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Wstęp 

 

Warunkiem rozwoju gospodarczego w każdym kraju jest akumulacja kapitału, 

rozwijanie ludzkich umiejętności, postęp naukowo- techniczny oraz prowadzenie 

działalności inwestycyjnej. O intensywności realizowanych inwestycji,  zależy nie tylko 

rozwój gospodarczy kraju, ale także stopień zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Do lat 

dziewięćdziesiątych inwestycje definiowano jako zorganizowaną działalność 

gospodarczą, prowadzoną w celu powiększenia istniejących lub stworzenia nowych 

obiektów majątku trwałego. W kolejnych latach poszerzono zakres tego pojęcia  

o inwestycje kapitałowe, które polegały na lokowaniu środków finansowych na rynku 

pieniężnym i kapitałów, w celu osiągnięcia zysku. Obecnie pojęcie to jest szeroko 

rozumiane i ma różnorodne znaczenie. W gospodarce rynkowej jedną  

z najważniejszych funkcji inwestycji jest tworzenie odpowiednich warunków, w celu 

przemiany struktury gospodarczej i jej unowocześnienia oraz podnoszenia 

konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym .Należy jednak  zaznaczyć, iż 

chłonność inwestycyjna polskiej gospodarki jest ukształtowana na niskim poziomie,  

a głównymi barierami aktywności inwestycyjnej, są obecnie niedobór kapitału własnego 

i znaczne ryzyko inwestycyjne. Inwestycje to czynnik rozwoju kraju, regionu  

i przedsiębiorstw, a działalność inwestycyjna prowadzona jest najczęściej tam, gdzie są 

największe możliwości rozwoju.  

Inwestycje od zawsze kojarzą się również z rozwojem miast. Ośrodki miejskie 

stanowią niezwykle złożoną całość, a ich struktura i cechy są wypadkową zaplanowanych 

działań. Miasto to obszar szczególnego nagromadzenia zasobów, służących zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców. Jego zewnętrzne i wewnętrzne powiązania oraz wielofunkcyjność 

decydują przede wszystkim o złożoności procesów zarządzania. Realizacja 

wyznaczonych zadań wymaga ponoszenia zarówno wydatków bieżących, jak  

i majątkowych, w tym inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne odgrywają ważną rolę  

i często warunkują powstanie inwestycji prywatnych podmiotów gospodarczych. 

Wielkość inwestycji w danym okresie stanowi dowód na prorozwojowe nastawienie 

lokalnych władz lokalnych, świadczy o dotychczas poczynionych zaniedbaniach oraz  

o rosnących potrzebach społeczności. 

Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu inwestycji na rozwój Gminy Miasta 

Dębica na podstawie dostępnych danych i przeprowadzonej analizy. 
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Powodem wyboru tematu mojej pracy magisterskiej było przede wszystkim 

zainteresowanie rozwojem lokalnym i jego czynnikami w Polsce, a szczególnie  

w gminie, w której mieszkam. Zdobyte informacje na temat miasta Dębica  

i przeprowadzone w nim inwestycje, pozwoliły na głębsze poznanie problemów tej 

jednostki oraz jej potrzeb. 

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich to wprowadzenie do 

tematu. Został on poświęcony inwestycjom, które uznaje się jako główny czynnik 

wzrostu gospodarczego. Opisuje istotę i rodzaje inwestycji, ryzyko inwestycyjne, źródła 

finansowania oraz ocenę efektywności inwestycji i ich wpływ na wzrost gospodarczy. 

Drugi rozdział przedstawia istotę i czynniki rozwoju miast. Zdefiniowane zostało 

w nim miasto, jego funkcje oraz klasyfikacja. Omówiono także kwestię konkurowania 

miast, istotę rozwoju lokalnego miast i jego determinanty. Ostatni podrozdział natomiast, 

ukazuje przedmiot, procedury i cele zarządzania miastem. 

Trzeci rozdział zawiera charakterystykę Gminy Miasta Dębica. W tym rozdziale 

przedstawiono społeczno- gospodarczy profil miasta, a mianowicie położenie i rys 

historyczny, rozwój demograficzny i terytorialny miasta oraz gospodarkę (przemysł, 

komunikacja i transport oraz turystykę). Dokonano również analizy rynku pracy  

i przedstawiono strategię rozwoju Dębicy na lata 2014-2020. 

Ostatni rozdział to analiza przeprowadzonych i planowanych inwestycji  

w mieście Dębica. W tym rozdziale przedstawiono zrealizowane inwestycje w mieście w 

latach 2009-2014 i ich udział w budżecie. Opisano źródła finansowania inwestycji oraz 

szczegółowo scharakteryzowano wiodące inwestycje. Omówione zostały również plany 

i nowe projekty inwestycyjne na kolejne lata. 

Końcowa część pracy zawiera podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej 

analizy zrealizowanych  inwestycji i ich wpływ na rozwój lokalny miasta Dębica  

w badanym okresie. 

W trakcie pisania pracy posłużyłam się literaturą z zakresu finansów publicznych 

i rozwoju lokalnego, jak również materiałami udostępnionymi przez Urząd Miasta 

Dębica. 
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Rozdział I 

 

 INWESTYCJE JAKO GŁÓWNY CZYNNIK WZROSTU 

GOSPODARCZEGO 

 

1.1 Pojęcie i rodzaje inwestycji 

 

Zmiany, które zachodzą w różnych dziedzinach gospodarki nieustannie skłaniają 

podmioty gospodarcze do podejmowania nowych wyzwań. Wzrastająca konkurencja 

natomiast, wymusza poszukiwanie oraz wdrażanie nowych pomysłów, zapewniających 

utrzymanie dotychczasowej i stabilnej pozycji na rynku. Rezultatem takich działań mogą 

być pomysły inwestycyjne. Ze względu na niestabilność otoczenia i ciągłe zmiany  

w gospodarce ważny stał się jednak nie tylko sam pomysł, ale także właściwe 

przygotowanie do rozpoczęcia określonego procesu inwestycyjnego, który wymaga 

przeprowadzenia wielu analiz, określenia planu, przygotowania oraz realizacji 

zamierzonej inwestycji. Nowe inwestycje są bodźcem do rozwoju każdego podmiotu 

gospodarczego, który jest zainteresowany osiągnieciem sukcesu rynkowego. 

W literaturze pojęcie „inwestycje” nie jest jednoznacznie zdefiniowane ze 

względu na złożoność tego zagadnienia. Swoje znaczenie zmieniało również z upływem 

czasu. W 1965 roku J. Hirschleifer określił inwestycje jako bieżące wyrzekanie się 

konsumpcji w celu osiągnięcia określonych korzyści w przyszłości. Twierdził, iż 

teraźniejszość jest zawsze wiadoma, natomiast przyszłość to tajemnica. Inwestycja 

oznacza zatem wyrzeczenie się czegoś co jest pewne dla oczekiwanej korzyści.1 

Na początku zakres przedmiotowy inwestycji odnosił się tylko do dóbr 

materialnych. Powszechnie uznawano podejście rzeczowe, jednak z biegiem czasu efekt 

inwestycji zmienił postać. Wraz z rozwojem technologii i techniki coraz częściej 

dokonywano inwestycji w wartości niematerialne. Rozwój rynków kapitałowych wpłynął 

na wzrost inwestycji kapitałowych. Definiując pojęcie inwestycje należy, więc zwrócić 

szczególną uwagę zarówno na ich aspekt finansowo- gospodarczy jak  

i wydajnościowy.2 Aspekt finansowy uwzględnia wpływy i wydatki, które wiążą się 

bezpośrednio z określoną inwestycją. Rozważając natomiast drugi aspekt przyjmuje się, 

                                                 
1 J. Hirschleifer, ,,Investment Decision under Uncertainty- Choise Theoretic Approaches”, The Quarterly 

Journal of Economics 1965, s. 506. 
2 M. Rzemlein, ,,Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej”, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008, s. 90. 
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iż działalność inwestycyjna powinna przede wszystkim umożliwiać tworzenie 

optymalnej kombinacji czynników produkcyjnych. Biorąc pod uwagę oba aspekty należy 

uwzględnić posiadany przed podmioty gospodarcze majątek, którego struktura  

i wielkość determinują rozmiary i rodzaj podejmowanych działań inwestycyjnych. 

 Przeprowadzony w tym zakresie przegląd literatury pozwala stwierdzić, iż 

konsekwencją uwzględnienia aspektów finansowego i wydajnościowego jest wystąpienie 

dwóch nurtów definiowania inwestycji3: 

 rzeczowy (majątkowy)- rozpatruje inwestycje jako ruch dóbr i konieczność 

uzyskania efektu materialnego w wyniku działań inwestycyjnych. Perspektywą 

zdefiniowania pojęcia inwestycji w ujęciu rzeczowym jest bilans czyli 

zestawienie aktywów- majątku i pasywów- źródeł ich finansowania. Zgodnie  

z tym ujęciem jako inwestycje postrzega się zamianę kapitału w aktywa, 

zastosowanie nowego kapitału, 

 monetarny (finansowy)- postrzega inwestycje przez pryzmat przepływu pieniądza 

(przepływ wpływów oraz wydatków). 

Inwestycje rozumiane są jako aktualne i bieżące zaangażowanie środków 

finansowych podmiotów gospodarczych w celu pozyskania dóbr o charakterze zarówno 

materialnych jak i niematerialnych, które przyniosą oczekiwane korzyści w przyszłości, 

a w efekcie zwiększenie posiadanych środków finansowych. Każdy inwestor wychodzi  

z założenia, iż uzyskane korzyści będą większe od środków, które musiał zaangażować. 

