�pne� kilkana�cie� lat� b�d�� odrabia	� luk�� cywilizacyjn��
w�tej�sferze.�

W� sektorze� publicznym� wydatki� zawsze� determinuj�� �ród�a� ich� finanso

wania.� Wi��e� si�� to� z� tym,� �e� zadania� wykonywane� przez� gminy� wynikaj��
wprost� z� obowi�zuj�cych� norm� prawnych.� Istniej�� mo�liwo�ci� pokrywania�
gminnych� wydatków� inwestycyjnych� poprzez:� �rodki� w�asne,� dotacje� ze� �rod

ków�publicznych,��rodki�zwrotne�oraz��rodki�pomocowe.��
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Zdolno�	�inwestycyjna�gminy�oznacza�mo�liwo�	�realizowania�d�ugookre

sowych� inwestycji� (zarówno� spo�ecznych,� jak� i� gospodarczych)� bez� potrzeby�
ograniczania� realizacji� zada�� bie��cych.� W� praktyce� o� zasadno�ci� realizacji�
inwestycji� cz�sto� decyduj�� mo�liwo�ci� finansowe� (�rodki� w�asne� i� obce)� oraz�
poparcie�spo�eczne.��

Racjonalne�inwestycje�lokalne�kreuj��rozwój�spo�eczno
gospodarczy�gmi

ny�w�d�ugim�i�krótkim�okresie.�Inwestycje�s�u��ce�budowie�i�rozbudowie�lokal

nej� infrastruktury� technicznej� i� spo�ecznej�powinny�by	�podstawowym�czynni

kiem� wzrostu� warto�ci� maj�tku� gminy,� za�� wielko�ci� wydatków� (nak�adów)�
inwestycyjnych� oraz� efektów� rzeczowych� uzyskanych� z� inwestycji� bywaj�� zali

czane�do�podstawowych�mierników�rozwoju�spo�eczno
gospodarczego�gminy.�

Po�wst�pieniu�Polski�w�struktury�Unii�Europejskiej�zmiany�w�kszta�cie�pol

skiej�polityki� regionalnej�nast�puj��wskutek�decyzji�wewn�trznych�zwi�zanych�
z�d��eniem� do� coraz� efektywniejszej� realizacji� dzia�a�.� W� znacznym� jednak�
stopniu� podporz�dkowane� s�� one� regu�om� zaakceptowanym� przez� pa�stwa�
cz�onkowskie�dla�kolejnych�perspektyw�programowo
bud�etowych�Wspólnoty.�
Polityka� regionalna� to� jedna� z� najwa�niejszych� polityk� Wspólnot� Europejskich,�
co� znajduje� potwierdzenie� w� wysoko�ci� przeznaczanych� z� bud�etu� �rodków�
finansowych� na� jej� realizacj�.� Celem� tych� dzia�a�� jest� osi�gni�cie� spójno�ci�
spo�eczno
gospodarczej� pomi�dzy� poszczególnymi� regionami� UE.� Polityka� ta�
ma� s�u�y	�eliminowaniu� dysproporcji� w� poziomie� rozwoju� w� regionach,� z� któ

rych�sk�adaj��si��pa�stwa�cz�onkowskie�UE.�Poziom�tych�dysproporcji�mierzony�
jest�w�trzech�aspektach:�ekonomicznym,�spo�ecznym�oraz�przestrzennym.�

Fundusze� strukturalne� stanowi�� zasoby� finansowe� Unii� Europejskiej�
s�u��ce�realizacji�polityki�strukturalnej,�której�nadrz�dnym�celem�jest�pomoc�
s�abiej� rozwini�tym� regionom� oraz� sektorom� gospodarek� pa�stw� cz�onkow

skich,� co� w� konsekwencji� przyczynia� si�� do� zmniejszenia� dysproporcji�
w�poziomie� rozwoju� i� �ycia� pomi�dzy� poszczególnymi� regionami� krajów.�
Fundusze� kierowane� s�� do� tych� sektorów� gospodarki� i� regionów,� które� bez�
pomocy�finansowej�nie�s��w�stanie�dorówna	�do��redniego�poziomu�ekono

micznego�w�UE,�co�wp�ywa�na�zwi�kszenie�spójno�ci�ekonomicznej�i�spo�ecz

nej�w�jej�strukturach.�

Do�2004�roku�Polska�korzysta�a�z� tzw.�pomocy�przedakcesyjnej,�urucha

mianej�dla�krajów�staraj�cych�si��o�cz�onkostwo�w�Unii�Europejskiej.�Po�wst�

pieniu� do� Unii� w� maju� 2004� r.,� jako� pe�noprawny� cz�onek� Unii� Europejskiej�
Polska� otrzyma�a� mo�liwo�ci� wsparcia� na� tych� samych� zasadach� co� pozosta�e�
pa�stwa� cz�onkowskie.� Lata� 2007
2013� to� kolejny� okres� programowania,�
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w�ramach�którego�Polsce�zosta�o�przyznane�wsparcie�na�rozwój�poszczególnych�
regionów� i� ca�ego� kraju,� rozwój� zasobów� ludzkich� oraz� na� zbli�enie� poziomu�
�ycia�ludno�ci�w�Polsce�do�standardów�europejskich.�

W� latach� 2007
2013� liczb�� funduszy� strukturalnych� ograniczono� z� czte

rech� do� dwóch� –� Europejskiego� Funduszu� Rozwoju� Regionalnego� (EFRR)� oraz�
Europejskiego�Funduszu�Spo�ecznego�(EFS).�Zosta��utrzymany�Fundusz�Spójno

�ci.� W� tym� czasie� oprócz� programów� centralnych� (krajowych)� powsta�o� 16�
programów�regionalnych�(RPO),�które�zast�pi�y�Zintegrowany�Program�Opera

cyjny� Rozwoju� Regionalnego� (ZPORR).� Regionalne� Programy� Operacyjne� s��
zarówno�zarz�dzane,�jak�i�wdra�ane�przez�w�adze�samorz�dowe�województwa.�
Wyj�tkowe� miejsce� w� obecnym� okresie� programowania� otrzyma�y� dzia�ania�
w�zakresie� ochrony� �rodowiska� oraz� inwestycje� w� segmenty� infrastruktury�
o�charakterze�ponadregionalnym.�

Wymienione� projekty�mog��by	�obecnie� dofinansowane�w�ramach�Pro

gramu� Operacyjnego� Infrastruktura� i� rodowisko� (PO� Ii),� dzi�ki� któremu�
wspierane�s��m.in.:�ochrona��rodowiska,�transport,�energetyka,�kultura,�ochro

na�zdrowia�i�szkolnictwo�wy�sze.�W�latach�2007
2013�zupe�nie�nowe�mo�liwo

�ci�wi����si��z�realizacj��Programu�Operacyjnego�Rozwój�Polski�Wschodniej�(PO�
RPW).� rodki� z� tego� programu� wspomagaj�� rozwój� województw:� warmi�sko
�

mazurskiego,�podlaskiego,�lubelskiego,��wi�tokrzyskiego�oraz�podkarpackiego.�
Celem� Programu� jest� przyspieszenie� tempa� rozwoju� spo�eczno
gospodarczego�
Polski� Wschodniej.� Oznacza� to,� �e� ka�de� z� pi�ciu� wymienionych� województw,�
oprócz� �rodków� przyznanych� w� ramach� programów� regionalnych� oraz� mo�li

wo�ci� dofinansowania� rozmaitych� przedsi�wzi�	� ze� �rodków� centralnych,� po

siada� dodatkowe� �ród�o� wsparcia� –� program� stworzony� specjalnie� na� rozwój�
tych� terenów.� W� poprzedniej� perspektywie� finansowej� obowi�zywa�a� zasada�
wielofunduszowo�ci,� czyli� dopuszczenie,� aby� w� ramach� jednego� programu�
operacyjnego� dofinansowanie� pochodzi�o� z� ró�nych� funduszy� strukturalnych.�
Dla� uproszczenia� administrowania� �rodkami� strukturalnymi� wprowadzono�
zasad��jeden�program�–�jeden�fundusz,�zgodnie�z�któr��ka�dy�program�opera

cyjny� mo�e� by	� wspó�finansowany� tylko� z� jednego� funduszu� strukturalnego.�
Wyj�tkiem�od�tej�regu�y�jest�PO�Ii,�finansowany�zarówno�z�EFRR,�jak�i�z�Fundu

szu�Spójno�ci,�który�nie�jest�funduszem�strukturalnym,�lecz�stanowi�instrument�
polityki�spójno�ci.�

Wp�yw�poziomu� infrastruktury�na�kszta�towanie�warunków��ycia�na�ob

szarach�wiejskich�spowodowa�a,��e�w�badaniach�ankietowych�IERiG�
PIB�zbiera�
si��informacj��na�temat�zmian�zachodz�cych�w�tym�zakresie.�



 131.�Przes�anki�rozwoju�lokalnego�obszarów�wiejskich

� Jedn�� z� zasadniczych� cech� sieci� osadniczej� w� Polsce� jest� wysoki� stopie��
rozdrobnienia,� maj�cy� podstawowe� znaczenie� dla� lokalizacji� urz�dze��
infrastrukturalnych.� Przeprowadzone� w� 2011� r.� w� 76� wsiach� badania� IERiG�
�

PIB� wykaza�y,� �e� nast�pi�y� istotne� zmiany� w� wielko�ci� miejscowo�ci� obj�tych�
badaniem�w�relacji�do�analogicznych�bada��przeprowadzonych�w�2005�r.�Wsie�
licz�ce�mniej�ni��200�mieszka�ców�stanowi�y�w�2011�roku�21,1%�(w�2005�roku�
17,1%)� ogó�u� miejscowo�ci� wiejskich,� a� mieszka�o� w� nich� 8,0%� (w� 2005� roku�
5,5%)� ludno�ci� wiejskiej.� Miejscowo�ci� o� liczbie� mieszka�ców� od� 200� do� 499�
stanowi�y� w� 2011� roku� 55,6%� (w� 2005� roku� za�� 59,2%),� a� od� 500� do� 999�
mieszka�ców� –� 18,4%� (w� 2005� –� 22,4%).� Miejscowo�ci� du�ych,� o� liczbie�
mieszka�ców�1000� i�wi�cej�osób�w�ostatnim�badaniu�stanowi�y�2,6%�(w�2005�
roku�1,3%)�ogólnej�liczby�wsi,�w�których�przeprowadzono�ankiet�.�
�

Tabela�1.�Zró�nicowanie�struktury�badanych�wsi��
wed�ug�liczby�mieszka�ców�w�2011�roku�

Wsie�wed�ug��
liczby�mieszka�ców�

Procent�wsi� Ogó��mieszka�ców��

do�200� 21,1� ��8,1�

201
499� 57,9� 51,0�

500
999� 18,4� 33,5�

powy�ej�1000� ��2,6� ��7,4�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
� Analizuj�c� rozmieszczenie� urz�dze�� i� instytucji� infrastruktury� wsi,�
mo�emy� stwierdzi	,� �e� w� jednostkach� osadniczych� o� wi�kszej� liczbie� ludno�ci�
d�u�sza� jest� lista� �wiadczonych� us�ug.� Koncentracja� inwestycji�
infrastrukturalnych� w� tych� miejscowo�ciach� ma� dzia�anie� przyci�gaj�ce� inne�
inwestycje� zgodnie� z� prawem� koncentracji,� natomiast� brak� wyposa�enia�
infrastrukturalnego�ogranicza�rozwój�pozosta�ych�dziedzin�gospodarki5.�
�
�

                                                 
5� Szerzej� na� ten� temat� pisze� K.� Kuci�ski:� Przestrzenne� zró�nicowanie� infrastruktury� wsi�
a�uprzemys�owienie.�PWN,�Warszawa�1977.��
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� Infrastruktura� wsi� i� rolnictwa� obejmuje� nast�puj�ce� podstawowe� grupy�
urz�dze�:�

1. Infrastruktury�technicznej�wsi.�
2. Infrastruktury�technicznej�rolniczej�przestrzeni�produkcyjnej.�
3. Infrastruktury�handlu�i�us�ug.�
4. Infrastruktury�spo�ecznej.�

�
�

2.�Aktywno���inwestycyjna�na�terenach�wiejskich��
W� latach� 2005
2011� spo�eczno�ci� lokalne� podj��y� na� swoich� terenach�

dzia�alno�	� inwestycyjn�� zwi�zan�� z� budow�� i� modernizacj�� infrastruktury�
w�64,5%� badanych� wsi� (tabela� 2).� W� porównaniu� z� poprzednim� okresem�
nast�pi�o� nieznaczne� zmniejszenie� aktywno�ci� inwestycyjnej.� W� latach� 2000
�

2005� tylko�w�31,6%�badanych�wsi� nie� realizowano��adnych�zada�� (w�okresie�
2005
2011�takich�miejscowo�ci�by�o�35,5%).��

�
Tabela�2.�Inwestycje�wykonywane�w�badanych�wsiach�w�latach�2005	2011�

wed�ug�rodzaju�przedsi
wzi
cia�

Rodzaj�inwestycji�
Udzia��w�ogólnej�liczbie��
wykonanych�inwestycji�

Ogó�em� 100�
Drogi� 21�
wietlice�i�inne�obiekty�kulturalne� 15�
Chodniki�i�place� 14�
Kanalizacja� 10�
Boiska�i�inne�obiekty�sportowe� 9�
Wodoci�gi� 8�
Szko�y� 8�
Remizy�stra�ackie� 4�
O�rodki�zdrowia�i�inne�obiekty�u�yteczno�ci�publicznej� 4�
Melioracja� 3�
O�wietlenie�ulic� 2�
Przy��cze�internetowe� 1�
Oczyszczalnia� 1�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�



 152.�Aktywno���inwestycyjna�na�terenach�wiejskich

� Pomi�dzy� kolejnymi� edycjami� bada�� zmianie� uleg�� rozk�ad� wsi� wed�ug�
liczby� prowadzonych� przedsi�wzi�	� infrastrukturalnych.� W�latach� 2005
2011�
przewa�a�y� miejscowo�ci� realizuj�ce� tylko� jedn�� inwestycj�� (44,9%).�
W�poprzednim� okresie� 2000
2005� by�o� takich� wsi� 51,9%.� Wzros�a� z� 13,4%� do�
14,3%� liczba� wsi,� w� których� prowadzono� cztery� i� wi�cej� inwestycji�
infrastrukturalnych.� Zwi�kszy�� si�� ponownie,� po� przej�ciowym� spadku,� udzia��
wsi�realizuj�cych�wi�cej�ni��jedn��inwestycj��z�48,1%�do�55,1%.��
�

Tabela�3.�Przestrzenne�zró�nicowanie�aktywno�ci�inwestycyjnej�wsi�

Makroregiony*�
Udzia��inwestuj�cych�
w�ogólnej�liczbie��
badanych�wsi�

�rednia�liczba�inwestycji�
przypadaj�ca�na�jedn��

wie��

Ogó�em� 64,5� 1,3�

rodkowozachodni� 60,0� 0,8�

rodkowowschodni� 61,3� 1,2�

Po�udniowo
wschodni� 62,5� 1,4�

Po�udniowo
zachodni� 66,7� 1,9�

Pó�nocny� 80,0� 1,4�

*�Poszczególne�makroregiony�obejmuj��nast�puj�ce�województwa:��
�rodkowozachodni�(I)�–�wielkopolskie�i�kujawsko
pomorskie;��
�rodkowowschodni�(II)�–��ódzkie,�mazowieckie,�podlaskie�i�lubelskie;��
po�udniowo	wschodni�(III)�–��l�skie,�ma�opolskie,��wi�tokrzyskie�i�podkarpackie;��
po�udniowo	zachodni�(IV)�–�opolskie,�dolno�l�skie�i�lubuskie;��
pó�nocny�(V)�–�zachodnio
pomorskie,�pomorskie�i�warmi�sko
mazurskie.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
� Najwi�cej� wsi� prowadz�cych� wi�cej� ni�� jedn�� inwestycj�� by�o�
rozmieszczonych� w� makroregionie� po�udniowo
zachodnim� (66,7%).�
W�makroregionie� �rodkowozachodnim� dominowa�y� wsie� realizuj�ce� jedn��
inwestycj�� (66,7%).� Na� tym� terenie� praktycznie� nie� by�o� wsi� realizuj�cych�
wi�cej�ni��dwie�inwestycje.�
� Nieznaczne� zmniejszenie� liczby� wsi,� w� porównaniu� z� poprzednim�
badaniem,� podejmuj�cych� wysi�ek� inwestycyjny� zwi�zany� by�� z� zako�czeniem�
w�poprzednich�okresach�wielu�inwestycji�zaspokajaj�cych�najpilniejsze�potrzeby�
oraz� z� rosn�cymi� kosztami� jednostkowymi� poszczególnych� przedsi�wzi�	.�
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Z�kolei� czynnikiem� wp�ywaj�cym� na� wzrost� sk�onno�ci� inwestycyjnych� by�a�
wi�ksza� dost�pno�	� �rodków� unijnych.� Ograniczenia� mog�y� równie�� by	�
spowodowane� spowolnieniem� gospodarczym� maj�cym� swoje� �ród�o�
w��wiatowym� kryzysie� gospodarczym� oraz� we� wzro�cie� kosztów� inwestycji.�
Wynika�o� to� zarówno� z� faktu� rozpocz�cia� bardziej� kapita�och�onnych�
przedsi�wzi�	,� jak� i� podejmowania� inwestycji� na� terenach� bardziej�
zaniedbanych,�o�rozproszonej�budowie� i� trudniejszych�warunkach�naturalnych�
oraz�ze�wzrostu�cen�surowców�w�tym�energii.��
�

Tabela�4.��rednia�warto���ca�kowitych�kosztów�jednej�inwestycji��
wed�ug�typu�przedsi
wzi
cia�

Rodzaj�inwestycji�

�redni�koszt�w�tys.�z�� Dynamika�
zmian�

(2005=100)�2005� 2011�

Ogó�em� 365,1� 1�024,1� 280,5�

Wodoci�gi� 1�256,1� 972,5� 77,4�

O�wietlenie�ulic� 383,3� 16,0� 4,2�

Szko�a� 367,7� 706,3� 192,1�

Kanalizacja� 497,5� 5�459,9� 1�097,5�

Drogi� 299,2� 498,2� 166,5�

Melioracja� 355,0� 177,0� 49,9�

Chodniki,�place,�skwery� 33,6� 158,0� 470,3�

wietlice�i�inne�obiekty�kulturalne� 65,0� 412,7� 634,9�

Remizy�stra�ackie� 35,3� 31,1� 88,1�

Boiska�i�inne�obiekty�sportowe� 162,5� 1�423,4� 875,9�
O�rodki� zdrowia� i� inne� obiekty� u�y

teczno�ci�publicznej�

55,1� 71,8� 130,2�

Wysypisko� 2�553,0� 
� 
�

Oczyszczalnia� 
� 200,0� �
�

Przy��cze�internetowe� 
� 50,0� �
�

Telefonizacja� 267,0� 
� 
�

Gazyfikacja� 530,0� 
� 
�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
�
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Tabela�5.�Przestrzenna�struktura�wsi�wed�ug�liczby�inwestycji��
realizowanych�w�latach�2005	2011�

Makroregiony**�
Udzia��wsi�realizuj�cych�inwestycje*�

jedn�� dwie� trzy�
cztery�
i�wi
cej�

Ogó�em� 44,9� 24,5� 16,3� 14,3�

rodkowozachodni� 66,7� 33,3� 
� 
�

rodkowowschodni� 42,1� 31,5� 21,1� ��5,3�

Po�udniowo
wschodni� 30,0� 30,0� 20,0� 20,0�

Po�udniowo
zachodni� 33,3� 
� 16,7� 50,0�

Pó�nocny� 62,5� 12,5� 12,5� 12,5�

*�Liczba�wsi�z�inwestycjami�=�100%.�
**�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
� ��czna�warto�	�wszystkich�zrealizowanych�w�latach�2005
2011�inwestycji�
wynios�a�100�358�083,37�z��(w��czaj�c�niezako�czone).�W�przeliczeniu�na�jedno�
przedsi�wzi�cie� by�o� to� 1� 024� 062,08� z�,� a� na� jedn�� badan�� wie�� realizuj�c��
inwestycje�2�048�124,15�z��(tabela�6).��
�
Tabela�6.�Warto���inwestycji�infrastrukturalnych�w�ankietowanych�wsiach�

w�latach�2005	2011�

Wyszczególnienie� Warto���(z�)�

Ca�kowita�warto�	�inwestycji�2005
2011� �100�358�083,37��

W�przeliczeniu�na�badan��wie��� �1�320�501,10��

W�przeliczeniu�na�wie��inwestuj�c�� �2�048�124,15��

rednia�warto�	�jednej�inwestycji� �1�024�062,08��
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
W�2011�roku�w�toku�realizacji�powstawa�y�przedsi�wzi�cia�w�co�siódmej�

(14%)� z� inwestuj�cych� wsi� na� ��czn�� kwot�� ponad� 38� milionów� z�otych.�
Obejmowa�y� one� przede� wszystkim� budow�� systemów� kanalizacji,� budow��
oczyszczalni,�remonty�dróg�i�chodników�oraz�inwestycje�w�obiekty�kulturalne.�
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Rozwój� infrastruktury� zwi�zany� jest� nie� tylko� z� wydatkami� na� budow�,�
ale� tak�e� rosn�cymi� kosztami� utrzymania.� Konieczno�	� ponoszenia� cz�sto�
wysokich� kosztów� eksploatacyjnych� staje� si�� wa�n�� przes�ank�� przy�
podejmowaniu� decyzji� o� rozpocz�ciu� nowych� inwestycji� czy� rozbudowie�
istniej�cych�obiektów�i�urz�dze��infrastrukturalnych.��
�

Wykres�1.�Procentowy�rozk�ad�inwestycji�realizowanych��
w�latach�2005	2011�wed�ug�roku�zako�czenia�

�
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wci���trwaj�ce

�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
W� latach� 2005
2011� nast�pi�y� istotne� zmiany� w� strukturze�

podejmowanych� przedsi�wzi�	� inwestycyjnych.� Co� prawda� w� dalszym� ci�gu�
najcz��ciej� podejmowanymi� przedsi�wzi�ciami� by�y� inwestycje� drogowe,� to�
jednak� w� odniesieniu� do� pozosta�ych� przedsi�wzi�	� nast�pi�y� du�e�
przesuni�cia.� W� badanych� wsiach� nie� podejmowano� dzia�a�� zwi�zanych�
z�telefonizacj�.� Niewiele� realizowano� (z� wyj�tkiem� makroregionu� pó�nocnego)�
inwestycji� zwi�zanych� z� zaopatrzeniem� wsi� w� wod�.� Te� tytu�y� inwestycyjne�
dominowa�y�na�terenach�wiejskich�na�prze�omie�wieku.�wiadczy	�to�mo�e,��e�
potrzeby�w�tym�zakresie�zosta�y�rozwi�zane.�Z�bada��wynika,��e�w�latach�2005
�

2011,� podobnie� jak� i� w� poprzednich� okresach,� wyst�puje� niewielki� udzia��
przedsi�wzi�	� kapita�och�onnych� i� charakteryzuj�cych� si�� d�ugim� cyklem�



 193.�Regionalne�zró�nicowanie�aktywno�ci�inwestycyjnej

inwestycyjnym� (melioracje,� gazyfikacja),� chocia�� wyst�puj�� poka�ne� braki�
w�tym� zakresie.� Szczególnie� du�e� niedobory� dotycz�� urz�dze�� technicznych�
umo�liwiaj�cych�regulacj��stosunków�wodnych.��
� Na� podkre�lenie� zas�uguje� wzrost� ilo�ci� inwestycji� zwi�zanych�
z�infrastruktur��spo�eczn�.�Dotyczy�to�zarówno�obiektów�zwi�zanych�z�edukacj��
i�rekreacj�,�jak�i�ochron��zdrowia.�
� Analiza� wyników� bada�� wskazuje� na� �cis�y� zwi�zek� zako�czenia�
inwestycji�z�realizacj��okre�lonych�programów�wsparcia�obszarów�wiejskich.�
Wi�kszo�	� inwestycji� zosta�a� uko�czona� 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� by�y� w� du�ej�
cz��ci� jeszcze�z�poprzednich�okresów�programowania�dzia�a��wspieraj�cych�
wybrane�segmenty�wiejskiej�infrastruktury.�
�
�

3.�Regionalne�zró�nicowanie�aktywno�ci�inwestycyjnej��

� Analiza� przestrzennego� zró�nicowania� prowadzonych� inwestycji�
infrastrukturalnych� wskazuje� na� silne� zró�nicowanie� liczby� i� typu� inwestycji�
w�poszczególnych�makroregionach.�Stopie��zró�nicowania�regionalnego�zale�y�
od� wielu� czynników.� Najwa�niejsze� z� nich� to� mo�liwo�ci� finansowe� bud�etów�
terenowych,� dotychczasowy� stan� rozwoju� infrastruktury� oraz� stopie��
zurbanizowania� obszarów� wiejskich.� Nie� do� przecenienia� s�� tak�e� czynniki�
socjologiczne�zwi�zane�z� rozwojem�samorz�dno�ci,�wyst�powaniem� lokalnych�
liderów�itp.��
� Z� zebranych� danych� wynika,� �e� najwi�ksz�� liczb�� prowadzonych�
inwestycji� w� latach� 2005
2011� charakteryzowa�y� si�,� podobnie� jak�
w�poprzednim� okresie,� makroregiony:� �rodkowowschodni� (36� inwestycji,�
w�poprzednim� okresie� 33)� i� po�udniowo
wschodni� (odpowiednio� 23� i� 29�
inwestycji).� Najni�sza� aktywno�	� inwestycyjna� wyst�powa�a� we� wsiach�
po�o�onych�w�makroregionie��rodkowozachodnim�(tabela�7).�
� Nale�y� zwróci	� uwag�� na� przestrzenne� zró�nicowanie� struktury�
rodzajowej� realizowanych� inwestycji.� Dominuj�ce� w� regionie� pó�nocnym�
inwestycje�zwi�zane�z�rozbudow��sieci�kanalizacyjnej�(28,7%�ogó�u� inwesty

cji),� na� listach� priorytetów� inwestycyjnych� w� regionie� �rodkowozachodnim�
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nie� wyst�powa�y,� a� w� pozosta�ych� makroregionach� znajdowa�y� si�� pod�
koniec�listy�liczby�realizowanych�inwestycji.�wietlice�i�inne�obiekty�kulturne�
stanowi�y� a�� 37,5%� ogó�u� realizowanych� obiektów� infrastrukturalnych�
w�makroregionie� �rodkowozachodnim� i� 23,5%� w�po�udniowo
zachodnim,�
natomiast� w� pozosta�ych� makroregionach� ich� udzia�� oscylowa�� wokó�� 10%.�
Porównanie� dynamiki� aktywno�ci� inwestycyjnej� w�uk�adzie� rodzajowym�
wskazuje,� �e� s�abni�cie� aktywno�ci� w� wyró�nionych� dziedzinach� wynika	�
mo�e� z�relatywnie� wysokiego� zaanga�owania� w� takie� dzia�ania� w�po

przednich�okresach.�
�

Tabela�7.�Liczba�i�odsetek�inwestycji�infrastrukturalnych�prowadzonych�
w�latach�2005	2011�w�badanych�wsiach�wed�ug�makroregionów�

Rodzaj�inwestycji�

Makroregiony*�

�rodkowo	
zachodni�

�rodkowo	
wschodni�

po�udniowo	
	wschodni�

po�udniowo	�
	zachodni�

pó�nocny�

liczba %� liczba %� liczba %� liczba� %� liczba %�

Ogó�em� 8 100 36 100 23 100 17� 100� 14 100

Boiska�i�inne�obiekty�sportowe� 
� 
� 5 13,9 1 4,3 3� 17,6� 
� 
�

Chodniki�i�place� 
 0 6 16,6 3 13,1 2� 11,8� 2 14,3

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 
�� 
�� 
� 
�

O�rodki�zdrowia�i�inne�obiekty�
u�yteczno�ci�publicznej�


� 
� 1 2,8 
� 
� 2� 11,8� 1 7,1

O�wietlenie�ulic� 
� 
� 2 5,6 
� 
� 
�� 
�� 
� 
�

Przy��cze�internetowe� 
� 
� 
� 
� 1 4,3 
�� 
�� 
� 
�

Remizy�stra�ackie� 
� 
� 2 5,5 2 8,7 
�� 
�� 
� 
�

Szko�y� 
� 
� 1 2,8 4 17,4 1� 5,9� 2 14,3

wietlice�i�inne�obiekty�kulturalne� 3 37,5 3 8,3 3 13,0 4� 23,5� 1 7,1

Wodoci�gi� 
� 
� 1 2,8 2 8,7 1� 5,9� 4 28,7

*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
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4.��ród�a�finansowania�inwestycji�lokalnych�

� Liczba� i�zakres�prowadzonych�inwestycji� infrastrukturalnych�na�terenach�
wiejskich� w� du�ym� stopniu� uzale�nione� s�� od� mo�liwo�ci� pozyskania,�
przeznaczenia� i� wykorzystania� odpowiedniej� wielko�ci� nak�adów� finansowych�
zwi�zanych�z�ich�realizacj�.��
� Nowoczesny� system� finansowania� inwestycji� infrastrukturalnych�
powinien� opiera	� si�� na� wieloletnim� planowaniu,� dotycz�cym� my�lenia�
zarówno� w�kategoriach� celów� i� priorytetów,� jak� i� dzia�a�� s�u��cych� do� ich�
osi�gania.� Zarówno� mechanizmy� planowania,� jak� i� procesy� finansowania�
powinny� wzmacnia	� relacje� mi�dzy�finansowaniem� a� osi�gni�tymi� rezultatami�
poprzez�systematyczne�korzystanie�z�informacji�o�dokonaniach�–�tak�w�aspekcie�
skuteczno�ci,� jak� i� efektywno�ci� gospodarczej� podejmowanych� dzia�a�.� To,� co�
jest� najwa�niejsze� –� w� sferze� operacyjnej� i� strategicznej� –� to� sprawne�
po��czenie� rezultatów� zunifikowanego� procesu� planowania� osi�gni�cia�
okre�lonych� rezultatów,� na� okre�lonych� szczeblach� hierarchii� zadaniowej,�
z�procesami�bud�etowymi.��
�

Tabela�8.�Struktura�procentowa�wykorzystanych�róde��finansowania�
infrastruktury�w�uk�adzie�makroregionalnym�w�latach�2005	2011�

Makroregiony*�

Udzia��w�asny�
mieszka�ców� Kredyty�

Dotacje�
z�gminy�

�rodki�
UE�

Inne�
ród�a�
ze	

wn
trznew�robocinie� w�gotówce

Ogó�em� 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�

Po�udniowo
wschodni� 0,1� 2,8� 0,0� 33,0� 64,0� 0,1�

Po�udniowo
zachodni� 1,5� 0,1� 0,0� 56,2� 36,5� 5,7�

Pó�nocny� 0,0� 9,0� 15,5� 15,8� 57,9� 1,7�

*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
� rednia� warto�	� nak�adów� inwestycyjnych� na� jedno� przedsi�wzi�cie�
infrastrukturalne�na�obszarach�wiejskich�w�latach�2005
2011�wynosi�a�1�024,1�
tys.� z�,� podczas� gdy� w� poprzednim� okresie� przeci�tny� koszt� jednej� inwestycji�
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wynosi�� 365,1� tys.� z�.� Warto�	� nak�adów� inwestycyjnych� w� du�ym� stopniu�
zdeterminowana� by�a� rodzajem� realizowanych� inwestycji.� Najdro�sze� by�y�
inwestycje� wodoci�gowe,� gazyfikacja,� kanalizacja.� Najta�sze� zwi�zane�
z�infrastruktur�� spo�eczn�.� W� porównaniu� z� latami� 1996
2000� nominalna�
warto�	� �rednich� kosztów� ca�kowitych� jednej� inwestycji� wzros�a� o�180,5%.�
Wzrost�jednostkowych�kosztów�inwestycji�by��bardzo�zró�nicowany.�Najszybciej�
ros�y� koszty:� o�wietlenia� ulic� (o� 619,2%),� budowy� obiektów� sportowych�
(o�566,0%),�wodoci�gów�(o�489,7%)�oraz�dróg�(o�264,0%).�Zmniejszeniu�uleg�a�
warto�	� �rednich� kosztów� budowy� obiektów� u�yteczno�ci� publicznej� oraz�
melioracji.� Spadek� �rednich� kosztów� w� przypadku� inwestycji� infrastruktury�
spo�ecznej� wynika,� jak� si�� wydaje,� przede� wszystkim� z� likwidacji� jednostek�
starych,�których�koszty�modernizacji�by�yby�bardzo�wysokie,�oraz�z�kontynuacji�
inwestycji,�w�których�najbardziej�kosztowne�prace�zosta�y�wykonane�wcze�niej.��
�
Wykres�2.�Struktura�wydatków�wed�ug�róde��finansowania�infrastruktury�

w�badanych�wsiach�w�latach�2005	2011�(w�tys.�z�)�
�

�

�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
Z� przeprowadzonych� bada�� wynika,� �e� �rodki� finansowe� gmin� przezna


czone�na�inwestycje�w�du�ym�stopniu�wspomagane�by�y��rodkami�z�Unii�Euro

pejskiej� (wykres�2).�Udzia��w�asny�mieszka�ców�w�realizowanych� inwestycjach�
odnotowano�w�co�drugim�przedsi�wzi�ciu�w�blisko�60%�wsi�realizuj�cych�inwe

stycje.� Zaanga�owanie� w� rozwój� w�asnej� wsi,� przejawiaj�ce� si�� �wiadczeniem�
nieodp�atnie� pracy� na� rzecz� budowy� lub� remontu� obiektów� infrastruktury�

Dotacje�z�gminy�
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spo�ecznej� i� technicznej,� odnotowano� w� co� trzeciej� inwestuj�cej� wsi.�
W�realizowanych� przy� swoim� udziale� projektach� mieszka�cy� wsi� �wiadczyli�
prac���rednio�o�warto�ci�blisko�14�tys.�z�.�Stanowi�o�to�oko�o�14%���cznej�war

to�ci�inwestycji�realizowanych�z�udzia�em�pracuj�cych�spo�ecznie�i�0,4%�wszyst

kich�nak�adów�inwestycyjnych�w�badanych�wsiach�(wykres�2).��

Innym�wa�nym��ród�em�finansowania�przedsi�wzi�	�realizowanych�przez�
badane� spo�eczno�ci� lokalne� by�y� �ród�a� zewn�trzne� (niezwi�zane� z� gmin�),�
w�ród�których�odnotowano��rodki:�

� Funduszu�So�eckiego�(w�du�ej�mierze�wspomagaj�cych�oddolne� inicjaty

wy� so�tysów� i� rady� so�eckiej,� realizowanych� przy� du�ym� wk�adzie� w�a

snym�mieszka�ców�w�postaci�robocizny),�

� Programu� Rozwoju� Obszarów� Wiejskich� 2007
2013� (dzia�ania� „Odnowa�
wsi”�osi�III�oraz�w�ramach�osi�IV�„LEADER”),�

� Ministerstwa� Kultury� i� Dziedzictwa� Narodowego� (Rozwój� infrastruktury�
kultury�–�Infrastruktura�domów�kultury),�

� Europejskiego�Funduszu�Rozwoju�Regionalnego�(Infrastruktura�i��rodowisko),�
� Zintegrowanego�Programu�Operacyjnego�Rozwoju�Regionalnego,�
� Funduszu�Kultury�Fizycznej�Ministerstwa�Sportu,�
� Starostwa�Powiatowego�i�Urz�du�Marsza�kowskiego,�
� Narodowego�Funduszu�Ochrony�rodowiska� i�Gospodarki�Wodnej�w�za


kresie� dofinansowania� przydomowych� oczyszczalni� �cieków� oraz� pod��

cze��budynków�do�zbiorczego�systemu�kanalizacyjnego,� jak�równie��bu

dowy�systemów�kanalizacji�zbiorczej,�

� Narodowego� Programu� Przebudowy� Dróg� Lokalnych� 2008
2011,� instru

mentu� rz�dowego� s�u��cego� wzmocnieniu� potencja�u� inwestycyjnego�
samorz�du�lokalnego�w�zakresie�modernizacji�i�rozbudowy�infrastruktury�
drogowej.�
Coraz�cz��ciej�w�realizacji�inwestycji�infrastrukturalnych�wykorzystywane�

jest� partnerstwo� publiczno
prywatne� (PPP).� PPP� nie� ma� jednolitej� definicji.�
Poj�cie� to� mo�e� by	� rozumiane� bardzo� szeroko,� jako� ka�dego� rodzaju� wspó�

praca� sektora� prywatnego� i� publicznego,� która� ma� na� celu� realizacj�� szeroko�
poj�tego�dobra�publicznego,�lub�te��jako�wspó�praca�partnerska�przy�realizacji�
stosunkowo� du�ych� projektów,� które� maj�� na� celu� wykonywanie� zada�� u�y

teczno�ci�publicznej�i�wychodzenie�naprzeciw�oczekiwaniom�u�ytkowników.�Ta�
wspó�praca�ujmowana�jest�w�ró�ne�formy�strukturalne�i�prawne�oraz�przybiera�
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ró�ne� konfiguracje6.� W� zale�no�ci� od� podej�cia� PPP� mo�e� obejmowa	� umowy�
polegaj�ce�na�stosowaniu�czystej� in�ynierii� finansowej�oferowanej� i�zapewnia

nej� przez� partnera� prywatnego,� poprzez� umowy� oparte� na� podziale� zysku,�
kontraktowanie� wykonywania� zada�� publicznych,� tworzenie� podmiotów�
o�„specjalnym�przeznaczeniu”�(SPV)�czy�te��konstruowanie�i�zarz�dzanie�ca�ymi�
programami�inwestycyjnymi,�a��po�prywatyzacj�.��

Uznaje� si�,� �e� dzi�ki� PPP� obie� strony� osi�gaj�� korzy�ci� odpowiednie� do�
stopnia�realizowania�przez�nie�zada�.�Przez�umo�liwienie�ka�demu�z�sektorów�
robienia�tego,�co�potrafi�najlepiej,�us�ugi�publiczne�oraz�infrastruktura�s��reali

zowane�i�dostarczane�w�najbardziej�efektywny�ekonomicznie�sposób.�G�ównym�
celem� PPP� jest� zatem� kszta�towanie� takich� stosunków� mi�dzy� stronami,� aby�
ryzyko� ponosi�a� ta� strona,� która� najlepiej� potrafi� je� kontrolowa	”7.� G�ównym�
celem�przy�wiecaj�cym�przedsi�wzi�ciom�typu�PPP�jest�optymalizacja�wykona

nia�zadania�publicznego.�Po�pierwsze�–�przy�tego�typu�przedsi�wzi�ciach�pod

miot�publiczny�skupia�swoj��uwag��na�„produkcie�ko�cowym”�projektu,�a�nie�
jest�zobowi�zany�dba	�i�skupia	�si��na�wk�adzie�(nak�adzie)�i�kolejnych�etapach�
przedsi�wzi�cia.� Po� drugie� –� przyjmuj�c� sposób� zintegrowanego� podej�cia,�
wykorzystuj�c� przy� tym� cenn�� wiedz�� partnera� prywatnego� powodujemy,� i��
projekt� stanowi� ca�o�	� z�o�on�� ze� �ci�le� powi�zanych� ze� sob�� �a�cuchem��
przyczynowo
skutkowym� elementów,� a� nie� szereg� oddzielnych,� kolejno� reali

zowanych� etapów.� Ponadto� charakterystyka� PPP� wymusza� optymalizacj�� po

dzia�u� ryzyka�pomi�dzy�partnerów,�przy�czym�nale�y�pami�ta	,��e�kluczem�do�
udanego� PPP� jest� w�a�nie� taki� podzia�� ryzyk� zwi�zanych� z� projektem,� który�
zapewnia,�i��danym�ryzykiem�zarz�dza�strona,�która�potrafi�to�robi	�lepiej.��
�

                                                 
6� Wybór� okre�lonej� konfiguracji� zale�y� od� zaawansowania� zintegrowanego� podej�cia� do�
projektu,�a�ponadto,�w�zale�no�ci�od�specyfiki�danego�zadania�i�rodzaju�zada�,�które�chce�si��
zakontraktowa	,� mo�e� by	� swobodnie� kszta�towana� przez� strony� zawieraj�ce� umow��
o�wspó�pracy.� Podstawowym� typem� PPP� jest� BOT� –� Build,� Operate,� Transfer� –� obejmuj�cy�
budow�,� eksploatacj�� i� transfer� okre�lonego� sk�adnika� na� rzecz� podmiotu� publicznego� po�
zako�czeniu�umowy.�Inne�tryby�stanowi��niejako�wariacje�trybu�podstawowego�i�obejmuj��
dodatkowo�np.�projektowanie�i�finansowanie�(DBFO)�czy�te��utrzymanie
konserwacj��dane

go�obiektu�(DBFMO).�Jeden�z�rodzajów�PPP�stanowi�równie��koncesja.��
7�European�Commission,�Guidelines�for�successful�public�private�partnerships.�
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5.�Infrastruktura�techniczna�

� W� latach� 2005
2011� nast�powa�� intensywny� rozwój� infrastruktury�
technicznej� na�wsi.�Mimo� znacz�cej� poprawy� poziom� jej� rozwoju�ci�gle� jest�
niedostateczny�i�znacznie�ust�puje�jej�poziomowi�w�miastach.�Przy�pieszenie�
rozwoju�infrastruktury�nast�pi�o�przede�wszystkim�w�tych�dziedzinach,�które�
finansowane�by�y�z�kilku�ró�nych��róde�.�
�

5.1.�Zaopatrzenie�wsi�w�wod��

� Gospodarka� wodna� wsi� i� rolnictwa� jest� to� specyficzna,� cz�sto� wielo

podmiotowa,� dzia�alno�	� ukierunkowana� na� ochron�� i� kszta�towanie� oraz�
dostaw�� i�dystrybucj�� zasobów� wód� powierzchniowych� i� podziemnych�
w�obszarach� wiejskich.� Jest� to� dzia�alno�	,� która� powinna� realizowa	� cele�
wynikaj�ce� z� potrzeb� gospodarczych,� spo�ecznych� i� �rodowiskowych� obsza

rów� wiejskich.� Jednym� z� priorytetowych� celów� gospodarki� wodnej� wsi�
i�rolnictwa� jest� ochrona� wód� przed� zanieczyszczeniami� z� rolniczych� �róde��
punktowych� i� obszarowych� oraz� ze� �róde�� komunalnych� (�cieki),� a� tak�e�
ochrona�wód�przed�niew�a�ciw��lub�nadmiern��ich�eksploatacj�.��
�

Tabela�9.�Odsetek�wsi�z�sieci��wodoci�gow��

Makroregiony*� Odsetek�wsi�z�sieci��wodoci�gow�

Ogó�em� 93,4�

rodkowozachodni� 100,0�

rodkowowschodni� 87,0�

Po�udniowo
wschodni� 93,7�

Po�udniowo
zachodni� 100,0�

Pó�nocny� 100,0�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
W�oparciu�o�dostateczny�zasób�wody�dobrej�jako�ci�mo�na�realizowa	�

dalsze� cele� gospodarki� wodnej.� Zalicza� si�� do� nich� zaopatrzenie� w� wod��
ludno�ci�wiejskiej,�gospodarstw�oraz�przemys�u,�g�ównie�rolno
spo�ywczego.�
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Cele�gospodarki�wodnej� rolnictwa�to�ograniczanie�wyst�puj�cych�w�nast�p

stwie�ekstremów�pogodowych�skutków�powodzi� i�podtopie��oraz�susz.� Inne�
bardzo�istotne�cele�warunkuj�ce�zrównowa�ony�i�wielofunkcyjny�rozwój�wsi�
to�ochrona�obszarów�NATURA�2000,�ekosystemów�wodnych�i�od�wód�zale�

nych,� a� tak�e� zaspokajanie� potrzeb� wodnych� rybactwa,� w� tym� stawowego,�
energetyki�wodnej,�turystyki,�sportu�i�rekreacji.��

Od� pocz�tku� lat� dziewi�	dziesi�tych� ubieg�ego� wieku� obserwuje� si��
nienotowane� w� przesz�o�ci� tempo� przyrostu� nowych� przy��czy� oraz� stacji�
uzdatniania� wody.� W� efekcie� dokonanych� inwestycji� nast�pi�a� wyra�na� po

prawa� zaopatrzenia� mieszka�ców� wsi� w� wod�.� W�ród� badanych� przez��
IERiG�
PIB�wsi�w�2011�roku�93%�posiada�o�wodoci�gi.�W�trzech�makroregio

nach:� �rodkowozachodnim,� po�udniowo
zachodnim,� pó�nocnym� wszystkie�
wsie�posiada�y�wodoci�g.��
�

Wykres�3.�Odsetek�badanych�wsi�z�sieci��wodoci�gow���
wed�ug�roku�zako�czenia�inwestycji*�

�
*�Wszystkie�badane�wsie�=�100.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
� W� porównaniu� z� latami� 2000
2005� nast�pi�� wzrost� tego� wska�nika�
o�ponad� 13� punktów� procentowych.� Jak� wynika� z�przeprowadzonych� przez�
IERiG�
PIB� w� latach� 2005
2011� bada�,� tempo� wzrostu� nowych� inwestycji�
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w�porównaniu�z�poprzednimi�badaniami�nadal�s�ab�o.�Mimo�to�liczba�inwestycji�
zwi�zanych� z� popraw�� zaopatrzenia� wsi� w� wod�� stanowi�a� 8%� procent� ogó�u�
przedsi�wzi�	� inwestycyjnych� podejmowanych� w� badanych� wsiach.� Spadek�
tempa� podejmowanych� inwestycji� w� tym� zakresie� wynika� przede� wszystkim�
z�zaspokojeniem� najpilniejszych� potrzeb.� W� latach� 2005
2011� prace� zwi�zane�
z�zaopatrzeniem� w� wod�� przeprowadzono� w� 16%� badanych� wsi� (najwi�cej�
w�makroregionie� pó�nocnym).� By�y� to� g�ównie� inwestycje� modernizacyjne,�
poniewa�� w� tym� makroregionie� ju�� w� 2000� roku� wszystkie� wsie� posiada�y�
wodoci�gi.�Zmiana�struktury� inwestycji�wodoci�gowych,�polegaj�ca�na�spadku�
inwestycji�nowych,�a�tak�e�wzrost�prac�modernizacyjnych�spowodowa�y�spadek�
�redniego� kosztu� realizacji� jednej� inwestycji� o� 22,6� punktów� procentowych.�
Przeci�tna� warto�	� jednej� inwestycji� zwi�zanej� z� zaopatrzeniem� w� wod��
realizowanej� w� latach� 2005
2011� wynosi�a� 972,5� tys.� z�,� podczas� gdy� koszt�
inwestycji� tego� typu� w� latach� 2000
2005� stanowi�� 1� 256,1� tys.� z�.� Wsie,�
w�których� dotychczas� nie� doprowadzono� wody,� charakteryzuj�� si�� relatywnie�
du�ym�rozproszeniem�przestrzennym,�ponadto�po�o�one�s��w�najtrudniejszych�
warunkach�terenowych.�Ich�budowa�wymaga�znacznie�wi�kszych�nak�adów�ni��
przeci�tne�wiejskie�miejscowo�ci.��
�

Tabela�10.�Odsetek�rodzin�we�wsiach�posiadaj�cych�wodoci�g,��
które�pozostaj��bez�przy��czenia�do�sieci�

Makroregiony*�
Odsetek�rodzin�bez�przy��cza�

wodoci�gowego�

Ogó�em� ��6,7�

rodkowozachodni� ��1,6�

rodkowowschodni� ��5,7�

Po�udniowo
wschodni� 14,4�

Po�udniowo
zachodni� ��1,5�

Pó�nocny� ��3,5�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
� Mimo� tak� dynamicznego� wzrostu� nasycenia� sieci� wodoci�gowej� na�
obszarach� wiejskich,� w� zbiorowo�ci� ankietowanej� w� 2011� roku� blisko� 6,7%�
rodzin�nie�mia�o�w�budynkach�mieszkalnych�uj�cia�wodoci�gowego.�Najcz��ciej�
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by�o�to�wynikiem�zaniedbania,�trudnej�sytuacji� finansowej� i�braku��rodków�na�
wk�ad� w�asny� podczas� prac� przy��czeniowych� lub� sporu� pomi�dzy�
mieszka�cami� a� podmiotami� realizuj�cymi� inwestycj�.� Odnotowano� równie��
brak�przy��cza�wodoci�gowego�w�budynkach�gospodarczych�8,4%�gospodarstw�
domowych.� Opisywan�� sytuacj�� najcz��ciej� uzasadniano� brakiem� potrzeby�
przeprowadzenia� modernizacji� tego� typu� lub� wykorzystaniem� w�asnych� uj�	�
wody�na�cele�gospodarcze�(studnie,�oczka�wodne).�
� W� blisko� 39,5%� badanych� wsi� mieszka�y� rodziny� bez� dost�pu� do� wody�
bie��cej.� Zazwyczaj� dotyczy�o� to� 1
3� rodzin� we� wsi,� natomiast� w� skrajnym�
przypadku� ten� problem� dotyka�� 15� rodzin� (tak�� wie�� odnotowano�
w�makroregionie� pó�nocnym).� rednio� we� wsiach,� których� ten� problem�
dotyczy�,�bez�wody�pozostawa�o�5�rodzin.��
� Alternatywne� �ród�a� dostaw� wody� dla� mieszka�ców� stanowi�y� hydranty,�
w�które�wyposa�one�by�o�78,9%�badanych�wsi.�Mimo��e�zdecydowana�wi�kszo�	�
respondentów� deklarowa�a� wy��cznie� ich� przeciwpo�arowe� wykorzystanie,� to�
mieszka�cy� 16,6%� miejscowo�ci,� w� których� znajdowa�y� si�� hydranty,�
wykorzystywali�je�równie��jako�dodatkowe��ród�o�wody�(na�jedn��wie��z�tej�grupy�
przypada�o��rednio�14�gospodarstw�domowych�u�ytkuj�cych�hydrant).�
� Zaopatrzenie�wsi�w�wod��ma�swój�wymiar�w�p�aszczy�nie�cywilizacyjnej,�
który� wyra�a� si�� wzrostem� higieny� osobistej,� stanu� zdrowotnego� ludno�ci�
wiejskiej,�zmniejszeniu�uci��liwo�ci�i�skróceniu�czasu�pracy.�
� Ma� te�� wymiar� ekonomiczny� –� brak� sprawnej� sieci� zaopatrzenia� wsi�
w�wod�� i� odprowadzania� �cieków� praktycznie� eliminuje� mo�liwo�ci� rozwoju�
przedsi�biorczo�ci� w� regionie.� Badania� przeprowadzone� jeszcze� w� latach�
sze�	dziesi�tych�udowodni�y�istotne�wspó�zale�no�ci�mi�dzy�zaopatrzeniem�wsi�
w� wod�� a� efektywno�ci�� gospodarowania� w� rolnictwie.� Mechaniczne�
podawanie� wody� z� zastosowaniem� poide�� podwy�sza� mleczno�	� krów� o� 15
�

20%,� powoduje� zwi�kszenie� przyrostów� wagi� u� byd�a� o� 12
15%,� a��wi�� o� 14
�

20%,� z� jednoczesnym� wzrostem� o� 15
20%� efektywno�ci� skarmiania� itp.� Tak�
wi�c� uci��liwo�	� zwi�zana� z� zaopatrzeniem� w� wod�� jest� istotnym� czynnikiem�
wp�ywaj�cym�na�produkcyjno�	�rolnictwa8.��

                                                 
8�Dane�za�St.�Boguta:�Analiza�ekonomiczna� i�badania�ekonomicznej�efektywno
ci� inwestycji�
w�projektowaniu�urz�dze��zaopatrzenia�wsi�w�wod��(próba�metodologii).�BBZ�RwW,�nr�3/68.�
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5.2.�Kanalizacja,�oczyszczanie��cieków�

� W� �lad� za� wzrostem� liczby� gospodarstw� wiejskich� korzystaj�cych�
z�wodoci�gów� indywidualnych� i� zbiorowych� pojawi�� si�� problem�
zwielokrotnienia� ilo�ci� �cieków.� Kanalizacja� wsi� polskiej� jest� elementem�
infrastruktury� technicznej� znajduj�cym� si�� w� pocz�tkowej� fazie� rozwoju.�
W�roku� 2000� tylko� 6,7%� badanych� przez� Instytut� wsi� posiada�o� kanalizacj�.�
W�2005� roku� sie	� kanalizacyjn�� posiada�o� 21,0%� badanych� wsi.� W� 2011� roku�
liczebno�	� wsi� z� sieci�� kanalizacyjn�� wzros�a� do� 28,9%.� Wed�ug� tych� samych�
bada�� w�9� wsiach� prowadzono� 10� inwestycji� zwi�zanych� z� budow�� lub�
rozbudow��sieci�kanalizacyjnej�i�oczyszczalni��cieków.�W�sumie�32,8%�badanych�
wsi�posiada�o�kanalizacj��ju��funkcjonuj�c��lub�b�d�c��w�trakcie�budowy.��
� rednia�warto�	�kosztów�ca�kowitych�jednej� inwestycji�wynosi�a�5�459,9�
tys.�z��i�by�a�ponad�dziesi�ciokrotnie�wy�sza�ni��w�poprzednio�badanym�okresie�
(497,5� tys.� z�).� W� uj�ciu� przestrzennym� prace� z� zakresu� wyposa�enia� w� sie	�
kanalizacyjn��by�y�w�ró�nym�stopniu�zaawansowane.�
� Najwi�ksze� znaczenie� w�ród� priorytetów� inwestycji� infrastrukturalnych�
mia�y� inwestycje�w�rozbudow��kanalizacji�w�makroregionie�pó�nocnym�(21,4%�
ogó�u�inwestycji).��
�
Wykres�4.�Struktura�procentowa�wydatków�na�budow
�kanalizacji�wed�ug�

wykorzystanych�róde��finansowania�w�badanych�wsiach�w�latach�2005	2011�

0,0

8,6

4,0

0,0

20,0

67,4
87,4

udzia��w�asny�w�roboci�nie

udzia��w�asny�w�gotówce

kredyt

inne

bud�et�gminy

dofinansowanie�z�UE

�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�

Dotacje�z�gminy�
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� Badanie�wykaza�o,��e�w�najbli�szych�latach�w�kolejnych�32%�wsi�planowane�
jest�rozpocz�cie�budowy�kanalizacji.�Trzy�czwarte�z�tych�planów�ma�rozpocz�	�si��
do�roku�2015,�pozosta�e�nie�posiadaj��zadeklarowanej�daty�rozpocz�cia.�
� W� 87,5%� wsi,� które� posiada�y� kanalizacj�,� zdarza�y� si�� przypadki� rodzin�
bez�przy��czenia�do�sieci.�Dotyczy�o� to��rednio�10
12�gospodarstw�domowych�
we� wsi� i� spowodowane� jest� peryferyjnym� po�o�eniem� domostwa� wobec�
miejscowo�ci,� w� której� dzia�a�a� sie	� kanalizacyjna,� lub� te�� trudn�� sytuacj��
finansow�� skutkuj�c�� brakiem� mo�liwo�ci� adaptacji� technologicznej�
gospodarstwa�do�wymogów�przy��czeniowych.�Trudno�ci�w�obj�ciu�wszystkich�
mieszka�ców� systemem� kanalizacji� odnotowano� we� wsiach� na� terenie� ca�ego�
kraju,� natomiast� problem� ten� najbardziej� zauwa�alny� by�� we� wsiach�
makroregionu��rodkowowschodniego�i�pó�nocnego.��
� Wed�ug� deklaracji� respondentów� 31,5%� wsi� korzysta�o� z� oczyszczalni�
�cieków,� w� jednej� wsi� realizowana� by�a� inwestycja� tego� typu,� a� w� kolejnych�
3�budowa�by�a�w�fazie�projektowej�i�powinna�si��zacz�	�wraz�z�nowym�okresem�
realizacji��rodków�pomocowych�na�infrastruktur��tego�typu.��
�

Wykres�5.�Odsetek�badanych�wsi�z�sieci��kanalizacyjn���
wed�ug�roku�zako�czenia�inwestycji*�

�

�
*� Wszystkie� badane� wsie� =� 100,� na� wykresie� uwzgl�dniono� wsie� z� planowanym�
zako�czeniem�inwestycji�w�roku�2012�i�2013�(linia�przerywana).�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�
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� Zdecydowana�wi�kszo�	�nowych�oczyszczalni�posiada�biologiczne�systemy�
neutralizacji��cieków,���cznie�z�systemem�odprowadzania�wód�po�ciekowych.��

Mimo�poczynionych�w�ostatnich�latach�znacznych�inwestycji�wida	�wyra�

n��dysproporcj��pomi�dzy�stanem�dost�pno�ci�do�zbiorowej�sieci�wodoci�go

wej,�a�do�zbiorowej�sieci�kanalizacyjnej.��

Najcz��ciej� siedziba� gminy� i�pobliskie�wsie� pod��czone� s��do�oczyszczalni�
�cieków,� natomiast� w� ma�ych� wsiach� sytuacja� jest� o� wiele� gorsza.� Zwielokrot

nione�musi�by	�tempo�budowy�zarówno�lokalnych,�jak�i�indywidualnych�oczysz

czalni� �cieków.� Wymaga� to� znacznych� �rodków� finansowych,� które� przy� obec

nym�poziomie�wsparcia�wiejskiej�infrastruktury�s��zdecydowanie�niewystarcza

j�ce.�Z�tego�wzgl�du�wype�nienie�przez�Polsk��do�ko�ca�2015�roku�postanowie��
w� zakresie� odpowiedniego� stanu� infrastruktury� wodno
kanalizacyjnej� na� tere

nach�wiejskich�przy�istniej�cych��rodkach�finansowych�mo�e�stanowi	�powa�ny�
problem.� Stan� taki� wynika� m.in.� z� faktu,� �e� rozwój� sieci� wodoci�gowej� stoi�
znacznie�wy�ej�w�hierarchii�potrzeb�ludno�ci�wiejskiej�ni��utylizacja�zanieczysz

cze��i�odpadów.�Ponadto�inwestycje�z�zakresu�kanalizacji�i�oczyszczalni��cieków�
s��du�o�bardziej�kapita�och�onne�i�postrzegane�s��przez�cz��	�lokalnej�spo�ecz

no�ci� jako� dodatkowe� obci��enie� finansowe,� a� nie� jako� element� podnosz�cy�
standard��ycia�i�ograniczaj�cy�degradacj���rodowiska�naturalnego.�W�tej�sytua

cji� narastaj�ca� dysproporcja� mi�dzy� tempem� budowy� wodoci�gów� a�budow��
kanalizacji� i� oczyszczalni� �cieków� grozi� dalszym� powa�nym� pogorszeniem� wa

runków�sanitarnych.��
�

5.3.�Gminne�wysypiska��mieci�

� Jednym� z� koniecznych� kierunków� inwestycyjnych� jest� uporz�dkowanie�
gminnych� standardów� sanitarnych.� Jest� to� o� tyle� wa�ne,� �e� daleko� odstajemy�
od�europejskich�norm�okre�lonych�w�unijnych�dyrektywach.�Je�eli�nie�uporamy�
si�� z� tym� problemem� do� 2015� r.,� to� UE� na�o�y� na� Polsk�� kary� za� nieprze

strzeganie�standardów�ekologicznych.��
� Istotne� znaczenie� dla� utrzymania� walorów� krajobrazowych� wsi,� jak�
równie�� dla� bezpiecze�stwa� zdrowotnego� mieszka�ców� wsi� i� konsumentów,�
ma�sk�adowanie�i�utylizacja�ró�nego�rodzaju�odpadów�sta�ych.�Dotychczasowe�
sposoby� gospodarki� odpadami� sta�ymi,� na� które� sk�adaj�� si�� odpady� bytowe,�
produkcyjne�oraz�opakowania�nawozów�mineralnych,��rodków�ochrony�ro�lin,�
s�� niezgodne� z� wymogami� ochrony� �rodowiska� oraz� z� zasadami� wykorzy

stywania� surowców� wtórnych.� Tylko� oko�o� 25%� wysypisk� spe�nia� wymogi�
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ochrony� �rodowiska,� posiadaj�c� ekrany� izoluj�ce� i� system� zbierania� wód�
odciekowych.��
� Szacunki� Ministerstwa� Rolnictwa� wskazuj�,� �e� na� terenie� wsi�
zlokalizowanych� jest� oko�o� 2�300� wysypisk� o� ��cznej� powierzchni� oko�o� 2�820�
ha,�w�tym�652�wysypisk�nowo�wybudowanych.��
� Wi�kszo�	�gminnych�wysypisk��mieci�jest�niew�a�ciwie�zlokalizowana�i��le�
zabezpieczona� z� punktu� widzenia� ochrony� �rodowiska.� Dane� Sanepidu�
wskazuj�,��e�przynajmniej�50%�dotychczasowych�wysypisk�musi�by	�przebudo

wanych�i�uszczelnionych,�a�w�oko�o�1�000�gminach�powinny�by	�wybudowane�
nowe� obiekty.� Place� wysypisk� powinny� spe�nia	� przynajmniej� minimalne�
wymagania� ochrony� �rodowiska.� Powinny� by	� ogrodzone� i�uszczelnione� oraz�
mie	�zagwarantowany�odp�yw�wód��ciekowych.�
� Istniej�ce� wysypiska� powinny� by	� zabezpieczone� przez� odpowiednie�
urz�dzenia�i�strefy�ochronne�o���cznej�powierzchni�oko�o�30�tys.�ha.�
� Dotychczas�na�terenach�wiejskich�nie�prowadzi�o�si��zorganizowanej�go

spodarki� odpadami,� nie� segreguje� si�� �mieci,� nie� neutralizuje� si�� prze

terminowanych� �rodków� chemicznych� i� ich� opakowa�.� Tylko� w� niewielkim�
zakresie� organizowane� by�o� kompostowanie� odpadów� organicznych.� Ponadto�
na� terenach� wiejskich,� w� rowach� przydro�nych,� na� skraju� lasów,� wyrobiskach�
piasku�itp.� istniej�� i�powstaj��nowe�dzikie�wysypiska��mieci.�Zjawisko�to�nasila�
si��z�roku�na�rok.�Narastaj�ce�problemy�z�tego�zakresu�uwidoczni�y�si��równie��
w� wynikach� przeprowadzonej� ankietyzacji.� W� latach� 2005
2011� w� badanych�
przez� IERiG�
PIB�wsiach�realizowana�by�a�tylko�1� inwestycja� (w�makroregionie�
�rodkowowschodnim)�zwi�zana�z�utylizacj��odpadów�sta�ych.��
�

5.4.�Telefonizacja�

� Podstawow�� zalet�� telefonii� jest� jej� substytucyjno�	� w� stosunku� do�
transportu.� Rozwój� ��czno�ci� na� obszarach� wiejskich� ograniczony� jest�
wieloma� uwarunkowaniami� techniczno
ekonomicznymi.� G�ówn�� barier��
ekonomiczn�� s�� bardzo� wysokie� koszty� instalowania,� u�ytkowania�
i�konserwacji� dla� utrzymania� w�odpowiedniej� sprawno�ci� technicznej�
urz�dze��telekomunikacyjnych.�Koszty�te�wynikaj��z�du�ego�rozproszenia�wsi�
oraz� stosunkowo� ma�ej,� w� porównaniu� z�obszarami� zurbanizowanymi,�
g�sto�ci�abonentów.�
� Telefonizacja� w� ostatnim� okresie� to� najbardziej� dynamicznie�
rozwijaj�cy� si�� element� infrastruktury.� Wynika� to� z� faktu� gwa�townie�
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rozwijaj�cej� si�� telefonii� komórkowej� oraz� sukcesywnym� obni�aniem� cen�
oferowanych� us�ug.� Istotnemu� zmniejszeniu� uleg�y� koszty� przy��czenia�
telefonu� stacjonarnego.� Rozwija� si�� tak�e� system� bezprzewodowej� telefonii�
stacjonarnej.�Sie	�telefoniczna�na�polskiej�wsi,�mimo�intensywnej�rozbudowy�
w� ostatnich� latach,� w� dalszym� ci�gu� pozostaje� w� stanie� zaniedbania.� Coraz�
cz��ciej� jednak� barier�� posiadania� telefonu� na� wsi� nie� jest� brak� mo�liwo�ci�
technicznych,�a�relatywnie�wysokie�koszty�utrzymania.��
�
Wykres�6.��redni�(deklarowany)�udzia��rodzin�b
d�cych�abonentami�telefonii�

stacjonarnej�w�ogólnej�liczbie�gospodarstw�domowych��
w�badanych�wsiach�w�uj
ciu�regionalnym*�

56,9

56,0

61,4

54,3

56,0

50

52

54

56

58

60

62

rodkowozachodni rodkowowschodni Po�udniowo
wschodni Po�udniowo
zachodni Pó�nocny

�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
� Z�bada��wynika,��e�w�2005�roku�29%�rodzin�wiejskich�nie�by�o�abonen

tami� telefonii� stacjonarnej,� przy� czym� zamieszkiwali� oni� a�� w� 92%� ankieto

wanych�wsi.�W�2011�roku�wszystkie�badane�wsie�posiada�y�abonentów�tele

fonii� stacjonarnej,� natomiast� odsetek� rodzin� korzystaj�cych� z� telefonii� tego�
typu� wyniós�� �rednio� tylko� 56,8%� i� wyra�nie� przybiera	� zacz��� tendencj��
spadkow�.�W�wi�kszo�ci�przypadków�rodziny�nie�by�y�zainteresowane�korzy
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staniem� z�telefonu� stacjonarnego,� ze� wzgl�du� na,� ich� zdaniem,� zbyt� du�e�
koszty�utrzymania�oraz�u�ywanie�telefonu�komórkowego.�

Jednocze�nie�we�wszystkich�badanych�wsiach�rozpowszechniony�by��do

st�p�do�Internetu.��

Z� szacunków� przeprowadzonych� na� podstawie� deklaracji� respondentów�
wynika,��e�w�ród�dostawców�Internetu�najwi�kszy�udzia��mia�a�Telekomunika

cja� Polska� (obecnie� Orange)� –� oko�o� 46%,� udzia�� prywatnych� dostawców� sieci�
wynosi�� 26%,� natomiast� operatorów� telefonii� komórkowej� 28%� deklaracji.�
Mo�na� si�� spodziewa	,� �e� z� uwagi� na� bezprzewodowy� charakter� po��czenia�
oraz� rozpowszechnienie� telefonii� komórkowej� udzia�� operatorów� tego� typu�
w�ród�dostawców�Internetu�na�obszarach�wiejskich�b�dzie�coraz�wi�kszy.�
�

Tabela�11.�Udzia��ankietowanych�rodzin�korzystaj�cych�z�Internetu�(w�%)�

Makroregiony*� Odsetek�rodzin�korzystaj�cych�z�Internetu

Ogó�em� 46,6�

rodkowozachodni� 57,3�

rodkowowschodni� 44,5�

Po�udniowo
wschodni� 41,3�

Po�udniowo
zachodni� 42,2�

Pó�nocny� 55,0�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
W�blisko�7%�wsi� istnia�y�tak�e�publiczne�punkty�oferuj�ce�bezp�atny�do


st�p�do�Internetu.�Ogólnodost�pne�punkty�zazwyczaj�znajdowa�y�si��w�publicz

nych� lub� szkolnych� bibliotekach,� a� dost�p� do� Internetu� finansowany� by�� ze�
�rodków�Urz�du�Gminy.�
�

5.5.�Gazyfikacja�

� Liczba� wiejskich� odbiorców� gazu� przewodowego� wynosi�a� w� 2005� roku�
oko�o� 1� 533� tys.� i� w� stosunku� do� 1990� roku� uleg�a� prawie� podwojeniu.�
Rozproszenie� zabudowy� wiejskiej� wymaga� nadmiernej� sieci� rozdzielczej.� St�d�
w�urz�dzenia� gazownicze� wyposa�one� s�� wsie� odznaczaj�ce� si�� wzgl�dnie�



 355.�Infrastruktura�techniczna

zwart�� zabudow�.� Podstawowe� znaczenie� ma� tu� wysoka� kapita�och�onno�	�
sieci�gazowych�oraz�niedostatecznie�rozbudowany�krajowy�system�gazowniczy�
i�regionalne�uk�ady� sieciowe.� Dlatego� rozwój�gazownictwa�przewodowego�wsi�
post�puje�g�ównie�na�obszarach�le��cych�w�strefach�zasi�gów�sieci�przesy�owej�
gazu� ziemnego.� W� latach� 2005
2011� sie	�gazow��rozbudowywano� jedynie� we�
wsiach� po�o�onych� w� makroregionach:� �rodkowozachodnim� i� po�udniowo
�

wschodnim.��
� W�latach� 2000
2005� �redni� koszt� inwestycji� zwi�zanych� z�do

prowadzeniem� gazu� wynosi�� 530,0� tys.� z�,� co� oznacza,� �e� wzrós�� prawie� dwu

krotnie�w�porównaniu�do�okresu�1996
2000.��
� Uzupe�nieniem� gazyfikacji� przewodowej� wsi� jest� w� Polsce� gazyfikacja�
bezprzewodowa,� z� której� w� 2005� roku� korzysta�o� blisko� 1,3� mln� odbiorców�
wiejskich.� Z� uwagi� na� ma�e� obci��enie� odbiorców� kosztami� instalacji,� jest� ona�
w�wielu� rejonach� kraju,� szczególnie� odleg�ych� od� tras� ruroci�gów,� dogodn��
form��gazyfikacji�wsi.�
� W�badanych�wsiach�w�latach�2005
2011�nie�rozwijano�sieci�gazowniczej.�
�

5.6.�Elektryfikacja�

� W� 1975� roku� og�oszono� zako�czenie� programu� powszechnej�
elektryfikacji.� Program� ten� zapewnia�� przede� wszystkim� potrzeby�
o�wietleniowe�oraz�konsumpcyjne�w�gospodarstwach�domowych.�
� Sieci� na� obszarach� wiejskich� s�� w� zasadzie� napowietrzne.� Udzia�� linii�
kablowych� i� przewodów� izolowanych� w� tych� sieciach� jest� znikomy.� Przy�
relatywnie� du�ym� zadrzewieniu� terenów� wiejskich,� koszty� utrzymania�
i�awaryjno�	� napowietrznych� sieci� s�� bardzo� du�e.� Awaryjne� przerwy� w�za

silaniu� wyst�puj�� na� wsi� dziesi�ciokrotnie� cz��ciej� ni�� w� mie�cie� i� trwaj��
przeci�tnie� 6
8� godzin,� co� powoduje� zak�ócenia� w� produkcji� rolnej� i� zwi�ksza�
straty� produkcyjne.� Ma�e� przekroje� przewodów� i� d�ugie� obwody� linii�
ograniczaj�� ich� przepustowo�	� i� zwi�kszaj�� zagro�enie� pora�eniowe� ludzi,�
zwierz�t�oraz�zagro�enie�po�arowe�gospodarstw�rolnych.�Poza�tym�oko�o�15%�
gospodarstw� posiada� wy��cznie� przy��cza� 1
fazowe,� co� uniemo�liwia�
korzystanie�przez�te�gospodarstwa�z�nap�dów�elektrycznych�maszyn.�
� Obowi�zek�utrzymania�i�budowy�sieci�elektroenergetycznej�spoczywa�na�
zak�adach� energetycznych,� które� ponosz�� w� ostatnich� latach� oko�o� 88%�
nak�adów� na� modernizacj�� i� remonty,� pozosta��� cz��	� wydatkowa�y� gminy�
i�rolnicy.�
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� W�ród� nowych� inicjatyw� na� uwag�� zas�uguje� program� rozwoju� ma�ych�
elektrowni� wodnych� i� wykorzystuj�cych� energi�� wiatrow�,� maj�cy� na� celu�
produkcj�� ekologicznie� czystej� energii.� Program� ten� ma� na� celu� pobudzanie�
inicjatywno�ci� i� przedsi�biorczo�ci� wiejskich� spo�eczno�ci� lokalnych� wsi� przez�
poda��taniej�elektryczno�ci�oraz�tworzenie�mo�liwo�ci�rozpocz�cia�na�terenach�
zalewowych� ma�ego� biznesu� jak� hodowla� ryb,� rekreacja� itp.� Program� ten� jest�
finansowo�wspomagany�przez�Fundacj��Rolnicz�.��
�

5.7.�Gminne�drogi�ko�owe�

� Z� punktu� widzenia� mieszka�ców� wsi� obok� dróg� technologicznych�
najistotniejsze� znaczenie� maj�� drogi� gminne,� które� tworz�� zamkni�ty� uk�ad�
transportowy� ��cz�cy� tereny� wiejskie� z� sieci�� dróg� wojewódzkich� i� krajowych.�
Uk�ad� ten� integruje� gospodark�� roln�� z� instytucjami� obrotu� rolnego,� us�ug�
produkcyjnych� i� przemys�u� spo�ywczego,� i� co� szczególnie� wa�ne,� pozwala�
zaspokaja	�potrzeby�cywilizacyjne�i�spo�eczne�mieszka�ców�wsi.��
� Od� wielu� lat� inwestycje� drogowe� s�� jednym� z� g�ównych� priorytetów�
w�planowanych� inwestycjach� lokalnych.� Wynika� to� mi�dzy� innymi�
z�rozproszenia� sieci� osiedle�czej� oraz� typu� zabudowy� obszarów� wiejskich�
w�Polsce.�
�
Tabela�12.�Struktura�badanych�wsi�wed�ug�dominuj�cego�typu�zabudowy�(w�%)�

Makroregiony*�
Typ�zabudowy�wsi�

zwarta� rozproszona� mieszana�

Ogó�em� 44,7� 22,4� 32,9�

rodkowozachodni� 50,0� 40,0� 10,0�

rodkowowschodni� 41,9� 22,6� 35,5�

Po�udniowo
wschodni� 37,5� 12,5� 50,0�

Po�udniowo
zachodni� 88,9� ��0,0� 11,1�

Pó�nocny� 20,0� 40,0� 40,0�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
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W� 86%� badanych� miejscowo�ci� dojazd� do� wsi,� jak� i� komunikacja� w� jej�
obr�bie� odbywa� si�� drog�� asfaltow�.� W� pozosta�ych� przypadkach,� oprócz�
drogi� asfaltowej,� sie	� dróg� wewn�trznych� mia�a� charakter� �wirowych,� cz�

�ciowo� utwardzonych� i� polnych.� Tylko� w� jednym� przypadku� wszystkie� drogi�
w�obr�bie�wsi�pozostawa�y�wy��cznie��wirowe.�Z�analizy�danych�ankietowych�
wynika,� �e� w� badanych� wsiach� dojazd� do� jednej� pi�tej� gospodarstw� domo

wych�odbywa�si��drog��nieutwardzon�.�Ponad�40%�wsi,�które�charakteryzuj��
si�� zabudow�� rozproszon�� drogi� wewn�trzne� okre�lono� jako� okresowo� nie

przejezdne.��
�
Tabela�13.�Procent�wsi�wed�ug�liczby�przewoników�komunikacji�autobusowej�

w�2011�roku�

Makroregiony*�
Liczba�przewoników�(razem=100)�

brak� 1� 2� 3�
4�

i�wi
cej�

Ogó�em� ��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�

Po�udniowo
wschodni� ��0,0� 43,7� 37,5� 12,5� ��6,3�

Po�udniowo
zachodni� 11,1� 66,7� 22,2� ��0,0� ��0,0�

Pó�nocny� ��0,0� 30,0� 40,0� 10,0� 20,0�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
W� 60%� wsi� w� latach� 2005
2011� dokonywano� prac� maj�cych� na� celu�

utwardzenie�istniej�cych�odcinków�dróg�wewn�trznych,�w�sumie�takimi�praca

mi� obj�to� 168� km� dróg.� Blisko� w� dwóch� trzecich� miejscowo�ci� prace� te� by�y�
wspó�finansowane�ze��rodków�UE�(w�sumie�96�km).��

Mieszka�cy� wsi� wskazywali� na� potrzeb�� utwardzenia� wszystkich� dróg�
w�obr�bie� wsi� oraz� rozbudow�� chodników.� Deklarowana� potrzeba� przepro

wadzenia�prac�maj�cych�na�celu�wytyczenie,�remont�i�rozbudow��sieci�komu

nikacji� pieszej� znajduje� swoje� uzasadnienie� w� fakcie,� �e� przez� 48%� badanych�
wsi� przechodzi� droga� krajowa,� a� w� kolejnych� 11%� droga� o� charakterze� mi�

dzynarodowym.� Mieszka�cy� wsi� po�o�onych� w� ich� obr�bie� wskazywali� na�
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pozytywne�aspekty�korzystnego�po�o�enia�wzgl�dem�wa�nych�szlaków�komu

nikacyjnych,�do�jakich�zaliczali�dobry�dojazd�do�aglomeracji�miejskich�i�wzrost�
potencjalnej� atrakcyjno�ci� inwestycyjnej� osady.� Z� drugiej� strony� podkre�lali�
uci��liwo�ci� p�yn�ce� ze� zwi�kszonego� nat��enia� ruchu� samochodowego,�
z�których�najcz��ciej�wymieniali�ha�as,�niebezpiecze�stwo�dla� ruchu�pieszego�
(zw�aszcza� w� przypadku� braku� chodników)� oraz� brak� sygnalizacji� �wietlnej�
umo�liwiaj�cej� swobodn�� komunikacj�� w�obr�bie� wsi.� Mieszka�cy� wsi,� przez�
które� przechodzi�a� droga� mi�dzynarodowa,� wskazywali� równie�� na� potrzeb��
budowy� obwodnicy� (w�przypadku� dróg� ekspresowych)� lub� na� uci��liwo�ci�
dojazdu�do�placówek�wiejskiej� infrastruktury,�wynikaj�cy�ze�zmiany�organiza

cji�ruchu�w�pobli�u�autostrad.�
�

Wykres�7.�Rozk�ad�procentowy�wsi�wed�ug�liczby��
po��cze��komunikacji�autobusowej*�

�
�
*�Liczba�wsi�z�komunikacj��autobusow��=�100%.�Wsie�s�abo�skomunikowane:�1
3�po��czenia�
na� dob�;� �rednio� skomunikowane:� 4
10� po��cze�;� dobrze� skomunikowane:� 11
20;� bardzo�
dobrze�skomunikowane:�21�i�wi�cej.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
W� okresie� przeprowadzania� bada�� ponad� 93%� badanych� wsi� posiada�o�

komunikacj�� autobusow�,� a� 17%� dodatkowo� po��czenie� kolejowe.� Dominuj�

cym� przewo�nikiem� samochodowym� s�� wci��� firmy� pa�stwowe,� oprócz� nich�
w�60%�wsi� (z�komunikacj�)�operowa��przewo�nik� prywatny.�We�wsiach�o�zdy

wersyfikowanej� strukturze� dost�pnych� operatorów� transportu� autobusowego�
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odnotowano�wy�sz��satysfakcj��ze��wiadczonych�us�ug,�ni��w�przypadku�miej

scowo�ci�obs�ugiwanych�wy��cznie�przez�przewo�nika�pa�stwowego.�W�takich�
wsiach��rednia�liczba�po��cze��autobusowych�wynosi�a�15�kursów�na�dob�.��

W� miejscowo�ciach� po�o�onych� na� szlaku� po��cze�� kolejowych� liczba�
kursów�poci�gu�wynosi�a�8�dziennie.�Z�bada��wynika,��e�we�wszystkich�wsiach�
��cz�cych� komunikacj�� autobusow�� i� kolejow�� potrzeby� transportowe� miesz

ka�ców�by�y�w�pe�ni�zaspokajane.�

Stopie��zaspokojenia�potrzeb�w�zakresie�komunikacji�publicznej�w�bada

nych� wsiach� nale�y� uzna	� za� niewystarczaj�cy.� W� mniej� ni�� po�owie� (43%)�
badanych�wsi�potrzeby�mieszka�ców�w�tym�zakresie�s��zaspokojone.��
�
Tabela�14.�Procent�respondentów�uwa�aj�cych,��e�potrzeby�transportowe�

mieszka�ców�w�tym�zakresie�s��zaspokojone�

Makroregiony*� Pozytywne�oceny�us�ug�transportowych�(w�%)

Ogó�em� 43�

rodkowozachodni� 80�

rodkowowschodni� 35�

Po�udniowo
wschodni� 44�

Po�udniowo
zachodni� 11�

Pó�nocny� 60�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
Niedobory�w�sieciach�transportu�publicznego�rekompensowane�by�y�naj


cz��ciej� poprzez� wykorzystanie� samochodów� prywatnych.� Jednak�e� likwidacja�
lub� ograniczenie� liczby� przejazdów��rodkami� komunikacji� publicznej� dla� cz��ci�
ludno�ci,�a�zw�aszcza�dla�osób�starszych�stanowi�o�du�y�problem.�Zaznacza�o�si��
to�g�ównie�we�wsiach�nieposiadaj�cych�placówek�opieki�medycznej.��
�
�
�
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6.�Infrastruktura�produkcyjna�

�
6.1.�Drogi�technologiczne�
� Drogi� technologiczne� ��cz�ce� obiekty� produkcyjne� mi�dzy� sob�,� na�
których� odbywa� si�� ruch� ca�oroczny� zwi�zany� z� transportem� wewn�trznym,�
mog�� by	� drogami� jednopasmowymi� z� nawierzchni�� utwardzon�.�
Jednopasmowymi�mog��by	� tak�e�pozosta�e�drogi� technologiczne,� spe�niaj�ce�
funkcj�� bezpo�redniej� obs�ugi� pól� uprawnych,� które� s�� obci��one� ruchem�
g�ównie� w� sezonie� zbioru� plonów.� Modernizacja� dróg� technologicznych� jest�
wi�c�znacznie�mniej�kapita�och�onna�od�budowy�i�rozbudowy�dróg�gminnych.�
�
6.2.�Melioracje�i�zabezpieczenia�przeciwpowodziowe�
� Urz�dzenia� melioracji� dziel�� si�� na� podstawowe,� których� wykonanie�
nale�y�wy��cznie�do�pa�stwa,�i�szczegó�owe,�których�cz��	�zwracana�jest�przez�
w�a�cicieli� gruntów� podlegaj�cych� melioracji.� Op�aty� melioracyjne� za�
wykonanie�na�koszt�pa�stwa�urz�dze��melioracyjnych�szczegó�owych�ustala�si��
proporcjonalnie� do� powierzchni� gruntów.� Urz�dzenia� melioracji� wodnych�
podstawowych� wykonywane� s�� na� koszt� pa�stwa,� podobnie� jak� budowa�
i�modernizacja� urz�dze�� szczegó�owych.� Rolnicy� po� zako�czeniu� inwestycji�
i�przekazaniu� do� eksploatacji� uiszczaj�� w� okresie� (2
20� lat)� roczne� op�aty�
melioracyjne.� Wielko�	� op�at� jest� zró�nicowana� i� w� zale�no�ci� od� rodzaju�
urz�dze��pokrywa�od�15�do�100%�warto�ci�robót.�
� Wielko�	� �rodków� na� budow�� i� modernizacj�� urz�dze�� melioracji�
wodnych�podstawowych�i�szczegó�owych�okre�laj��kolejne�ustawy�bud�etowe.�

W�ramach�dzia�alno�ci�inwestycyjnej�zmeliorowano�w�Polsce�oko�o�6�678�
tys.� hektarów� u�ytków� rolnych.� W� wyniku� naturalnego� procesu� starzenia� si��
urz�dze�� cz��	� z� nich� traci� sprawno�	� techniczn�.� Ministerstwo� Rolnictwa�
i�Rozwoju� Wsi� szacuje,� �e� w� wyniku� tego� procesu� oraz� przeznaczania� zmelio

rowanych�gruntów�na�cele�nierolnicze�rocznie�ubywa�oko�o�1%�zmeliorowanych�
gruntów�rolnych.��
� W�badanych�wsiach�w� latach�2005
2011�melioracji�poddano���cznie�oko�o�
1,6� tys.�ha�gruntów�ornych�oraz�150�ha� trwa�ych�u�ytków�zielonych.�Prace� tego�
typu� przeprowadzono� w� co� pi�tej� wsi� obj�tej� badaniem.� W�porównaniu� do�
poprzedniego� okresu� obj�tego� badaniem,� tj.� lat� 2005
2011,� powierzchnia,� na�
której� prowadzone� by�y� prace� melioracyjne� zmniejszy�a� si�� o�oko�o� 900� ha�
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w�przypadku�gruntów�ornych�i�o�ponad�800�ha�w�odniesieniu�do�trwa�ych�u�ytków�
zielonych.�W�badanym�okresie�najwi�cej�prac�melioracyjnych�przeprowadzono�we�
wsiach� makroregionów� �rodkowowschodniego� i�po�udniowo
wschodniego,�
natomiast� najwi�ksz�� powierzchni�� zmeliorowano� w�makroregionie� �rodkowo

zachodnim�i�po�udniowo
zachodnim.�

W�wielu�przypadkach�prace�melioracyjne�finansowane�by�y�przez�samych�
rolników.�

W�opinii�respondentów�w�badanych�wsiach�melioracji�wymaga�oko�o�1,6�
tysi�ca� ha� gruntów� ornych� i� ponad� 1,4� tys.� trwa�ych� u�ytków� zielonych.�
Rekultywacji� wymaga� dalsze� 250� ha� ornych� i� ponad� 200� ha� trwa�ych� u�ytków�
zielonych.�
� W�dotychczasowym�modelu�melioracji�u�ytków�zielonych�w�zbyt�ma�ym�
stopniu� uwzgl�dniano� nawodnienia,� co� dramatycznie� wykaza�y� powtarzaj�ce�
si��cyklicznie�w�ostatnich�latach�susze.��
� Oceniaj�c� efektywno�	� inwestycji� melioracyjnych� podkre�la� si�� g�ównie�
ich� wp�yw� na� intensyfikacj�� i� op�acalno�	� produkcji� ro�linnej,� zapominaj�c,� �e�
regulowanie� stosunków� wodnych� wp�ywa� w� istotny� sposób� na� wykorzystanie�
czasu� pracy� rolnika,� terminowo�	� wykonywanych� prac� i� zwi�ksza� planowe�
mo�liwo�ci�roz�o�enia�pracy�w�czasie.�
� Inwestycje� melioracyjne� maj�� �cis�y� zwi�zek� z� pracami� zwi�zanymi�
z�zabezpieczaniem� przed� powodzi�,� a� wi�c� budow�� kana�ów,� urz�dze��
reguluj�cych� rzeki,� pi�trz�cych� i� magazynuj�cych� wod�,� wa�ów� przeciw

powodziowych,� stacji� pomp� itp.� Ochrona� przed� powodzi�� ma� swój� wymiar�
ekonomiczny,�zmniejszaj�cy�ryzyko�produkcyjne�zwi�zane�z��ywio�em�wodnym,�
ale� tak�e� wymiar� spo�eczny� zwi�zany� z� poczuciem� bezpiecze�stwa� osobistego�
i�produkcyjnego.��
� W�latach�2005
2011�dokonano�regulacji�blisko�50�km�rzek�i�rowów�w�10%�
ankietowanych� wsi.� Skala� przeprowadzanych� prac� i� odsetek� wsi� obj�tych� tym�
dzia�aniem�by��dwukrotnie�ni�szy�ni��w�latach�2000
2005.�
�
�

7.�Infrastruktura�spo�eczna�
Istotnym� czynnikiem� kszta�tuj�cym� poziom� �ycia� ludno�ci� wiejskiej� jest�

stan�infrastruktury�spo�ecznej.�W�okresie�transformacji�zmianie�uleg��charakter�
w�asno�ci� infrastruktury,� zwi�kszy�� si�� udzia�� placówek� b�d�cych� w�asno�ci��
samorz�du�terytorialnego,�prywatn�,�organizacji�spo�ecznych,�politycznych�oraz�
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ko�cielnych.� Inwestycji� w� dziedzinie� infrastruktury� spo�ecznej� dokonuj��
samorz�dy� lokalne,� co� w� wielu� regionach� kraju� przyczyni�o� si�� do� rozwoju�
niektórych�placówek,�szczególnie�w�zakresie�unowocze�nienia�ich�wyposa�enia,�
jednocze�nie� jednak� przynios�o� dalsze� pog��bienie� dysproporcji� regionalnych.�
Niwelowanie�ró�nic�regionalnych�oraz�mi�dzy�miastem�i�wsi��napotyka�barier��
finansow�,�któr��pog��bia�rozproszenie�potencjalnych�u�ytkowników.��

Infrastruktura� spo�eczna� obejmuje� instytucje� i� urz�dzenia� przeznaczone�
do� �wiadczenia� us�ug� dla� ludno�ci� w� takich� dziedzinach,� jak:� bezpiecze�stwo,�
zdrowie,�o�wiata,�kultura�i�wypoczynek.�

Infrastruktur�� spo�eczn�� mo�na� zdefiniowa	� jako� ogó�� urz�dze��
niezb�dny� do� tworzenia� i� funkcjonowania� sfery� produkcyjnej� w� sposób�
bezpo�redni� lub� po�redni� w� dziedzinie� prawa,� bezpiecze�stwa,� ochrony�
zdrowia,�kszta�cenia,�wychowania,�rekreacji,�turystyki,�sportu,�opieki�socjalnej9.�
Zaspokojenie�potrzeb�b�d�cych�w�gestii�polityki�spo�ecznej�zale�y�w�znacznym�
stopniu� od� kwalifikacji� i� postaw� osób� zatrudnionych� w�wymienionych�
dziedzinach,� st�d� analizy� infrastruktury� obok� wska�ników� natury� technicznej�
i�rzeczowej�uwzgl�dniaj��równie��problem�kadr.��

Uwzgl�dniaj�c,��e�jako�	��wiadczonych�us�ug�uzale�niona�jest�od�kompe

tencji� pracowników� tworz�cych� instytucje� i� obs�uguj�cych� urz�dzenia� danej�
infrastruktury,� jako� pierwsz�� cech�� infrastruktury� spo�ecznej� wymieni	� nale�y�
profesjonalizm��wiadczonych�us�ug.��

W�ród�cech�infrastruktury�spo�ecznej�nale�y�równie��bra	�pod�uwag�,��e�
posiada� ona� charakter� s�u�ebny� i� jednocze�nie� osobisty,� co� znaczy,� �e� dzia�al

no�	�w�ramach�segmentów�skierowana�jest�bezpo�rednio�na�cz�owieka,�kszta�

tuj�c�jego�zdrowie,�wiedz�,�wygl�d,�zainteresowania.�

Obiekty� infrastrukturalne� charakteryzuj�� si�� d�ugim� okresem� u�ytkowa

nia,�a�ich�w�a�ciwe�spo�ytkowanie�wymaga�analiz�i�elastycznego�dostosowywa

nia� do� zmian� spo�eczno
demograficznych.� W� tym� znaczeniu� mo�emy� mówi	�
o�jej�trwa�ym�powi�zaniu�z�danym�obszarem�oraz� ludno�ci��zamieszkuj�c��ten�
obszar.� Nasuwa� si�� tu� spostrze�enie,� �e� sprawno�	� funkcjonowania� obiektów�
infrastruktury� spo�ecznej� jest�uzale�niona�od�zjawisk�wy�u� i�ni�u� demograficz

nego� w� ró�nych� grupach� wiekowych,� a� tak�e� od� zmian� w� terytorialnym� roz


                                                 
9�Por.�W.�Punkiel:�Definicja�i�klasyfikacja�infrastruktury�spo�ecznej,�[w:]�Studia�nad�infrastruk�
tur��spo�eczn��„sensu�stricto”,�IG�PAN,�Warszawa�1974;�Z.�Dziembowski:�Infrastruktura�jako�
kategoria�ekonomiczna,�Ekonomista�nr�4
5/1985�s.�726.��
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mieszczeniu�ludno�ci�w�przestrzeni�i�od�innych�parametrów�charakteryzuj�cych�
zmiany�demograficzne.�

W� efekcie,� wspóln�� cech�� podmiotów� infrastruktury� spo�ecznej� jest� ko

nieczno�	� ich� ewolucji� zgodnie� z� przemianami� spo�ecznymi,� demograficznymi�
i�gospodarczymi,�np.�wzrostem�liczby�ludno�ci.�

Kolejn�� cech�� infrastruktury� spo�ecznej� jest� jej� wielofunkcyjno�	,� jako�
zdolno�	�do�sprawnego�dzia�ania�oraz� ��czenia�us�ug�w�ramach�jej�poszczegól

nych� ga��zi.� Przyk�adem� mo�e� tu� by	� s�u�ba� zdrowia,� która� �wiadczy� us�ugi�
polegaj�ce�na�profilaktyce,�diagnostyce�oraz�leczeniu.�

Na� podstawie� wymienionych� cech,� niezale�nie� od� tego,� czy� s�� one� w�a

�ciwe� ca�emu� systemowi� infrastruktury� spo�ecznej� czy� te�� jej� poszczególnym�
segmentom,�mo�na�stwierdzi	,��e�du�a�rola�przypada�czynnikowi�ludzkiemu.�

Nasuwa� si�� wniosek,� i�� infrastruktura� stanowi� kombinacj�� wielu� cech,�
bez�których�nie�jest�mo�liwy�rozwój�gospodarczy�jednostki�lokalnej,�jak��tworzy�
wie��i�wy�szy�standard��ycia�spo�eczno�ci,�która�w�niej�zamieszkuje.��

Wymienione� cechy� zaliczane� do� infrastruktury� tworz�� zwi�zek� z� proce

sami� zachodz�cymi� w� sferze� gospodarczej,� �rodowiskowej,� przestrzennej�
i�w�sferze�spo�ecznego��ycia.��

Jedn��z�nich�jest�funkcja�aktywizuj�ca.�Wskazuje�si��na�jej�zorientowanie�
na� gospodarczy� rozwój� okre�lonego� terenu� w� sposób� bezpo�redni� i� po�redni,�
jak� te�� siln�� wspó�zale�no�	� mi�dzy� rozwojem� infrastruktury� spo�ecznej,�
a�rozwojem� gospodarczym.� Z� jednej� strony� rozwój� infrastruktury� uzale�niony�
jest�od�rozwoju�gospodarczego,�z�drugiej�natomiast�szybko�	�i�poziom�rozwoju�
gospodarczego�zale�y�od�poziomu�rozwoju�infrastruktury.�Jednocze�nie�niedo

rozwój� jednego�z�elementów�jest�powodem�powstawania�barier� i�zahamowa��
w�rozwoju�elementu�drugiego.�

Kolejn��funkcj��infrastruktury�jest�funkcja�spo�eczna,�o�du�ym�znaczeniu�
zarówno�dla�wzrostu�gospodarczego,�jak�i�poprawy�jako�ci��ycia�spo�ecze�stwa.�
Jest� ona� odpowiedzi�� na� potrzeby� istniej�ce,� a� tak�e� kreuje� i� popularyzuje�
nowe,� kszta�tuj�c� lepsze� jako�ciowo� spo�ecze�stwo.� Spo�eczna� funkcja� oma

wianej� infrastruktury� realizuje� si�� poprzez� takie� elementy,� jak:� zwi�kszenie�
satysfakcji� z��ycia� poprzez� rozwijanie� i� zaspokajanie� potrzeb� z� zakresu� wiedzy,�
informacji,�rozrywki,�prze�y	�estetycznych�oraz�propagowanie�aktywnego�trybu�
�ycia�i�rekreacji,�czego�efektem�jest�przywracanie�dobrej�formy�i�samopoczucia�
oraz�zmniejszenie�nieuzasadnionej�wzgl�dami�biologicznymi�umieralno�ci� ludzi�
w�ró�nych�grupach�wiekowych.�Warto�w�tym�miejscu�zwróci	�uwag��na�fakt,��e�
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infrastruktura� spo�eczna� jest� cz��ci�� polityki� spo�ecznej� prowadzonej� przez�
podmioty�zarówno�o�zasi�gu�ogólnokrajowym,�regionalnym�oraz�lokalnym.�
�
7.1.�Placówki�edukacyjne�
� Nierówno�ci�w�szansach�edukacyjnych�na�wsi� i�w�mie�cie�zaznaczaj��si��
ju��w�wieku�przedszkolnym.�Oko�o�50%�dzieci�obj�tych�opiek��przedszkoln��na�
wsi� ucz�szcza� wy��cznie� do� „zerówki”� (w� mie�cie� oko�o� 10%).� Krótki� cykl� tej�
opieki,� brak� mo�liwo�ci� ucz�szczania� do� pe�nego� przedszkola� obni�a� szanse�
edukacyjne�dzieci� ze��rodowiska�wiejskiego� ju��na�etapie� rozpoczynania�nauki�
szkolnej.� Na� znaczny� spadek� dzieci� wiejskich� ucz�szczaj�cych� do� przedszkoli�
wp�yn��o�wiele�przyczyn.�W�ród�nich�istotne�znaczenie�mia�o�ograniczenie�sieci�
placówek�przedszkolnych�na�wsi.�W�1991�roku�11%�ogó�u�przedszkoli�nale�a�o�
do� zak�adów� pracy� (znaczna� cz��	� przedszkoli� wiejskich� nale�a�a� do� PGR
ów).�
W�roku� szkolnym� 1992/1993� przedszkola� przyzak�adowe� stanowi�y� tylko� 1%�
ogó�u�przedszkoli.�Tak�e�cz��	�przedszkoli�przej�tych�przez�samorz�dy�na�mocy�
ustawy�o�podziale�zada��i�kompetencji�pomi�dzy�gminy�a�organy�administracji�
rz�dowej�uleg�a�likwidacji.��
� Z�bada��IERiG�
PIB�wynika,��e�w�2011�roku�tylko�w�46,1%�ankietowanych�
wsi�by�a�zlokalizowana�pe�na�szko�a�podstawowa.�W�roku�2000�takich�wsi�by�o�
nieco�wi�cej,�bo�prawie�50%.�Liczba�wsi�posiadaj�cych�szko���na�miejscu�by�a�
zró�nicowana� regionalnie.� Odsetek� ten� w� makroregionie� po�udniowo
�

wschodnim� wynosi�� 68,8%.� W� pozosta�ych� makroregionach� nie� przekracza��
50%.�W�makroregionie�po�udniowo
zachodnim�tylko�w�jednej�trzeciej�badanych�
wsi� zlokalizowana� by�a� szko�a� podstawowa.� Znacznie� rzadziej� umiejscowione�
by�y� gimnazja.� Najwi�cej� szkól� gimnazjalnych� by�o� w�makroregionie�
po�udniowo
zachodnim� (22%� wsi).� W� makroregionie� �rodkowozachodnim�
w��adnej�ankietowanej�wsi�nie�by�o�szko�y�ponadpodstawowej.��

Z� bada�� wynika,� �e� w� roku� szkolnym� 2010/2011� tylko� w� jednej� wsi�
(w�makroregionie�po�udniowo
wschodnim)�odnotowano�brak�zorganizowanego�
dowozu�dzieci�do�szko�y�poza�wsi�.�Dotyczy�o�to�przypadku,�gdy�taka�placówka�
znajdowa�a�si��w�s�siedniej�miejscowo�ci,�a�w�ca�o�ci�transport�do�szko�y�orga

nizowany�by��przez�rodziców�we�w�asnym�zakresie,�samochodami�osobowymi.�
Odleg�o�	,� jak�� trzeba� by�o� pokona	� w� odwiezieniu� do� szko�y� podstawowej�
wynosi�a� �rednio� 2� km,� natomiast� do� gimnazjum� 4,5� km.� O� relatywnie� dobrej�
organizacji�infrastruktury�szkolnictwa�podstawowego��wiadczy��równie��fakt,��e�
dla�73%�badanych�wsi,�w�których�nie�by�o�szko�y�na�miejscu,�odleg�o�	�do�naj

bli�szej�placówki�tego�typu�nie�przekracza�a�5�km.��
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� Na� zró�nicowanie� szans� dalszego� kszta�cenia� ma� wp�yw� sie	� szkó��
ponadpodstawowych,�du�e�oddalenie�tych�placówek�od�miejsca�zamieszkania,�
rosn�ce� koszty� utrzymania� w� internatach,� relatywnie� gorsze� przygotowanie�
nauczycieli,�ni�sze�aspiracje��rodowiska�wiejskiego�oraz�konieczno�	�szybkiego�
zdobycia�zawodu.��
� Poprawa� poziomu� wykszta�cenia� ludno�ci� wiejskiej� obok� wymiaru�
cywilizacyjnego� ma� tak�e� wymiar� ekonomiczny.� Poziom� wykszta�cenia� ma�
bezpo�redni� wp�yw� na� efektywno�	� gospodarowania,� szybko�	� i� efekty�
wdra�ania�innowacji,�intensywno�	�produkcji.�
�
7.2.�Ochrona�zdrowia�
� Opieka� zdrowotna� jest� jednym� z� najwa�niejszych� czynników�
decyduj�cych�o�poziomie��ycia�ludno�ci.�Wska�niki�zdrowotno�ci�mieszka�ców�
wsi,�poza�przeci�tn��d�ugo�ci���ycia�(m��czy�ni�na�wsi��yj��d�u�ej�o�4�miesi�ce,�
a�kobiety�o�10�miesi�cy),�w�porównaniu�z�mieszka�cami�miast,�s��niekorzystne.�
� Dost�p�do�lekarza�podstawowej�opieki�zdrowotnej�oraz�szybkiej�pomocy�
w�nag�ych� wypadkach� lub� zachorowaniach� zagra�aj�cych� �yciu� jest� nadal�
utrudniony.�Przyczyniaj�� si��do� tego�braki�w�systemie� ��czno�ci� i� komunikacji.�
Oddalenie� od� placówek� specjalistycznych� i� diagnostycznych� oraz� s�abo�
funkcjonuj�cy� transport� daje� mniejsze� szanse� ludno�ci� wiejskiej� w� sprawnym�
i�szybkim� uzyskaniu� koniecznej� porady� specjalistycznej� lub� przeprowadzeniu�
bada��diagnostycznych.��
� Kryzys� finansów� publicznych� zaostrzy�� problemy� ochrony� zdrowia.� Brak�
�rodków� finansowych� spowodowa�� k�opoty� finansowe� szpitali,� likwidowanie�
wielu� placówek,� ograniczenie� inwestycji� pa�stwowej� sieci� s�u�by� zdrowia,�
których� nie� s��w� stanie� zast�pi	�powstaj�ce� placówki� prywatne� czy� ko�cielne.�
Postawi��te��na�nowo�problem�finansowania�s�u�by�zdrowia.��
� Analizuj�c�na�podstawie�wyników�ankietowych�przestrzenn��dost�pno�	�do�
placówek� zdrowia� w� 2005� i� 2011� roku,� nale�y� skonstatowa	,� �e� pogorszy�a� si��
sytuacja� w� zakresie� dost�pno�ci� do� o�rodków� zdrowia� i� gabinetów� lekarskich,�
a�poprawi�a� do� aptek.� Pogorszenie� dost�pno�ci� do� placówek� lekarskich�
spowodowane�zosta�o�ich�koncentracj��w�wi�kszych�jednostkach�osadniczych.�

Jedynie� 13%� ankietowanych� wsi� posiada�o� lekarza� lub� o�rodek� zdrowia� na�
swoim� terenie.� W�ród� pozosta�ych� 40%� wsi� by�o� oddalonych� od� punktu� opieki�
medycznej�o�wi�cej�ni��5�kilometrów�(60%�do�5�km,�najwi�ksza�odleg�o�	�to�12�km).��
�
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7.3.�Kultura�i�wypoczynek�
� Od�wielu� lat�obserwuje�si��na�wsi�zmniejszanie� roli� i� znaczenia�placówek�
spo�eczno
kulturalnych.� Dotyczy� to� zarówno� spadku� ilo�ci� placówek,� jak�
i�wska�ników�charakteryzuj�cych�ich�wykorzystanie.�Kryzys�finansów�publicznych�
oraz� wycofywanie� si�� wielu� przedsi�biorstw� z� finansowania� akcji� i�instytucji�
kulturalnych�powoduje�w� niektórych� �rodowiskach� lokalnych�na�wsi� zamykanie�
lub�próby���czenia�placówek,�b�d��ograniczenie�zakresu�ich�dzia�alno�ci.�
� Obecna� faza� rozwoju� cywilizacyjnego� cz�sto� jest� definiowana� jako�
przej�cie� od� form� spo�ecze�stwa� przemys�owego� do� form� spo�ecze�stwa�
informacyjnego.� Umiej�tno�	� korzystania� z� informacji� staje� si�� warunkiem�
rozwoju� ekonomicznego� oraz� kulturowego.� Dost�p� do� nowoczesnych�
przeka�ników� informacji� (��czno�	� satelitarna,� telefaksy,� systemy� informacji�
komputerowej� itp.)� eliminuje� wiele� niedogodno�ci� i� ogranicze�� zwi�zanych�
z�odleg�o�ci�� i� przestrzennym� rozproszeniem.� Umo�liwia� to� zbudowanie� sieci�
niczym� nie� ograniczonych� powi�za�,� sprzyjaj�c� decentralizacji� wielu� rodzajów�
dzia�alno�ci� gospodarczej,� zwielokrotniaj�c� mo�liwo�ci� rynkowego� dzia�ania�
gospodarstw�ch�opskich.�
� Jednym� ze� sposobów� wykorzystania� mo�liwo�ci� nowoczesnych�
przeka�ników�informacji�jest�zapocz�tkowana�w�krajach�skandynawskich�i�coraz�
popularniejsza� w� krajach� Europy� Zachodniej� idea� lokalnych� centrów�
telekomunikacyjnych� –� telechata,� co� jest� finansowane� zarówno� ze� �rodków�
lokalnych,�jak�i�centralnych.�
� Nie�oznacza�to,��e�media�elektroniczne�mog��zast�pi	�bezpo�redni�udzia��
w��yciu�spo�ecznym�i�kulturalnym.�
� W�badanym�okresie�inwestycje�o�charakterze�kulturalnym�i�rekreacyjnym�
realizowane� by�y� we� wszystkich� makroregionach.� Najbardziej� powszechnymi�
inwestycjami�by�a� rozbudowa�remiz�stra�ackich� (stanowi��one�z� regu�y�wa�n��
placówk�� kulturalno
rekreacyjn�).� Stosunkowo� najrzadziej� realizowano�
inwestycje� zwi�zane� ze� sportem,� w� dwóch� makroregionach:� po�udniowo
�

zachodnim�i�pó�nocnym�nie�by�a�realizowana��adna�taka� inwestycja,�co�mo�e�
by	�przynajmniej�w�cz��ci�powi�zane�z�zaspokojeniem�lokalnych�potrzeb�w�tym�
zakresie.��
�
�
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8.�Plany�inwestycyjne�
� Z�analizy�danych�ankietowych�wynika,��e�w�najbli�szych�latach�w�prawie�
41%� badanych� wsi� zamierza� si�� podj�	� wysi�ek� inwestycyjny.� W� wi�kszo�ci�
przypadków� mieszka�cy� wsi� deklaruj�� swój� udzia�� w� tych� przedsi�wzi�ciach�
w�ramach� dzia�alno�ci� spo�ecznej.� W� pozosta�ych� wsiach� nie� s�� planowane�
inwestycje,�z�regu�y�z�powodów�finansowych.��
�

Tabela�15.�Wsie,�w�których�planowane�s��przedsi
wzi
cia�inwestycyjne�
z�zakresu�infrastruktury�

Makroregiony*�
Wsie�z�planowanymi�inwestycjami�

%�w�makroregionie� struktura�przestrzenna

Ogó�em� 40,8� 100,0�

rodkowozachodni� 50,0� ���16,1�

rodkowowschodni� 35,5� ���35,5�

Po�udniowo
wschodni� 43,7� ���22,6�

Po�udniowo
zachodni� 44,4� ���12,9�

Pó�nocny� 40,0� ���12,9�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2011.�

�
� Na� podkre�lenie� zas�uguje� fakt,� �e� w�ród� planowanych� inwestycji�
priorytetu� nabieraj�� inwestycje� w� infrastruktur�� spo�eczn�.� W�ród�
deklarowanych� zamierze�� inwestycyjnych� 22%� to� zadania� zwi�zane� z� budow��
lub� remontem� domu� kultury,� a� 16%� dotyczy� budowy� lub� remontu� szko�y.�
W�zakresie� poprawy� infrastruktury� technicznej� najwi�cej� inwestycji�
planowanych� jest� w� zakresie� budowy� sieci� kanalizacyjnej� (18%)� oraz� budowy,�
modernizacji�i�remontu�dróg�(12%).�
�
�
�
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Podsumowanie��

� Polska�po�akcesji�do�UE�sta�a�si��najwi�kszym�po�Hiszpanii�beneficjentem�
funduszy�strukturalnych�i�Funduszu�Spójno�ci.�Szeroki�zakres�rzeczowy�dzia�a�,�
które�mog��by	�przedmiotem�finansowania�z�funduszy�strukturalnych�i�Fundu

szu� Spójno�ci� oznacza,� �e� Polska� musi� dokonywa	� strategicznego� wyboru,�
w�jakiej� proporcji� jest� i� b�dzie� finansowana� infrastruktura,� wspieranie� sektora�
produkcyjnego�(w�tym�przedsi�biorczo�ci)�i�rozwój�kapita�u�ludzkiego.��

Infrastruktura� jest� dziedzin�,� na� której� z� nies�abn�cym� nat��eniem� od�
pocz�tku� transformacji� ustrojowej� koncentruje� si�� uwaga� w�adz� samorz�do

wych� i� spo�eczno�ci� lokalnych.� Wi��e� si�� to� z� jej� znaczeniem� w� rozwoju��
spo�eczno
gospodarczym� oraz� z� ogromnymi� potrzebami� wynikaj�cymi� z� zanie

dbaniami� narastaj�cymi� przez� ca�y� powojenny� okres.� W� hierarchii� g�ównych�
barier�rozwojowych�obszarów�wiejskich�niedobory�w�infrastrukturalnym�wypo

sa�eniu�zajmuj��wysok��pozycj�.��

Skala� i� zakres� podejmowanych� inwestycji,� a� tak�e� wielokrotnie� wy�szy�
poziom�wnioskowania�o�dofinansowanie� inwestycji� infrastrukturalnych,�ani�eli�
mo�liwo�ci� programów� wspieraj�cych� rozwój� infrastruktury� wsi,� wskazuj�� na�
ogromn��aktywno�	�w�adz�samorz�dowych�w�tej�dziedzinie.�Z�bada��wynika,��e�
��czny�efekt�dzia�a��poszczególnych�w�adz�lokalnych�przyniós��wzrost�przeci�t

nych�warto�ci�wska�ników�charakteryzuj�cych�poziom�wyposa�enia� infrastruk

tury� technicznej� obszarów� wiejskich.� W� tym� samym� czasie� nast�pi�a� jednak�
stagnacja,� a�nawet� regres� w� niektórych� dziedzinach� infrastruktury� spo�ecznej.�
Pogorszy�a�si��mi�dzy�innymi�dost�pno�	�do�placówek�przedszkolnych�i�biblio

tek� wiejskich.� Ocena� osi�gni�	� w� sferze� wiejskiej� infrastruktury� musi� zosta	�
dokonana�przy�zachowaniu�odr�bno�ci�obydwu�jej�zasadniczych�komponentów,�
a�wi�c�osobno�dla� infrastruktury�technicznej,�osobno�dla�spo�ecznej.�Zbilanso

wanie� zmian� w� ró�nych� kierunkach� prowadzi�oby� do� utraty� specyfiki� trendów�
dla� ka�dej� z� nich,� w� konsekwencji� do� utraty� wa�nych� z� punktu� widzenia� celu�
raportu�informacji.��

Lokalna�polityka�inwestycyjna�to�wynik�kompromisu�pomi�dzy�oczekiwa

niami� i� potrzebami� mieszka�ców� a� mo�liwo�ciami� finansowymi� samorz�du.�
Ponad� po�owa� inwestycji� wojewódzkich� i� powiatowych,� a� tak�e� ponad� dwie�
trzecie�wszystkich�inwestycji�gminnych�to�wydatki�na�szeroko�rozumian��infra

struktur��techniczn�.��

Je�li�obszary�wiejskie�maj��si��sta	�bardziej�atrakcyjne�jako�miejsce�loko

wania�inwestycji,�niezb�dne�jest�wsparcie�jednostek�samorz�du�terytorialnego�
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w� przygotowywaniu� atrakcyjnych� terenów� pod� inwestycje.� Mo�liwo�ci� inwe

stowania,� jakie�stoj��przed�samorz�dami,�s��olbrzymie,�a�w�adzom�–�b�d�cym�
stale� pod� spo�eczn�� kontrol�� mieszka�ców� i� czuj�cym� presj�� ich� potrzeb� –�
zwykle� nie� brakuje� determinacji� do� inwestowania� nawet� wbrew� trudno�ciom�
i�wbrew�kryzysowi.��

W�procesie�budowy�infrastruktury�na�wsi�uda�o�si��uzyska	�tak�e�szereg�
wa�nych�niewymiernych�korzy�ci,�które�nale�y�wymieni	�analizuj�c�osi�gni�cia�
w�tej�dziedzinie.�Zaliczy	�do�nich�nale�y�mi�dzy�innymi�wzrost�aktywno�ci�w�adz�
samorz�dowych� i� spo�eczno�ci� lokalnych,� wi�ksz�� konsolidacj�� spo�eczn��
w�uk�adach�lokalnych.�Proces�budowy�infrastruktury�wiejskiej�przyczyni��si��do�
powstania�nowej�formy�spo�ecznej�organizacji,�nowego�modelu�lidera�–� inicja

tora� i� „pilota”� inwestycji� infrastrukturalnych� w� wymiarze� lokalnym.� Polityka�
strukturalna� UE� wymaga� spo�ecznego� zaanga�owania� w� proces� lokalnego� roz

woju,� który� finansowo� wspiera.� Ten� typ� wspó�uczestnictwa� i� wspó�odpowie

dzialno�ci� przyczynia� si�� do� wzrostu� kapita�u� spo�ecznego,� bardzo� wa�nego�
i�coraz� bardziej� docenianego� czynnika� post�pu.� Je�eli� uwzgl�dni	� zarówno� te�
wymierne,� jak� i� niewymierne� korzy�ci� dzia�a�� na� rzecz� rozbudowy� wiejskiej�
infrastruktury�istniej��podstawy�do�pozytywnej�oceny�skali�zmian,�jakie�dokona

�y�si��w�ostatnich�kilkunastu�latach.��
� Brak�w�a�ciwego�dost�pu�do�urz�dze��infrastruktury�na�wsi�oddzia�uje�na�
jako�	�obs�ugi�w�zakresie�lecznictwa�ludno�ci�i�zwierz�t,�wp�ywa�na�strat��czasu�
na� nieprodukcyjne� czynno�ci,� szybsze� zu�ycie� maszyn� i� urz�dze�,� straty�
produkcyjne,� dodatkowe� obci��enia,� zmniejszenie� zainteresowania� po

tencjalnych�inwestorów,�ograniczenie�zainteresowania�walorami�turystycznymi.�
Podkre�li	� nale�y,� �e� istnieje� znaczne� zró�nicowanie� w�spe�nianiu� potrzeb�
spo�ecznych� zwi�zanych� z� dzia�aniami� w� ramach� poszczególnych� segmentów�
infrastruktury.�
� Ogólnie� nale�y� uzna	,� �e� wyposa�enie� obszarów� wiejskich� w� obiekty�
i�urz�dzenia� infrastrukturalne� jest� ci�gle� niewystarczaj�ce.� Wprawdzie�
utrzymuje� si�� wysoka� liczba� inwestycji� infrastrukturalnych,� jednak� tempo� i�za

kres�ich�wprowadzania�uwidacznia�jeszcze�wiele�nierozwi�zanych�problemów.�
� Dost�pno�	�do�korzystania�z�us�ug�i�urz�dze��infrastruktury�niezmiennie�
jest�zró�nicowane�regionalnie.�rodki�finansowe,�które�mog��by	�uruchamiane�
na� rozwój� infrastruktury� s�� niewielkie� i� nie� s�� w� stanie� zapewni	�
odpowiedniego� tempa� jej� rozwoju.� St�d� wyst�puje� pilna� konieczno�	�
stwarzania� oraz� rozwijania� warunków� organizacyjnych� i� prawnych� dla�
powstawania� i� wspierania� inicjatyw� lokalnych,� powo�ywania� stowarzysze��
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i�spó�ek,� które� zaj��yby� si�� budow�,� a� tak�e� eksploatacj�� urz�dze�� w� celu�
poprawy�op�acalno�ci�ich�wykorzystania.��
� �ywio�owe� zmiany� struktury� instytucjonalnej� w� obszarze� polityki�
spo�ecznej�prowadz��do�zró�nicowa��w�dost�pie�do�us�ug�spo�ecznych�wy�szej�
jako�ci.� Zró�nicowania� te,� je�li� dotycz�� opieki� nad� dzieckiem,� edukacji,�
kszta�cenia� oraz� kultury,� przecz�� zasadzie� równych� szans,� która� jest� podstaw��
nie� tylko� spo�ecznej� sprawiedliwo�ci,� ale� d�ugookresowej� efektywno�ci�
systemu.� Zmiany� w� funkcjonowaniu� instytucji� spo�ecznych� wymagaj�� wi�c�
przemy�lanych�reform,�których�odwlekanie�grozi�dalszym�ró�nicowaniem�szans�
rozwojowych.��
� Braki�w�wiejskiej�infrastrukturze�ograniczaj��wzrost�produkcji�i�pogarszaj��
sytuacj�� bytow�� miejscowej� ludno�ci.� Tylko� 7%� wsi� w� Polsce� jest� w� wysokim�
stopniu� wyposa�one� w� urz�dzenia� infrastrukturalne.� Ponad� 60%� wsi� znajduje�
si�� w� grupie� o� niskim,� a� 25%� o� bardzo� niskim� poziomie� infrastruktury�
techniczno
ekonomicznej.� Brak� kapita�u� na� inwestycje� w� gospodarce�
�ywno�ciowej� oraz� brak� integracji� z� kapita�em� nierolniczym� uniemo�liwia�
przyspieszenie�procesu�techniczno
produkcyjnej�modernizacji�wsi.��
� Analiza� wyników� badania� uzasadnia� tez�,� �e� zrealizowane� inwestycje�
charakteryzowa�y� si�� relatywnie� nisk�� kapita�och�onno�ci�.� Realizacja� nowych�
przedsi�wzi�	�b�dzie�wi�za�a�si��z�poniesieniem�du�ych�nak�adów.�Wymaga�to�
strumieni� finansowych� zarówno� ze� �rodków� bud�etu� gmin,� �rodków� UE,�
sponsorów,�jak�i�samych�mieszka�ców�wsi.�
� Ze� wzgl�du� na� rozleg�o�	� zada�� wiejskiej� infrastruktury,� ró�norodno�	,�
niejednoznaczno�	� oraz� wieloaspektowo�	� celów,� ró�ny� stopie�� powi�za��
instytucjonalnych,� a� tak�e� komplementarno�ci� poszczególnych� elementów�
tworz�cych� infrastruktur�� gospodarcz�� i� spo�eczn�� niezwykle� trudno� jest�
dokona	�rachunku�efektywno�ci�nak�adów�ponoszonych�na�jej�rozwój.�
� Nieprawid�owo�ci�w�rozwoju� infrastruktury�mog��prowadzi	�do�sytuacji,�
w�której� staje� si�� ona� bardziej� barier�� ni�� stymulatorem� procesów� rozwoju�
spo�eczno
gospodarczego.� Niezbywalnym� prawem� pa�stwa� oraz� instytucji�
samorz�dowych,� z� uwagi� na� rol�,� jak�� spe�nia� infrastruktura� spo�eczna�
w�kszta�towaniu� warunków� procesów� rozwojowych,� jest� sprawowanie� roli�
regulacyjnej� stwarzaj�cej� warunki� jej� rozwoju� oraz� gwarancji� jej� dost�pno�ci�
niezale�nie�od�sytuacji�dochodowej�us�ugobiorców.�
�
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�
Tabela�A1.�Wydatki�inwestycyjne�w�badanych�wsiach�w�kolejnych�latach�

wed�ug�rodzaju�przedsi
wzi
cia�(w�tys.�z�)�

Wyszczególnienie� Ogó�em�

Warto���inwestycji�wed�ug�roku�zako�czenia�(w�tys.�z�)�

2005� 2006� 2007� 2008� 2009� 2010� 2011�
wci���

trwaj�ce�

Ogó�em�� 100�358�� 540�� 1�046� 2�583� 5�120� 12�686� 18�885�� 20�984�� 38�514�

Boiska�i�inne�
obiekty�sportowe�

12�811�� 140�� 
� 66� 
� 7�263� 1�637�� 3�705�� 
�

Chodniki�i�place� 2�054�� 400�� 
� 
� 150� 
� 1�233�� 246�� 25�

Drogi� 10�462�� 
�� 1�000� 12� 3�000� 240� 4�010�� 700�� 1�500�

Kanalizacja� 54�599�� 
� 
� 
� 
� 1�600� 8�010�� 10�200�� 34�789�

Melioracja� 531�� 
�� 16� 
� 
� 500� 15�� 
�� 
�

Oczyszczalnia� 200�� 
�� 
� 
� 
� 
� 
�� 
�� 200�

Obiekty�u�ytecz

no�ci�publicznej�

287�� 
�� 
� 
� 
� 30� 257�� 
�� 
�

O�wietlenie�ulic� 32�� 
�� 
� 
� 20� 
� 12�� 
�� 


Przy��cze�interne

towe�

50�� 
�� 
� 
� 
� 
� 
� 50�� 
�

Remizy�stra�ackie� 124�� 
�� 30� 
� 
� 25� 45�� 24�� 


Szko�y� 5�650�� 
�� 
� 2�500� 850� 150� 550�� 1�600�� 


wietlice�i�inne�
obiekty�kulturalne�

5�778�� 
�� 
� 6� 1�100� 1�878� 36�� 758�� 2�000�

Wodoci�gi� 7�780�� 
�� 
� 
� 
� 1�000� 3�080�� 3�700�� 
�

�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
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�
Tabela�A2.�Liczba�inwestycji�zaopatrzenia�w�wod
�i�ród�a�ich�finansowania�

w�latach�2005	2011�w�uj
ciu�regionalnym�

Makroregiony*�
Liczba�
inwe	
stycji�

Ca�kowita�
warto���
inwestycji�
(w�z�)�

Udzia��w�asny�
mieszka�ców��

Kredyty�
Dotacje�
z�gminy�

Inne�ród�a��
zewn
trzne�

w�
robocinie

w�gotówce ogó�em�
w�tym�

�rodki�UE�

Ogó�em� 8� 7�780�000� 0� 786�000� 400�000� 6�564�000� 3�735�000� 30�000�

rodkowozachodni� 0� 
� �
� �
� �
� �
�� �
�� �
�

rodkowowschodni� 1� 1�000�000� 0� 136�000� 0� 864�000� 0� 0�

Po�udniowo
wschodni� 2� 2�400�000� 0� 350�000� 0� 2�050�000� 1�185�000� 0�

Po�udniowo
zachodni� 1� 400�000� 0� 0� 0� 400�000� 200�000� 0�

Pó�nocny� 4� 3�980�000� 0� 300�000� 400�000� 3�250�000� 2�350�000� 30�000�

*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
Tabela�A3.�Liczba�i�ród�a�finansowania�budowy�kanalizacji��

w�latach�2005	2011�w�uj
ciu�regionalnym�

Makroregiony*�
Liczba�
inwe	
stycji�

Ca�kowita�
warto���
inwestycji�
(w�z�)�

Udzia��w�asny�
mieszka�ców��

Kredyty�
Dotacje�
z�gminy�

Inne�ród�a��
zewn
trzne�

w�
robocinie

w�gotówce ogó�em�
w�tym�

�rodki�UE�

Ogó�em� 10� 54�598�763� 0� 4�706�451� 2�172�159� 47�720�153� 36�814�185� 0�

rodkowozachodni� 0� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
�

rodkowowschodni� 4� 13�049�674� 0� 2�201�451� 0,0� 10�848�223� 8�562�255� 0�

Po�udniowo
wschodni� 3� 25�700�000� 0� 555�000� 0,0� 25�145�000� 18�075�000� 0�

Po�udniowo
zachodni� 0� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
�

Pó�nocny� 3� 15�849�089� 0� 1�950�000� 2�172�159� 11�726�930� 10�176�930� 0�

*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�3.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG	�PIB�2005�i�2011.�

�
�
�
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