Inwestycja powinna być rekompensatą czasu ,,zamrożenia” środków pieniężnych,  

a także podjętego ryzyka w procesie inwestycyjnym. Można zatem stwierdzić, iż  

z każdym procesem inwestycyjnym nierozłączne są: 

 czas (okres uzyskania korzyści oraz zaangażowania kapitału), 

  ryzyko (możliwość osiągniecia innej wartości planowanych kosztów  

 i nakładów), 

 nakłady (alokacja kapitału obcego lub własnego), 

 korzyści (oczekiwane efekty z realizacji inwestycji).4 

Uwzględniając wyżej wymienione cechy inwestycje można zdefiniować jako 

obarczone ryzykiem długookresowe alokowanie zasobów ekonomicznych czyli 

                                                 
3 M. Rzemlein, ,,Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej”, op. cit., s. 91. 
4 W. Rogowski, ,,Rachunek efektywności inwestycji”, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, 

s. 26. 
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nakładów inwestycyjnych w celu uzyskania korzyści. Należy pamiętać, że inwestycje to 

takie wydatkowanie środków, w którym występuje długookresowe zawiązanie środków 

pieniężnych, skala poniesionych nakładów jest większa niż w bieżącej, operacyjnej 

działalności gospodarczej, a wpływ inwestycji na efektywność działań  

i konkurencyjność jest przeważnie duży. W rezultacie prowadzonej inwestycji podmioty 

gospodarcze zwiększają nie tylko zmodernizowane i nowe środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne, ale również wartość środków obrotowych. 

Pojęcie inwestycje wraz z nieustannym rozwojem gospodarczym nadal ewaluuje. 

Trudno więc je ograniczyć do kilku kategorii i dokładnie skatalogować. Współcześnie 

zauważa się także wyraźną zmianę w typach i rodzajach realizowanych inwestycji. Ma to 

bezpośredni związek ze zmianami, które zachodzą w rozumieniu procesu 

inwestycyjnego. Do czynników, które przyczyniły się do nowego spojrzenia na kategorie 

inwestycji można zaliczyć: włączenie kapitału prywatnego do współfinansowania  

i współrealizacji inwestycji publicznych, coraz większą rolę aktywów intelektualnych  

w osiąganiu przewagi konkurencyjnej i sukcesu rynkowego oraz zmienność otoczenia, 

 w którym prowadzona jest działalność inwestycyjna. 

 Najczęściej w klasyfikacji inwestycji uwzględnia się: 

 inwestycje finansowe, 

 inwestycje rzeczowe. 

Inwestycje finansowe występują poprzez zaangażowanie kapitału w określone 

aktywa finansowe. Do inwestycji finansowych można zaliczyć przede wszystkim: 

inwestycje w lokaty bankowe oraz fundusze inwestycyjne, inwestycje w papiery 

wartościowe, inwestycje w wierzytelności oraz inwestycje w nabywanie udziałów innych 

podmiotów gospodarczych. 

Inwestycje rzeczowe związane są natomiast z nabyciem środków trwałych np. 

urządzeń, maszyn, wyposażenia i nieruchomości.5 Mają na celu stworzenie, rozwinięcie 

lub powiększenie zdolności produkcyjnych w danym okresie. Inwestycje w aktywa 

trwałe muszą być zaplanowane, finansowane oraz zrealizowane uwzględniając konkretne 

wykorzystanie kapitału. 

Warto wspomnieć, iż obecnie w działalności gospodarczej coraz większe 

znaczenie mają także inwestycje w aktywa intelektualne. Często ich właściwe 

                                                 
5 R. Pastusiak, ,,Ocena efektywności inwestycji”. CeDeWu Sp.zo.o, Warszawa 2009, s. 10. 
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wykorzystanie stwarza podstawę uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.6 

Obejmują aktywa ludzkie (wiedza pracowników, ich doświadczenie, zaangażowanie, 

kompetencje, innowacyjność i kreatywność), aktywa relacyjne (wewnętrzne relacje  

z klientem oraz zewnętrzne relacje organizacji) oraz aktywa strukturalne (aktywa 

pozostające, gdy pracownik udaje się do domu). 

Wśród różnorodnych kryteriów ujętych w literaturze za istotne należy również 

uznać podział inwestycji za względu na cel działań inwestycyjnych. Można zaliczyć do 

nich: 

 inwestycje odtworzeniowe, 

 inwestycje rozwojowe, 

 inwestycje modernizacyjne. 

Inwestycje odtworzeniowe podejmowane są dla zachowania zdolności 

podmiotów gospodarczych w dotychczasowej formule działań. Polegają na zastępowaniu 

istniejących, zużytych składników majątku nowymi. Wydatki inwestycyjne wiążą się  

z koniecznością zastąpienia zużytych lub zniszczonych aktywów wykorzystywanych do 

produkcji opłacalnych wyrobów. Celem inwestycji odtworzeniowych jest zapobieganie 

wzrostowi kosztów związanych z procesem starzenia się majątku podmiotów 

gospodarczych.7 Zapewniają one jednak tylko reprodukcję prostą środków trwałych, 

 a w praktyce rzadko występują w czystej postaci.8 Do tej grupy inwestycji można 

zaliczyć wszystkie te inwestycje, których celem jest utrzymanie zdolności wytwórczych 

lub sprzedażowych. 

Inwestycje rozwojowe najczęściej związane są z przeprowadzeniem nowych 

działań rynkowych (sprzedaż nowych produktów, towarów i usług) lub rozszerzeniem 

działalności na nowe rynki. Ich realizacja ma na celu zwiększyć dodatkowe wolne 

przepływy pieniężne przez wygenerowanie dodatkowych przychodów. 

Inwestycje modernizacyjne polegają na zastąpieniu użytecznych technicznie, lecz 

przestarzałych ekonomicznie aktywów. Są przeprowadzane głównie w celu zmniejszenia 

kosztów pracy, materiałów i usług. Aby obniżyć koszty operacyjne zastąpienie 

wykorzystanych aktywów nowymi musi uwzględniać osiągnięcia  

z dziedziny postępu technicznego. 

                                                 
6 W. Rogowski, ,,Rachunek efektywności inwestycyjnej”, op. cit., s. 27-28. 
7 A. Zachorowska, ,,Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw”, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 14-15. 
8 P. Feliks ,,Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstwa”, wyd. 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2006, s.13 
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We współczesnej gospodarce ważne kryterium podziału inwestycji stanowi także 

osoba promotora, która wskazuje obszar rachunku ekonomicznego.9 Można wyróżnić 

inwestycje w których promotorem jest: 

 przedsiębiorstwo państwowe lub państwo, gdzie cel przedsięwzięcia stanowi 

zaspokajanie potrzeb społecznych i gospodarczych, 

 organizacja międzynarodowa, gdzie celem jest osiągnięcie korzyści  

i zaspokajanie potrzeb społecznych, 

 podmiot prywatny, gdzie celem jest osiągnięcie zysku. 

Kolejną bardzo ważnym kryterium podziału inwestycji jest elastyczność związana 

z daną inwestycją.10 Do inwestycji, które charakteryzują się wysokim stopniem 

elastyczności można zaliczyć: 

 inwestycje w nowsze technologie, 

 inwestycje w zasoby ludzkie, 

 inwestycje badawczo- rozwojowe, 

 inwestycje w przemyśle wydobywczym. 

Elastyczność inwestycyjna oznacza możliwość zmiany w sposobie wykorzystania 

aktywów materialnych i niematerialnych, pod wpływem zmiany sytuacji lub nowych 

informacji. Taki typ elastyczności wiąże się z efektem decyzji inwestycyjnych. 

Elastyczność decyzyjna może dotyczyć możliwości  przesunięcia czasu decyzji 

związanej z realizacją procesu inwestycyjnego, przesunięcia czasu jednego  

z etapów inwestycji, rozszerzenia lub ograniczenia skali inwestycji, zmiany  

w wykorzystaniu technologii lub zmiany rynków docelowych.  

Niezależnie od podziału inwestycje podejmowane są w celu utrzymania lub 

powiększenia posiadanego majątku. Efektem realizacji procesu inwestycyjnego jest 

wzmocnienie pozycji na rynku oraz poprawa efektywności. Obecnie inwestowanie uznaje 

się za konieczność w każdym przedsiębiorstwie, które działa w warunkach współczesnej 

gospodarki rynkowej. Należy jednak podkreślić, iż podjęcie decyzji inwestycyjnych jest 

związane ze znajomością technik i przestrzeganiem zasad, pozwalających osiągnąć 

zamierzone efekty i określić najbardziej korzystne rozwiązania w celu zmniejszenia 

ryzyka inwestycyjnego. 

 

                                                 
9 A. Kałkowski, J. Wysocki, ,,Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych”, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 17. 
10 W. Rogowski, ,,Rachunek efektywności inwestycyjnej”, op. cit., s. 38. 
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1.2 Ryzyko inwestycyjne 
 

 Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności inwestycyjnej.  

W przypadku procesów inwestycyjnych można je zdefiniować jako zagrożenie 

pojawiające się w związku z uzyskaniem oczekiwanych przez inwestora korzyści 

ekonomicznych.11 Istotą ryzyka jest niebezpieczeństwo wynikające z osiągnięcia 

zamierzonego celu, możliwości wystąpienia strat lub korzyści innych niż oczekiwane. 

 Decyzje inwestycyjne opierają się na prognozie przyszłych procesów i są 

obarczone dozą niepewności, która stanowi podstawowe źródło ryzyka. Niepewność 

 i ryzyko uzależnione są przede wszystkim od jakości i liczby informacji do których 

inwestor ma dostęp, a także od zmieniających się warunków inwestycyjnych. Ryzyko 

można zatem zdefiniować również jako mierzalną niepewność, czy zaplanowane cele 

działań inwestycyjnych zostaną osiągnięte.12 Niepewność może wynikać z upływu czasu 

czyli odstępu czasu, jaki dzieli moment podjęcia określonej decyzji do momentu 

realizacji jej skutków. Wydłużenie czasu realizacji inwestycji powoduje wzrost ryzyka.  

  Klasyfikując ryzyko można wyróżnić kilka rodzajów, jednak znaczące jest 

ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe. Ryzyko rynkowe pojawia się w wyniku 

zmieniających się cen rynkowych, przede wszystkim na rynku finansowym. Dotyczy 

inwestycji, w których stopa zwrotu uzależniona jest od zmiany ceny, a mianowicie ceny 

instrumentów finansowych. W ramach ryzyka rynkowego można wyróżnić: 

 ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko cen towarów, 

 ryzyko cen akcji, 

 ryzyko kursu walutowego13. 

 Ryzyko stopy procentowej to wynik zmian stopy procentowej na rynku 

finansowym. Dotyczy instrumentów finansowych, których cena zależy od stopy 

procentowej. Należą do nich instrumenty dłużne i pochodne. Gdy na rynku zauważalny 

jest wzrost stóp procentowych, wówczas inwestycje o stałych dochodach stają się mniej 

atrakcyjne. 

                                                 
11 A. Michalak, ,,Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2007 s. 24. 
12 K. Guzik, E. Smaga, ,,Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych”, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 10. 
13K. Jajuga, ,, Inwestycje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 180. 
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  Ryzyko cen towarów związane jest ze zmianą ceny towarów na rynkach, 

szczególnie na giełdach towarowych. Towar nie jest instrumentem finansowym, jednak 

równie dobrze można w niego inwestować, oczekując wzrostu ceny. Ryzyko to dotyczy 

także towarowych instrumentów pochodnych.  

Ryzyko cen akcji dotyczy inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe, 

których wartość uzależniona jest od cen akcji np. certyfikaty inwestycyjne, jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego14. 

 Ryzyko kursu walutowego występuje wtedy, gdy inwestycje dokonywane są  

w walucie obcej. Stopa dochodu uzależniona jest od zmiany kursu walutowego. 

 Można stwierdzić iż, ryzyko rynkowe w pewnym sensie ma charakter 

uniwersalny. Dotyczy wszystkich podmiotów, które dokonują inwestycji na rynku, 

szczególnie na rynku finansowym. Ryzyko kredytowe ma natomiast bardziej 

indywidualny charakter, ponieważ zależy od sytuacji materialnej drugiej strony 

kontraktu, który określa instrument finansowy. Jeśli kondycja finansowa drugiej strony 

pogarsza się, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nie dokona wymaganych 

płatności i nie wywiąże się z warunków, które zostały określone w instrumencie 

finansowym. Ryzyko kredytowe nie wiąże się jednak tylko z instrumentami dłużnymi, 

gdzie posiadacz instrumentu dłużnego narażony jest na ryzyko kredytowe wynikające  

z działań emitenta instrumentu dłużnego.15 Ten rodzaj ryzyka może występować 

wszędzie tam, gdzie istnieją zobowiązania drugiej strony. W szczególny sposób dotyczy 

instrumentów pochodnych gdzie strona kontraktu swap lub kontraktu terminowego 

narażona jest na ryzyko kredytowe, wynikające z działania drugiej strony lub  

w sytuacji, gdzie posiadacz opcji narażony jest na ryzyko kredytowe, związane  

 z działaniem wystawcy opcji. 

 Podsumowując ryzyko niedotrzymania umowy przez instytucje finansowe 

pojawia się, gdy współpracujące instytucje nie mogą lub nie chcą uregulować 

zobowiązań, które wynikają z przepisów prawnych lub zawartych na rynkach 

finansowych. 

 Oprócz ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego istnieje wiele innych rodzajów 

ryzyka. Warto również wspomnieć o ryzyku płynności i ryzyku prawnym. Pierwsze  

z nich wiąże się z problemami jakie mają miejsce w sytuacji sprzedaży instrumentu 

                                                 
14 K. Jajuga, ,,Podstawowe Strategie inwestowania”, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa  2009,  

s. 15. 
15 K. Jajuga, ,,Inwestycje”, op. cit., s. 181. 



15 

 

finansowego przez inwestora w krótkim czasie i po oczekiwanej cenie, natomiast drugi 

rodzaj wynika ze zmian przepisów prawnych, które wpływają na sytuację rynku 

finansowego. 

 Występowanie ryzyka inwestycyjnego związane jest z działaniem różnych 

czynników zagrożeń, które powodują, iż uzyskane rezultaty z inwestycji są niezgodne  

z oczekiwanym. Poruszając następną kwestię jaką jest pomiar ryzyka, należy zaznaczyć, 

iż modele pomiaru ryzyka inwestycyjnego mogą, lecz nie muszą uwzględniać określone 

czynniki ryzyka. W literaturze pojawiają się dwa podstawowe ujęcia: 

 ryzyko jako zmienność- podejście w którym nie są uwzględniane  

i identyfikowane czynniki ryzyka. Analizie poddawany jest efekt zmian stopy 

zwrotu, a największe znaczenie mają jej wartości bezwzględne. Ryzyko jest 

proporcjonalne do zmieniającej się stopy zwrotu. Im wyższa zmienność stopy 

zwrotu, tym wyższe ryzyko. Im większe wahania, tym większa niepewność co do 

efektu inwestycji. Jeśli nastąpi taki sam poziom wzrostu i spadku stopy 

procentowej w przeszłości, ryzyko inwestycyjne w określony instrument 

finansowy jest takie samo.16 

 ryzyko traktowane jako wrażliwość na czynniki- podejście w którym identyfikuje 

się poszczególne czynniki ryzyka, a następnie mierzy siłę odziaływania każdego 

z osobna. Stopa zwrotu, a mianowicie jej wrażliwość na działanie czynników 

ryzyka jest proporcjonalna do ryzyka. Im większa wrażliwość tym większe 

ryzyko. Na wartość ryzyka wpływa bezwzględna zmiana stopy zwrotu, 

spowodowana działaniem określonego czynnika.17 

 Kiedy oczekiwana stopa zwrotu w inwestycjach jest nieproporcjonalnie wysoka, 

a ryzyko niskie, należy wówczas potraktować to jako anomalie. Jeśli inwestor spotka się 

z taką sytuacją, może to oznaczać, że jest to okazja inwestycyjna, którą należy jak 

najszybciej wykorzystać ze względu na bardzo korzystny stosunek ryzyka do zysku.  

Z drugiej strony jednak może to być wynik braku ważnych i niezbędnych informacji, 

które wpływają na obniżenie atrakcyjności inwestycji.18Coraz częściej niestety brak 

rzetelnych informacji albo jej niezrozumienie stają się przyczyną pomyłek inwestorów. 

Okazuję się wtedy, iż pozorne okazje inwestycyjne są kosztownymi pułapkami. 

                                                 
16 K. Jajuga, ,,Inwestycje”, op. cit. ,s. 181-182.  
17 K. Borowski, ,, Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji”, Difin SA, Warszawa 2014, s. 21. 
18 E. Bogacka- Kisiel, ,,Finanse osobiste”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 232. 
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 W podejmowaniu inwestycji ważne jest, więc umiejętne zarządzanie ryzykiem, 

które definiowane jest jako zarządzanie bieżącymi i aktualnymi działaniami, które 

wpływają na kształtowanie jutra. Wiąże się ono z wyznaczaniem oraz kontrolą zdarzeń  

i obszarów, które mogą prowadzić do wystąpienia odchyleń od planowanych wartości  

w procesie inwestycyjnym. Celem zarządzania ryzykiem inwestycyjnym jest ukazanie 

jego źródeł, czyli ustalenie rodzajów i obszarów występowania ryzyka, na jakie narażone 

jest określone przedsięwzięcie inwestycyjne oraz pomiar i opracowanie właściwych 

strategii zabezpieczających nowo odkryte rodzaje ryzyka.19 Zarządzanie ryzykiem 

powinno doprowadzić szczególnie do maksymalizacji efektów pozytywnych zdarzeń  

i minimalizację konsekwencji negatywnych zdarzeń. 

 Właściwy model zarządzania ryzykiem powinien obejmować następujące etapy: 

 identyfikacja ryzyka – określenie rodzajów i obszarów generujących ryzyko, 

 pomiar ryzyka- dobór i wykorzystanie odpowiednich metod analizy ryzyka, celem 

oszacowania poziomu  pojawiającego się ryzyka, 

 określenie właściwych sposobów reakcji na ryzyko- wyznaczenie możliwości 

reagowania na istniejące zagrożenia i ustalenie odpowiedniej strategii 

zabezpieczającej ryzyko, 

 nadzór i kontrola poziomu ryzyka- planowanie i dostosowanie reagowania na 

pojawiające się ryzyko oraz wdrożenie odpowiednich metod zarządzania.20 

 Warto podkreślić, iż jakość zarządzania ryzykiem uzależniona jest przede 

wszystkim od: dostępu do informacji, wiarygodności i zakresu danych, kosztu oraz czasu 

pozyskania informacji, a także zmienności warunków. Gromadzenie odpowiednich 

informacji o pojawiającym się zagrożeniu pozwala właściwie ocenić poziom ryzyka  

i stwierdzić czy jest on akceptowany czy też konieczne jest przeprowadzenie działań  

w celu jego ograniczenia.  

 Aby w sposób efektywny zarządzać ryzykiem niezbędna jest ciągła obserwacja 

oraz kontrola efektów podejmowanych działań i nieustanne pozyskiwanie informacji  

o pojawiającym się ryzyku. Proces ten nie jest jednorazową czynnością, lecz odbywa się 

we wszystkich fazach przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zanim jednak nastąpi podjęcie 

decyzji inwestycyjnej, konieczne jest dokonanie dokładnej oceny ryzyka, które wpływa 

                                                 
19W. Rogowski, A. Michalczewski, ,,Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych”, 

Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 15. 
20 W. Rogowski, A. Michalczewski, ,, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych”, op. 

cit. s. 16. 
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na proces inwestycyjny. Należy zatem wypracować właściwe sposoby ograniczania 

ryzyka i nieustannie śledzić jego poziom.  

 Za szczególnie ryzykowne uznaje się inwestycje wymagające nietypowych 

prawnych rozwiązań, (zwłaszcza w przypadku umów handlowych), bardzo dużych 

nakładów inwestycyjnych oraz takie, gdzie zastosowano nową, niesprawdzoną 

technologię, których prowadzenie w dużym stopniu uzależniona jest od zjawisk 

politycznych.21 

 Realizacja każdej inwestycji obarczona jest ryzykiem w mniejszym lub  

w większym stopniu. Na stopień ryzyka wpływa między innymi złożoność procesu 

inwestycyjnego oraz zmienność otoczenia, w którym jest realizowany. Powoduje to 

niepewność co do wielkości przyszłych korzyści i często nie pozwala na określenie 

czynników, które mają wpływ na poziom opłacalności inwestycji. Istnieją również 

zagrożenia, które trudno oszacować pod względem ich wystąpienia lub wyznaczyć  

w ujęciu ilościowym. Ze względu na nieustanny wzrost poziomu ryzyka inwestycyjnego, 

każde nieprzemyślane decyzje inwestorów mogą doprowadzić do pojawienia się straty, 

często przewyższającej akceptowany poziom. Należy pamiętać, iż inwestowanie to 

złożony proces, gdzie należy przestrzegać określonych zasad i prawidłowo ocenić 

ryzyko, w czym pomocne jest właściwe zarządzanie. Często o porażce lub sukcesie 

decyduje również możliwość pozyskania odpowiednich źródeł finansowania inwestycji. 

 

1.3 Źródła finansowania inwestycji. 

 

 Finansowanie to pojęcie, które ściśle związane jest z inwestowaniem. Można je 

zdefiniować jako pozyskiwanie lub gromadzenie środków pieniężnych, niezbędnych do 

realizacji inwestycji. Inwestowanie to ich efektywne i racjonalne wydatkowanie. Środki 

pieniężne są niezbędne do realizacji inwestycji i mogą pochodzić z wielu źródeł. 

Finansowanie zatem to właściwy dobór źródeł finansowania oraz budowa portfela 

kapitału (projektowanie struktury kapitału poprzez określenie udziału źródeł  

w finansowaniu podejmowanych inwestycji)22. 

 W procesie inwestycyjnym punkt wyjścia określenia portfela kapitału stanowią 

zasoby ludzkie, rzeczowe, naturalne, finansowe i niematerialne. Kapitał przyjmuje postać 

                                                 
21 W. Rogowski, ,,Rachunek efektywności inwestycji”, op. cit., s. 191.  
22 A. Michalak, ,,Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce”, op.cit., s. 66. 
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wymienionych zasobów i gromadzony jest w celu ich sfinansowania. Aby właściwie 

ocenić i zanalizować potrzeby finansowe musi być znany układ tych zasobów, gdyż jego 

parametry ekonomiczno- techniczne wywołują potrzebę przeprowadzania odpowiednich 

działań. 

 W wyniku właściwego projektowania procesu finansowania podejmowanych 

inwestycji, zostają dobrane odpowiednie źródła finansowania, tworzące zróżnicowaną 

strukturę kapitału. W literaturze źródła finansowania inwestycji są podzielone według 

różnych kryteriów. Ze względu na kryterium pochodzenia środków pieniężnych wyróżnia 

się: 

 kapitał własny  

  kapitał obcy.23 

  Finansowanie własne to wykorzystanie kapitału własnego, pozostającego do 

dyspozycji właścicieli przedsiębiorstwa, w celu sfinansowania inwestycji. Może 

przybierać formę finansowania własnego wewnętrznego i zewnętrznego. Warto przy tym 

zaznaczyć, iż źródłem finansowania wewnętrznego są środki pieniężne pozyskane na 

skutek przekształceń majątkowych i akumulacji kapitału. Wewnętrzne środki pochodzą 

z wnętrza przedsiębiorstwa i dają możliwość jego dalszego rozwoju. Mogą one pochodzić 

przede wszystkim z zysków netto, które nie zostały wypłacone w formie dywidend, 

odpisów amortyzacyjnych, nadwyżek środków pieniężnych oraz zmniejszenia stanu 

aktywów.  

 Za główne źródło kapitału własnego uznaje się zysk netto. Aby można było 

wykorzystać zysk netto podczas finansowania inwestycji, należy wziąć pod uwagę jego 

wysokość, stabilność, poziom kapitału zapasowego (zgodność z wymogami 

kodeksowymi) oraz politykę dywidend. 

 Kolejnym źródłem kapitału własnego są odpisy amortyzacyjne. Wykorzystanie 

środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych zgodne jest z podstawową funkcją 

amortyzacji czyli tworzenia środków, które umożliwiają sfinansowanie inwestycji 

odtworzeniowych. Kapitał amortyzacyjny przeznaczany na sfinansowanie inwestycji 

może występować w postaci kapitału uwolnionego w skutek odpisów amortyzacyjnych 

lub środków uzyskanych w skutek pomniejszenia podstawy opodatkowania, dzięki 

zastosowaniu odpisów amortyzacyjnych (tarcza podatkowa amortyzacyjna).24 Warto 

                                                 
23 W. Rogowski, ,,Rachunek efektywności inwestycji”, op. cit., s. 212. 
24 W. Rogowski, ,,Rachunek efektywności inwestycji”, op. cit., s.213. 
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zaznaczyć, iż w celu uniknięcia zdekapitalizowania posiadanego majątku, nakłady 

inwestycyjne, które przeznacza się na inwestycje odtworzeniowe, powinny wynosić tyle 

co wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych. 

 Do źródeł kapitału własnego można również zaliczyć środki uzyskane w skutek 

zmniejszania stanu aktywów na sfinansowanie nowej inwestycji. Można stwierdzić, iż 

jest to korzystny sposób, lecz tylko w sytuacji kiedy sprzedaż aktywów oraz 

przeznaczenie pozyskanych środków, jest uzasadniona z ekonomicznego punktu 

widzenia i nie wpływa negatywnie na prowadzoną działalność podmiotu gospodarczego. 

 Finansowanie zewnętrzne zaś, rozumiane jest jako pozyskiwanie kapitału 

pochodzącego od różnych podmiotów, które udostępniają nadwyżki środków 

pieniężnych lub kapitał rzeczowy na określony lub nieokreślony czas.25 Są to środki 

potrzebne do sfinansowania zadań inwestycyjnych. Finansowanie inwestycji  

z wykorzystaniem zewnętrznych środków własnych to pozyskanie kapitału w celu 

sfinansowania inwestycji poprzez emisje akcji, nowe udziały wspólników, w tym kapitał 

z funduszy venture capital i private equity. 

 Finansowanie inwestycji środkami własnymi ma wiele zalet m. in.: 

 zmniejsza ryzyko działalności, 

 ma korzystny wpływ na płynność finansową- ułatwia pokrycie aktualnych  

i nowo zaciągniętych zobowiązań, 

 stwarza możliwość wykorzystania środków w nieskończenie długim czasie, 

 stabilizuje sytuację finansowo- ekonomiczną w przedsiębiorstwie, 

 dysponowanie środkami własnymi nie zmusza przedsiębiorstw do 

ponoszenia płatności obligatoryjnych wobec podmiotów, które wnoszą 

środki pieniężne do firmy.26 

Nie można jednak zapominać, iż wykorzystanie kapitału własnego ma także 

wady, a mianowicie:  

 wysokie koszty pozyskiwania i dysponowania, 

 brak możliwości wykorzystania tarcz podatkowych odsetkowych, 

 ograniczenie korzystania z efektu dźwigni finansowych, 

 trudności pozyskiwania nowego kapitału27. 

                                                 
25 S. Wrzosek, ,,Ocena efektywności inwestycji”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 

2008, s. 110. 
26 P. J. Szepankowski, ,,Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

 i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 91. 
27 P. J. Szepankowski, ,,Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa”, op. cit, s. 91. 
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 Kolejnym źródłem finansowania inwestycji jest kapitał obcy czyli środki, które 

nie są własnością inwestora, jednak może nimi dysponować zgodnie z zawartą umową. 

W odróżnieniu od własnych źródeł finansowania, kapitał obcy ma zawsze charakter 

zewnętrzny. Pozwala na użytkowanie środków finansowych w czasie, który jest z góry 

ustalony. Oznacza to, iż udostępniany kapitał podlega zwrotowi, we wcześniej 

uzgodnionym terminie (na czas określony). 

  Istotą kapitału obcego są zobowiązania, na które mogą składać się odsetki oraz 

spłata kapitału. W celu realizacji inwestycji kapitał obcy pozyskiwany jest na rynkach 

finansowych: rynku pieniężnym i kapitałowym. Rynek kapitałowy pozwala uzyskać 

środki finansowe potrzebne na zakup określonych składników aktywów trwałych lub 

sfinansować niezbędne środki obrotowe. Rynek kapitałowy wiąże się ze średnio  

i długookresowym finansowaniem. Na rynku pieniężnym natomiast, pozyskuje się 

środki, aby zapewnić płynność finansową i są to z reguły kapitały krótkoterminowe, które 

są udostępniane przez przedsiębiorstwa na krócej niż 1 rok. 

 Kapitał obcy można pozyskać na obu rynkach. Udostępniają one szeroki wybór 

różnych form zewnętrznego finansowania inwestycji. Najbardziej popularnymi 

krótkoterminowymi formami finansowania inwestycji są: pożyczki, kredyty obrotowe, 

zobowiązania handlowe, weksle, forfaiting i factoring oraz krótkoterminowe papiery 

dłużne. Do długoterminowych form finansowania inwestycji można natomiast zaliczyć:  

pożyczki, kredyty inwestycyjne, leasing i obligacje.  

 Z punktu widzenia inwestycji i ich finansowania szczególne znaczenie ma 

finansowanie długoterminowe, które pozwala pokryć niezbędne wydatki, trwale 

angażując przy tym kapitał. Finansowanie krótkoterminowe, pomaga w bieżącym 

wyrównywaniu przepływów pieniężnych i zaspokaja przejściowe zapotrzebowanie na 

środki finansowe. Przyjmując, iż obecność kapitału krótkoterminowego ma charakter 

krótkotrwały i przejściowy, sporządzający kalkulacje i plany ujmuje je w działalności 

operacyjnej, a nie w finansowej.28 Wyjątek stanowią instrumenty krótkoterminowe, 

obciążające przedsięwzięcia odsetkami i takie, które przybierają charakter 

długoterminowy np. odnawialne kredyty.  

 Poszczególne instrumenty wykorzystywane do sfinansowania inwestycji, różnią 

się przede wszystkim sposobem określenia oraz zapłaty kosztu kapitału, sposobem 

zabezpieczenia wierzytelności i konstrukcją spłat pożyczonego kapitału. Spłata kapitału 

                                                 
28 S. Wrzosek, ,,Ocena efektywności inwestycji”, op. cit. s. 116- 117. 
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może być dokonywana na kilka sposobów.29 Do najbardziej popularnych można zaliczyć 

spłatę w ratach annuitetowych, stałych ratach kapitałowych, spłatę  

z automatycznym odnawianiem kredytu lub spłatę całości na koniec okresu. 

 Każda instytucja finansowa, która udostępnia kapitał dłużny, powinna zapewnić 

sobie jak najwyższe prawdopodobieństwo, iż kapitał zostanie zwrócony. W tym celu 

może uzyskać gwarancje spłaty kredytu lub pożyczki. Gwarancje mogą przybierać różne 

formy: hipoteki, poręczenia osób oraz firm trzecich, zastawu, cesje należności. Powoduje 

to, iż wyróżnia się np. kredyty hipoteczne, lombardowe. 

 Warto zaznaczyć, iż niektóre formy finansowania inwestycji, są zarezerwowane 

dla przedsięwzięć, które podejmują większe podmioty. Należą do nich papiery 

wartościowe, które w efektywny sposób mogą być wyemitowane przede wszystkim przez 

publiczne spółki, których działalność oceniana jest na rynkach finansowych. Mają tu 

znaczenie również stałe koszty organizacji emisji papierów wartościowych, które 

powodują, iż efektywna jest duża skala emisji. 

 Korzystanie z kapitału obcego w finansowaniu inwestycji ma wiele zalet m. in: 

 jest względnie tanim źródłem finansowania, ponieważ odsetki od pożyczek 

i kredytów zmniejszają podstawę opodatkowania jaką jest dochód, tworząc 

tym samym efekt osłony podatkowej, 

 kapitał obcy dostępny jest na rynkach finansowych w bardzo dużej ilości, 

 daje możliwość wykorzystywania efektu dźwigni finansowej, 

 wierzyciele nie uczestniczą w podziale korzyści, wynikających ze wzrostu 

wartości przedsiębiorstwa, gdyż z góry zostają przez nich określone 

oczekiwane dochody- oczekiwana stopa procentowa, 

 pozyskanie dodatkowych środków obcych jest łatwiejsze, niż pozyskanie 

nowych środków własnych, ponieważ można go pozyskać zarówno na rynku 

kapitałowym, jak i kredytowym, 

 Podstawowe wady jakie można zauważyć wykorzystując to źródło finansowania 

inwestycji to przede wszystkim: 

 pozyskiwany jest na określony czas, a jego spłata musi nastąpić, bez względu 

na to, czy firma dysponuje wystarczającymi środkami, 

 wywołuje wzrost ryzyka, 

                                                 
29 S. Wrzosek, ,,Ocena efektywności inwestycji”, op. cit. s. 117. 
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 wymaga przedłożenia wierzycielom odpowiednich zabezpieczeń, którymi 

przedsiębiorstwo nie zawsze dysponuje, 

 nadmierny wzrost zadłużenia, może wywołać wzrost kosztu środków 

własnych (właściciele mogą zażądać rekompensaty za wzrastające ryzyko 

bankructwa), 

 charakter oraz treść umów pożyczkowych lub kredytowych może ograniczać 

swobodę w podejmowaniu decyzji, związanych ze sposobem wykorzystania 

kapitału obcego, 

 w przypadku trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego wierzyciele 

zaspokajani są w pierwszej kolejności przed właścicielami z dochodów  

i majątku firmy (właściciel ponosi wyższe ryzyko, które wiąże się  

z udostępnianiem kapitału niż wierzyciel).30 

 Fundamentem podziału źródeł finansowania inwestycji jest zróżnicowanie 

sposobu zaangażowania środków w działalność gospodarczą, a także udziału danego 

źródła w podjętych inwestycjach. Organizacja finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych 

najczęściej nie sprowadza się tylko do pozyskiwania środków finansowych z jednego 

źródła. Podmioty gospodarcze w rzeczywistości pozyskują kapitał, korzystając z co 

najmniej kilku instrumentów finansowych. Nie należy również zapominać, iż ważną 

kwestią poza finansowaniem inwestycji jest jej ocena. Każda inwestycja powinna być 

oceniona pod względem spodziewanych korzyści i uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu. 

 

1.4 Ocena efektywności inwestycji 

 

 Ocena efektywności inwestycji stanowi kluczowy element przedsięwzięć 

inwestycyjnych. Składa się z dwóch części, a mianowicie: rachunkowej czyli rachunek 

efektywności inwestycji i poza rachunkowej czyli opisowej. Obie części ze wzglądu na 

charakter efektów i nakładów różnią się stosowanymi metodami. Rachunek efektywności 

inwestycji obejmuje przede wszystkim przygotowanie danych, analizę poziomu ryzyka 

 i sporządzenie oceny opłacalności podejmowanych inwestycji.31  

 Ze wzglądu na różne kryteria można wyróżnić kilka rodzajów rachunku. Ze 

względu na kryterium celu wyróżnia się rachunek bezwzględny i rachunek względny. 

                                                 
30 P. J. Szepankowski, ,,Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa”, op. cit., s. 92 
31 A. Michalak, ,,Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce”, op. cit., s. 83. 
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Bezwzględny rachunek pozwala określić , czy inwestycja jest opłacalna pod względem 

ekonomicznymi i czy charakteryzuje się odpowiednim i akceptowalnym poziomem 

ryzyka. Wykazuje się to poprzez algorytmy, porównując korzyści z kosztami  

i nakładami. W różnych przypadkach rachunek efektywności służy również porównaniu 

efektywności kilku inwestycji, które podlegają względnej ocenie efektywności. 

Najważniejszą różnicą pomiędzy względnym a bezwzględnym rachunkiem efektywności 

jest to, iż rachunek bezwzględny umożliwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych 

dotyczących inwestycji, natomiast rachunek względny pomaga w dokonaniu wybory 

najbardziej efektywnych inwestycji. 

  Biorąc pod uwagę sposób przeprowadzenia rachunku można wyróżnić rachunek 

wielowskaźnikowy oraz jednowskaźnikowy.32 Pierwszy z nich opiera się na wskaźnikach 

cząstkowych, które dotyczą różnych aspektów inwestycji, a mianowicie: 

kapitałochłonności, rentowności, materiałochłonności, pracochłonności oraz koszty 

jednostronne. Pozwalają one na pogłębioną i wielostronna ocenę. Główną wadą jednak 

tego rachunku to niejednoznaczność spowodowana różnokierunkowością zmian 

wskaźników cząstkowych. Na podstawie rachunku jednowskaźnikowego można 

jednoznacznie ocenić inwestycje pod względem efektywności, gdyż zapewnia ocenę  

w postaci jednego wskaźnika, który uwzględnia podstawowe elementy kształtujące 

efektywność. 

 Niektórych efektów i korzyści nie można jednak przedstawić i skwantyfikować  

w postaci pieniężnej. Należą do nich elementy trudno wymierne i niewymierne, 

odzwierciedlające różne koszty i korzyści społeczne. Tego typu efekty i nakłady 

podlegają poza rachunkowej ocenie efektywności, która polega na porównaniu nakładów 

i efektów drogą rozumowania na podstawie logicznie niesformalizowanych schematów.33 

Ta część obejmuje ocenę jakościową, która opiera się na dotychczasowych 

doświadczeniach, wiedzy i opiniach ekspertów. Większość kryteriów oceny 

zastosowanych w tej części nie nadaje się do ujęcia w ramach deterministycznej metody 

oceny i ma charakter niepieniężny. 

 W części rachunkowej oceny efektowności podejmowanych inwestycji są 

wykorzystywane kryteria ekonomiczne, społeczne i finansowe. Kryteria finansowe 

odgrywają szczególną rolę na szczeblu mikroekonomicznym, gdzie rachunek jest 

prowadzony zazwyczaj przez inwestorów prywatnych. Kryteria społeczne  

                                                 
32 W. Rogowski, ,,Rachunek efektywności inwestycji”, op. cit., s. 95. 
33 A. Michalak, ,,Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce”, op. cit., s. 84. 
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i ekonomiczne zaś, wykorzystywane są przez terenowe i centralne organy władzy, 

 a także inne organizacje zainteresowane oddziaływaniem inwestycji na społeczeństwo  

i gospodarkę. Kryteria te dominują w rachunku makroekonomicznym, w którym za 

najważniejsze uznaje się społeczeństwo.34 

 Aby można było dokładnie zbadać efektywność inwestycji należy dokonać oceny 

stopnia, w jakim inwestycje przyczyniają się do zwiększenia wartości dla inwestora,  

a także w jakim stopniu powodują korzystne zmiany dla społeczeństwa. Wyczerpująca  

i wszechstronna ocena efektywności inwestycji powinna wykraczać poza ocenę 

mikroekonomiczną uwzględniając makroekonomiczny rachunek efektywności. 

 Sformalizowane metody oceny inwestycji pod kątem efektywności stanowią treść 

oceny rachunkowej. 

W podmiotach gospodarczych stosuje się zazwyczaj metody uwzględniające przepływy 

pieniężne, a należą do nich: 

 metody statyczne- proste, 

 metody dyskontowe- złożone.35 

 Metody statyczne opierają się na księgowej kalkulacji, pomijając wpływ inflacji 

 i czasu na wartość nakładów i efektów. Ze względu na prostotę rachunek statyczny 

przydatny jest do oceny inwestycji. Stosuje się go również w ocenie mniejszych 

inwestycji, o krótkim czasie eksploatacji i realizacji. Najczęściej stosowanymi metodami 

statycznymi jest okres zwrotu oraz stopa zwrotu.  

 Okres zwrotu oznacza czas, po upływie którego wpływy pokrywają poniesione 

nakłady. Jeśli okres jest krótki oznacza to, iż inwestycja jest wysoko ceniona. Stopa 

zwrotu natomiast wynika z relacji dochodu uzyskanego na skutek realizacji inwestycji  

i wielkościach zaangażowanego kapitału. Określana jest mianem rentowności. Jednym 

ze sposobów obliczania rentowności inwestycji jest księgowa stopa zwrotu. Jest to relacja 

przeciętnego rocznego zysku netto do wielkości nakładów. Stosując metodę stopy zwrotu 

konieczne jest wyznaczenie wartości granicznej. Poniżej tej wartości inwestycje można 

uznać za nieopłacalne. 

 W metodach dynamicznych zaś, bierze się pod uwagę czynnik czasu i jego wpływ 

na zdarzenia finansowe, które zachodzą w okresie eksploatacji i realizacji inwestycji. 

Opierają się na rachunku dyskontowym i są bardziej złożone od metod statycznych. 

                                                 
34 A. Michalak, ,,Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce”, op. cit., s. 85. 
35 A. Michalak, ,,Parametry efektywności w cyklu życia inwestycji”, Zeszyty Naukowe Politechniki 

Śląskiej- seria: Organizacja i Zarządzanie z.66, 2013, s. 70. 
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Metody dynamiczne dają możliwość prawidłowego porównania sald przepływów 

pieniężnych, powstających w skutek podejmowanych inwestycji  

w kolejnych latach. Do metod dynamicznych oceny efektywności inwestycji można 

zaliczyć metodę: wartości bieżącej netto oraz wewnętrzną stopę zwrotu  

i zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu. 

 Pierwsza z metod czyli wartości bieżącej netto należy do jednej z najczęściej 

stosowanych i nowoczesnych metod badania efektywności podejmowanych inwestycji. 

Wartość bieżąca netto to wartość netto strumieni przepływów pieniężnych, która zawiera 

wydatki związane z inwestycją, wpływy uzyskane w czasie jej eksploatacji,  

a także pozostałą wartość po zakończeniu eksploatacji.36 Wartość bieżącą netto otrzymuje 

się poprzez zdyskontowanie różnicy pomiędzy wydatkami i wpływami, jakie powstają w 

ciągu istnienia obiektów inwestycyjnych, przy danym poziomie stopy dyskontowej. 

 Metodę wartości bieżącej netto wykorzystuje się w celu sprawdzenia czy podjęte 

inwestycje są opłacalne poprzez porównanie wartości wpływów i zaangażowanych 

środków w inwestycje. Gdy wartość bieżąca wynosi zero, oznacza to, iż przepływy 

pieniężne netto wystarczą tylko na pokrycie kosztu kapitału . Projekt z dodatnią wartością 

bieżącą zapewnia stopę zwrotu, która przewyższa koszt kapitału. Taka sytuacja 

najczęściej występuje w inwestycjach prywatnych. Ujemna wartość bieżąca netto 

oznacza natomiast, iż inwestycja nie jest opłacalna.  

 Stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu określa się stopę dyskontową, gdzie 

zdyskontowana wartość wydatków jest równa zdyskontowanej wartości wpływów. 

Poziom stopy dyskontowej, w którym wartość netto jest równa zero stanowi faktyczną 

stopę zysku z nakładów inwestycyjnych. W tej metodzie zostaje ustalona faktyczna stopa 

zwrotu od kapitału, w celu porównania jej z minimalną stopą zysku. 

 Biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki finansowania oraz dłuższy okres 

obliczeniowy dużych inwestycji stosuje się fazową formułę dyskontowania przepływów 

pieniężnych. Zwykle stopa dyskontowa przyjmuje różną wartość w poszczególnych 

etapach procesu inwestycyjnego, gdyż występuje w nich zmienny koszt kapitału  

i wykorzystuje się różne źródła finansowania inwestycji.  

 W pierwszej fazie czyli przed inwestycyjnej inwestorzy mają ograniczone 

możliwości związane z korzystaniem ze środków obcych, gdyż nie są jeszcze znane 

poszczególne parametry ekonomiczno-techniczne i występuje największe ryzyko 

                                                 
36 A. Michalak, ,,Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce”, op. cit., s. 90. 
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inwestycyjne. Stopa dyskontowa w tej fazie powinna więc odpowiadać specyfice 

finansowania i najczęściej równa się kosztowi kapitału własnego. W kolejnej fazie czyli 

inwestycyjnej zmieniają się warunki finansowania oraz zapotrzebowane na kapitał. Filar 

tej fazy stanowi zazwyczaj kapitał obcy, który pochodzi z różnych źródeł. Stopa 

dyskontowa odpowiada kosztowi kapitału obcego. W fazie eksploatacyjnej finansowanie 

różni się od poprzednich, inna jest stopa dyskontowa i koszt kapitału. Innego traktowania 

wymaga także jej ostatni etap jakim jest likwidacja inwestycji.  

W jej wyniku powstaje wartość rezydualna, która stanowi końcowe saldo pieniężne. 

 Inwestycje można uznać za opłacalne, kiedy obliczone dla nich wewnętrzne stopy 

zwrotu są wyższe od stóp granicznych,37 które z reguły stanowią koszt kapitału 

niezbędnego do sfinansowania przedsięwzięć. In większa różnica między nimi, tym 

podejmowane inwestycje stają się bardziej opłacalne.  

  Inwestorzy podejmując inwestycje niezależnie od ich rodzaju ponoszą 

nakłady, które mają im przynosić spodziewane korzyści w dłuższym okresie. Każda 

inwestycja powinna być oceniona pod względem uzyskania właściwej stopy zwrotu, 

 a mianowicie relacji zachodzących pomiędzy poniesionymi nakładami a osiągniętymi 

wynikami. Porównanie tej relacji oraz wyznaczenie stopy zwrotu pozwala ocenić 

efektywność podejmowanych inwestycji przy pomocy opisanych metod. 

1.5 Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy 

 

 Wzrost gospodarczy jest to mierzalna kategoria ekonomiczna, która obejmuje 

wzrost wielkości wytwarzanych dóbr i usług konsumpcyjnych i produkcyjnych.38 Wzrost 

gospodarczy to jeden z nadrzędnych celów oraz kierunków polityki gospodarczej  

w każdym kraju. 

 Istniejące teorie wzrostu gospodarczego przypisują inwestycjom szczególnie 

ważną rolę. Już pierwsze modele wzrostu gospodarczego (keynesowskie) podkreślały, iż 

akumulacja kapitału, odgrywa decydująca rolę w stymulowaniu stanu i potencjału 

gospodarczego. Twierdzono, iż funkcją inwestycji, jest z jednej strony tworzenie 

dochodu, a z drugiej zwiększenie możliwości produkcyjnych w danej gospodarce, 

poprzez rozszerzanie jej kapitałowych zasobów.  

                                                 
37 I. Jonek-Kowalska, A. Michalak : Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania 

inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego. PWN, Warszawa 2012, s. 74- 75. 
38 K. Sobiech- Grabka, K. Nawrot,, Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki 

rynkowej”, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008, s. 108. 
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 John Maynard Keynes twierdził, że inwestycje są siłą napędową gospodarki. 

Wynika to, ze ścisłego powiązania ich z aktywnością gospodarczą, uwzględniając zmiany 

zachodzące w globalnym popycie.39 Inwestycje jednak stanowią niestabilny składnik tego 

popytu, ponieważ są uzależnione, od oczekiwań przedsiębiorstw. Oczekiwania 

natomiast, opierają się na oszacowaniu cen, przyszłych zmian popytu oraz porównaniu 

rentowności zainwestowanych środków ze stopą procentową kredytów inwestycyjnych. 

Podmioty gospodarcze nigdy nie mają pewności, co do uzyskania określonego zysku. 

Każdy inwestor zanim podejmie decyzję inwestycyjną, powinien porównać korzyści, 

które uzyska w postaci zysku z kosztami, wiążącymi się z nowymi inwestycjami.  

 W teorii keynowskiej zakładającej niepełne wykorzystanie potencjału 

produkcyjnego, wydatki inwestycyjne wiążą się ze wzrostem dochodu narodowego 

poprzez mnożnik inwestycyjny. Wzrost inwestycji powoduje przyrost dochodu 

narodowego, natomiast ich zmniejszenie, powoduje spadek dochodu narodowego.40 

Podejmowanie inwestycji tworzy popyt na środki kapitałowe, a tym samym wzrost 

produkcji, zatrudnienia i dochodów pracowników. Dochody te mogą zostać wydane na 

konsumpcję, tworząc dodatkowy popyt, który ma wpływ na wzrost zatrudnienia, 

dochodów i produkcji dóbr konsumpcyjnych. 

 Współcześnie teorie wzrostu gospodarczego w bardzo niewielkim stopniu 

opierają się na teorii keynowskiej. Obecnie rozróżnia się modele egzogenicznego 

(neoklasyczne) oraz endogenicznego wzrostu gospodarczego. Taki podział związany jest 

z tym, czy stopa zwrotu wyznaczona jest przez te wielkości, które pozostają poza 

modelem (w przypadku egzogenicznego), czy przez zmienne i parametry, które 

występują w modelach (w przypadku endogenicznych). 

 Modele egzogeniczne opisują gospodarkę zamkniętą, w której inwestycje 

utożsamiane są z oszczędnościami. Nie dokonuje się jednak ich rozróżnienia na 

inwestycje ex ante i ex post. Zgodnie z tą teorią, wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy 

jest zmienny i zależy od horyzontu czasowego.41 Z modelów egzogenicznych wynika, iż 

wzrost skłonności do podejmowania inwestycji w określonym okresie powoduje 

tymczasowy wzrost wielkości akumulacji kapitału, który przypada na jednostkę pracy 

efektywnej, a tym samym przyczynia się do szybszego tempa wzrostu gospodarczego. 

 W długim okresie jednak stopa zwrotu produkcji nie jest uzależniona od wielkości stopy 

                                                 
39 M. Nasiłowski, ,,System rynkowy podstawy mikro- i makroekonomii”, Key Text, Warszawa 2000, s.211 
40 M. Nasiłowski, ,,System rynkowy podstawy mikro- i makroekonomii”, op. cit., s.211 
41 Strona internetowa Instytutu Wiedzy i Innowacji: http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Giegiel.pdf 
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oszczędności. System gospodarczy ostatecznie osiąga taki poziom wielkości kapitału, 

przy którym inwestycje wystarczają jedynie na pokrycie amortyzacji, która jest równa 

sumie stóp wzrostu populacji, zużycia kapitału oraz postępu technicznego.42 Wzrost stopy 

inwestycji nie ma więc, trwałego wpływu na wzrost produkcji, gdyż tempo tego wzrostu 

ustala egzogeniczny postęp techniczny. 

 Teorie endogeniczne wzrostu gospodarczego, natomiast opisują sytuacje 

teoretyczne, w których gospodarka danego kraju trwale i bez ograniczeń jest w stanie 

zwiększyć wielkość produktu krajowego per capita. Zakładają one możliwość 

wystąpienia stałego wzrostu gospodarczego, nie uwzględniając egzogeniczności postępu 

technicznego. Postęp techniczny kształtuje się w sposób endogeniczny przez podjęte 

prywatne decyzje, dotyczące inwestycji materialnych i niematerialnych. Zmiana zasobu 

środków obejmuje zarówno kapitał ludzki, jak i fizyczny. Przedsięwzięcia inwestycyjne 

mogą stanowić źródło wzrostu przychodów uzyskanych ze skali produkcji oraz źródło 

wzrostu efektywności operacyjnych.43 

 W najnowszych teoriach wzrostu gospodarczego łączy się podejście neoklasyczne 

z endogenicznymi modelami wzrostu gospodarczego, poszerzając pojęcie kapitału  

i podkreślając szczególne znaczenie inwestycji w gospodarce. Wzrost gospodarczy 

uzależniony jest od oczekiwań podmiotów gospodarczych w związku  

z tempem rozwoju gospodarki. Te z kolei kształtują się poprzez aktualną politykę 

makroekonomiczną w danym kraju.44 Należy również zaznaczyć, iż instrumenty tej 

polityki stymulują wzrost gospodarczy, jednak źródła wartości dodanej są  

w przedsiębiorstwach. Konieczna jest zatem poprawa kondycji indywidualnej 

podmiotów gospodarczych oraz poprawa efektywności instytucji finansowych. 

 Obecnie powszechnie uznawaną miarą wzrostu gospodarczego jest Produkt 

Krajowy Brutto (PKB). Określa on całkowitą wartość rynkową towarów oraz usług 

finalnych, które zostały wytworzone w ciągu roku, w gospodarce narodowej.45  

 Wielkość Produktu Krajowego Brutto uzależniona jest w pewnym stopniu od 

poziomu inwestycji. Są one składnikiem PKB, wykazującym dużą skłonność do 

                                                 
42 Bukowski M, ,,Inwestycje, oszczędności i wzrost gospodarczy” [w:] T. Tokarski [red], ,,Wzrost 

gospodarczy. Restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Uniwersytet 

Łódzki, Łódź 2003, s. 18-19. 
43 R. Rapacki, ,,Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce”, [w]:,,Ekonomista” nr 4, Key 

Text 2002, s. 478. 
44 U. Kalina- Prasznic,, Regulowana gospodarka rynkowa”, Wolters Kluwer Polska Sp. zo.o., Kraków 

2007, s. 108. 
45 S. Marciniak,, Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy współczesności”, PWN, Warszawa 

2013, s. 399. 
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fluktuacji. Obserwowane podczas recesji obniżenie popytu na dobra lub usługi,  

w dużym stopniu związane jest ze zmianą wielkości inwestycji, a mianowicie ich 

zmniejszeniem. Jednocześnie wahania dotyczące stopy zwrotu dochodu zależą m.in. od 

nakładów inwestycyjnych, które są mierzone jako udziały w Produkcie Krajowym Brutto.  

 Wg raportu Ministerstwa Gospodarki46 dotyczącej stanu gospodarki w 2014 roku 

nakłady inwestycyjne, pomimo wahań, były jednym z głównych czynników wzrostu 

Produktu Krajowego Brutto. Tempo z jakim wzrastały nakłady inwestycyjne wyniosło 

5,5% i było szybsze od tempa wzrostu gospodarczego. Na tle krajów regionu było jednak 

względnie stabilne.  

 Ważnym czynnikiem wzrostu Produktu Krajowego Brutto oraz produkcji są 

również bezpośrednie inwestycje zagraniczne.47 Stanowią zasadniczy czynnik 

wspierający procesy restrukturyzacji, a ich efektem jest wprowadzenie nowszych 

technologii oraz technik zarządzania i kreowanie podaży o standardach 

międzynarodowych. Proces ten poprawia także efektywność alokacji zasobów w całej 

gospodarce. W Polsce inwestycje zagraniczne przyczyniły się przede wszystkim do 

poniesienia stopnia konkurencyjności gałęzi gospodarki oraz poszczególnych 

przedsiębiorstw, ożywienia rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.48 

 Podsumowując można stwierdzić, iż inwestycje mają duży wpływ na wzrost 

gospodarczy. Podejmowanie nowych inwestycji powoduje wzrost dochodu  

w gospodarstwach domowych, prowadzi do zwiększenia wydatków konsumpcyjnych,  

a także przyczynia się do ponownego wzrostu kupna dóbr inwestycyjnych przez 

określonych inwestorów. Ważne jest także istnienie budzącej zaufanie, stabilnej i dobrej 

polityki makroekonomicznej w danym kraju. Podmioty gospodarcze oczekując wzrostu 

w gospodarce wcześniej zakupują dobra inwestycyjne i konsumpcyjne na kredyt, gdyż 

wierzą iż będą w stanie go spłacić. Taki wzrost popytu przyczynia się do ożywienia 

gospodarczego i lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego. Ożywienie to 

skłania również podmioty do podjęcia decyzji o zwiększeniu ilości przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

  

                                                 
46 Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki : http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG14_201 40 

821.pdf  
47 Z. Milczewska,, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej 

gospodarki,, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne”, Warszawa 2009, s. 45. 
48Strona internetowa Biura Studiów i Ekspertyz: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_01/i-789.pdf 
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Rozdział II 

 

ISTOTA I CZYNNIKI ROZWOJU MIAST 

 

2.1 Miasto i jego funkcje 

 
 Miasto i jego funkcje stanowią przedmiot badań w różnych dyscyplinach 

naukowych m.in. w ekonomii, historii, prawie i gospodarce przestrzennej. Od wielu lat 

jest postrzegane jako ważna instytucja, której występowanie niesie za sobą znaczące 

skutki w każdej dziedzinie. Powstanie miast oraz jego rozwój są wynikiem procesu 

urbanizacyjnego przejawiającego się m. in. potencjałem społeczno-ekonomicznym, 

koncentracją ludzkości, a także różnego rodzaju zasobów. Stanowi on globalny  

i wieloaspektowy proces, który związany jest z postępem naukowym i technicznym. Ze 

względu na coraz bardziej złożone uwarunkowania, miasto staje się pojęciem, trudnym 

do zdefiniowania.49 

 Można przyjąć, iż obecnie aktualna i uniwersalna definicja pojęcia miasta jest 

zawarta w encyklopedii PWN. Miasto to „skupisko ludzkie, przeciwstawne wsi, 

charakteryzuje się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną 

mieszkańców, utrzymujących się w większości z zajęć nierolniczych, handlu, rzemiosła, 

przemysłu i usług”.50Wyróżnia się przede wszystkim intensywnością zabudowy oraz 

wyposażeniem w narzędzia niezbędne do produkcji dóbr i usług, a także zaopatrywania 

się w energię. Posiada określoną sieć transportu i gospodarkę wodną. 

 Miasto postrzegane jest także, jako podmiot gospodarczy, posiadający złożoną 

strukturę organizacyjną. Decyzje i działania organów władzy miasta, mogą wywołać 

różne skutki ekonomiczne, a także sprawić iż stanie się ono, aktywnym uczestnikiem  

w procesach gospodarczych. Celem działania miasta, jako podmiotu gospodarczego jest 

wzrost konkurencyjności, wzrost społeczno-gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy. 

Obejmuje, więc poziom życia ludności, budowania siły konkurencyjnej, tworzenie 

odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości 

przyciągania inwestorów.51  

                                                 
49 S. Kopernik, ,,Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa” Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 112. 
50 Strona internetowa: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/miasto.html. 
51 K. Kuciński, ,,Miasto jako analog przedsiębiorstwa”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 

2011, s. 84. 
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Miasto można również traktować jako podmiot społeczny. Charakterystyczne dla 

podmiotów społecznych jest przede wszystkim społeczne uwrażliwienie, a nie 

komercyjna maksymalizacja zysku. Podejmowane inicjatywy mają zasięg lokalny oraz 

bazują na posiadanym dziedzictwie kulturowym i atutach kapitału naturalnego  

w poszczególnych jednostkach osadniczych. Jako podmiot społeczny miasto angażuje się 

w działalność o charakterze interwencyjnym i poszukuje różnych możliwości 

aktywizowania swoich mieszkańców.52 Prowadzi również działalność ukierunkowaną na 

rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności oraz zaspokajanie jej potrzeb. 

Miasto stanowi złożoną całość, tworzoną w długim procesie rozwojowym, a jej 

struktura i cechy są wypadkową zaplanowanych i żywiołowych działań, wiążących się  

z realizacją różnych wartości i idei.53 W oparciu o literaturę do podstawowych cech, które 

charakteryzują obszary miejskie należą: 

 zróżnicowanie zabudowy, 

 gromadzenie podmiotów gospodarczych, 

 zawartość skupiska ludzi, 

 miejski styl życia, 

 heterogeniczność mieszkańców, 

 zróżnicowanie zawodowe mieszkańców, 

 proces zmian użytkowania obszarów- nieciągły, 

 inne niż na obszarze wiejskim zarysy demograficzne np. wyższy 

współczynnik feminizacji.54 

 Przedstawione cechy można również sklasyfikować w trzy grupy, a mianowicie: 

społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. Analiza miasta powinna być przeprowadzona  

w oparciu o wszystkie grupy cech, gdyż uwzględniając tylko jedną grupę badania będą 

nie pełne. Należy również podkreślić, iż każda cecha miasta niesie ze sobą pewne skutki, 

a w różnych miastach poszczególne cechy są rozwinięte w odmiennym stopniu.55 Istotną 

rolę odgrywa gromadzenie podmiotów gospodarczych oraz zróżnicowanie zawodowe 

mieszkańców. Są to ważne cechy przede wszystkim dla rozwoju lokalnego miasta, gdyż 

                                                 
52 E. Florczak „Przedsiębiorstwo społeczne”, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie nr 4(13), 2009 s.35-41 
53 A. Karwińska, A. Brzosko- Sermak,, Dobrze funkcjonujące miasto- koncepcje, cechy, perspektywy 

rozwoju”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, Karków 2014, 234. 
54 M. Czornik ,,Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania”, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 

Katowice 2008, s. 15-16. 
55 T. Skotarczyk [red], ,,Zarządzanie miastem- studium ekonomiczne i organizacyjne”, CeDeWu Sp. zo.o., 

Warszawa 2010, s. 24. 
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zapewniają przede wszystkim szerszy zakres działań, który opiera się na większej 

dostępności określonych instrumentów rozwoju. Cechy miast powinny być także 

uwzględniane przy wyznaczaniu funkcji miasta. 

 Na obszarze miasta realizuje się różne funkcje. Zgodnie z przesłankami teorii bazy 

ekonomicznej funkcje miast klasyfikuje się na dwie grupy: 

 funkcje miastotwórcze (egzogeniczne), 

 funkcje obsługi miasta (endogeniczne)56 

 Miasto wypełniając funkcje miastotwórcze, prowadzi działalność, której rezultaty 

są przeznaczone na rynek pozamiejski. Są one wyrazem otwierania się na świat 

zewnętrzny i stanowią odpowiedź na potrzeby nabywców, którzy nie są mieszkańcami 

danego miasta.57 Nabywając dobra lub usługi korzystają oni  

z odpowiedniej dystrybucji. Należy przy tym zaznaczyć, iż zasięg rynku dla 

poszczególnych produktów, które powstają w mieście teoretycznie nie jest ograniczony. 

Metropolie produkując na rynek globalny, wyznaczają trendy konsumpcji dla całego 

świata, natomiast powstałe ośrodki miejskie w potrzeby obsługiwanego obszaru wpisują 

się rozmiarami swojej działalności.  

 W podstawowym wymiarze miasto musi być miejscem zaspokajania 

biologicznych potrzeb, gwarantując przeżycie, w optymalnym zaś, to ogół warunków 

pozwalających na godne życie i utrzymanie poczucia sensu istnienia. W szerszym ujęciu 

przyjmuje się, że każdemu użytkownikowi miasta powinien być udostępniony taki zbiór 

produktów, który umożliwi jego dalszą obecność w tym właśnie miejscu. Taki zbiór 

składa się na warunki życia ludzi oraz działalność przedsiębiorstw  

w mieście. Te natomiast powstają poprzez wypełnienie funkcji wewnętrznych. 

 Funkcje endogeniczne wypełniane są poprzez działalność służącą zaspokojeniu 

wewnątrz miejskich potrzeb. Zgłaszane są one przez wszystkich mieszkańców miasta,  

w tym także dysponujących określoną siłą nabywczą. Jej wysokość razem z aspektami 

cywilizacyjnymi stopnia rozwoju społeczności miejskiej (dobra publiczne) definiują 

podstawowe cechy i rozmiary działalności, składające się na wewnętrzne funkcje. 

Funkcje endogeniczne mają charakter wtórny i nie przyczyniają się do powstania oraz 

rozwoju miasta.58 

                                                 
56 R. Brol [red] ,,Ekonomika i zarządzanie miastem”, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we 

Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 24. 
57 T. Skotarczyk [red], ,,Inwestycje w mieście- uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne  

i przestrzenne”, CeDeWu Sp. zo.o., Warszawa 2012, s. 21 
58 R. Brol [red] ,,Ekonomika i zarządzanie miastem”, op. cit., s.24. 
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 Dochody mieszkańców, są głównie wynikiem działalności realizowanej  

w ramach wykonywania zewnętrznych funkcji, które zasilają system miejski.  

W znacznym stopniu ich konkurencyjność przesądza więc także o charakterze 

wewnętrznych funkcji. Wydatki podmiotów gospodarczych w mieście, które skierowane 

są na wewnętrzny rynek, mają wymiar wynagrodzeń i stanowią dochód osób 

zatrudnionych, nie wychodzący poza miejski system. Jego zewnętrzna alokacja 

teoretycznie przekłada się szczególnie na pokrycie wydatków, ponoszonych na zakup 

produktów rolnych, nie wytwarzanych w mieście. Zgodnie z teorią bazy ekonomicznej 

środki na rozwój miasta dostarczane są poprzez realizację funkcji zewnętrznych. 

 Obydwie wyżej opisane grupy funkcji uzupełniają się wzajemnie. Miasto 

realizując wyłącznie funkcje wewnętrzne nie mogło by przetrwać, gdyż nie wytwarza 

żywności. Pozyskuje ją poprzez sprzedaż produktów rolnikom w postaci dóbr 

przemysłowych i wyspecjalizowanych usług. Te natomiast powstają w podmiotach 

gospodarczych, które działają w ponad miejskiej skali. Obszar zainteresowania 

producentów żywności nie wystarcza jednak na uzyskanie środków na rozwój nawet  

w średnio zurbanizowanym społeczeństwie. Konieczna jest więc, wymiana z innym 

miastem lub miastami, która przyniesie większe korzyści, kiedy na rynek przeznaczone 

zostaną produkty wysoko przetworzone. Tym samym inwestycje w nowoczesną 

działalność stanowią przedmiot zainteresowań liderów rozwoju miejskiego. Wynalazki, 

technologie oraz patenty przynoszą większe korzyści, gdy mają rodzime pochodzenie, 

natomiast import uznaje się za właściwy, pod warunkiem innowacyjnego wykorzystania. 

Jednocześnie inwestor potrzebuje także, odpowiednich warunków dla prowadzonej 

działalności, głównie wykwalifikowanych pracowników oraz usług. Może ich dostarczyć 

działalność podejmowana w ramach wewnętrznych funkcji. Ogół prowadzonych 

działalności w miastach składają się na ich atrakcyjność inwestycyjną.  

 Pojawiające się funkcje miasta oraz ich klasyfikacje mają charakter uznaniowy  

i teoretyczny. Stanowią one zbiór działalności społeczno-gospodarczych, niezależnych 

od ich rangi przestrzennej i ekonomicznej. Są rozpatrywane zarówno z punktu widzenia 

określonego miasta, jak również systemu osadniczego, z którego pochodzi. 59Można 

stwierdzić, iż każda czynność wykonywana przez użytkowników miasta w jego obszarze, 

                                                 
 
59 T Skotarczyk [red], ,,Inwestycje w mieście- uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne  

i przestrzenne”, op. cit., s.15. 
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składa się na jego funkcje. Jest częścią składową tworzenia realiów miejskich, klimatu 

społecznego lub gospodarczego. Najczęściej wymieniane w literaturze funkcje miast to:  

 funkcja administracyjno-polityczna - związana z umiejscowieniem władz 

publicznych, które służą mieszkańcom miasta oraz innym obszarom. Ich 

lokalizacja oddziałuje na gospodarkę miasta oraz strukturę morfologiczną, 

 funkcja handlowa – związana jest z wymiana towarową i ma wpływ na 

kształtowanie wielu ośrodków miejskich, 

 funkcja przemysłowa - wiąże się z lokalizacją firm na terenie miasta, które 

przetwarzają surowce na półprodukty i towary. Wpływa na charakter miasta  

i jego strukturę przestrzenną,  

 funkcja usługowa – służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, zarówno 

materialnych jak i nie materialnych, 

 funkcja komunikacyjna – duże miasta stanowią ważny węzeł 

komunikacyjny (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy). Wpływa na rozwój 

przestrzenny miasta oraz strukturę społeczno-ekonomiczną, 

 funkcja turystyczna – związana z walorami miasta lub środowiskiem 

geograficznym, w którym funkcjonuje.60 

 Wyżej wymienione funkcje w różnych miastach mogą być pełnione w większym 

lub w mniejszym stopniu. W każdym mieście można jednak odnaleźć funkcję 

dominującą, która tworzy podstawę życia miasta. To właśnie wokół niej koncentrują się 

inne funkcje. W praktyce rola funkcji dominującej ulega zmianom w czasie. Można 

stwierdzić jej sukcesje lub mutacje.61 Mutacja powodowana jest zmianami 

występującymi w samej funkcji lub włączeniem elementów innej funkcji. Sukcesja 

natomiast może wystąpić na skutek zmiany jednej funkcji na inną. Pod wpływem 

działania innych, nowych funkcji, miasta mogą przestawić się na nowe tory.  

 Ciągłe doskonalenie, a także dążenie do stworzenia lepszych wartości i bardziej 

skutecznych sposobów osiągania wyznaczonych celów zapewnia byt użytkownikom 

miast. Mimo to, iż atrakcyjność obszarów miejskich jest bardzo duża, miasta starają się 

utrzymać swój własny charakter. 

                                                 
60 K. Szołek ,,Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów”, Biblioteka 

Regionalistyki Nr 2 (1/2002), Wyd. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 130. 
61 K. Heffner, A. Polko ,,Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych”, Akademia 

Ekonomiczna im. Karola Akademickiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 30. 
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2.2 Klasyfikacja miast 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym62 status 

miasta nadawany jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Nadając go 

określonej gminie lub miejscowości należy uwzględnić charakter zabudowy, układ 

urbanistyczny oraz infrastrukturę techniczną i społeczną. Niezbędna jest także opinia rad 

gmin i przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Należy jednak zaznaczyć, iż  

w ustawie nie zostało dokładnie określone kryterium, które musi być spełnione aby Rada 

Ministrów mogła uznać, za wskazanie utworzenia miasta. Brak także wyczerpującej 

definicji i klasyfikacji miast. Ten aspekt szerszej rozpatrywany  

w literaturze. Za najpowszechniejszą metodę klasyfikacji miast, uznaje się podział, 

którego podstawę stanowi liczba mieszkańców. Według tego kryterium można wyróżnić 

miasta: 

 duże (100- 500 tys. mieszkańców), 

 średnie (20- 100 tys. mieszkańców), 

 małe (do 20 tys. Mieszkańców), 

 metropolie (powyżej 500 tys. mieszkańców).63 

 Podział miast w oparciu o liczbę mieszkańców budzi jednak poważne wątpliwości 

dotyczące tego, czy powstałe w wyniku klasyfikacji grupy, są spójne  

i reprezentatywne. Z przeprowadzonych badań wynika, że taką spójność dostrzega się  

w większym stopniu, niż odnosząc się do innych kryteriów. Wydaje się, iż nie można 

przeprowadzić żadnej innej klasyfikacji, która mogłaby stanowić równie przejrzysty 

punkt wyjścia, w celu wyodrębnienia poszczególnych grup ośrodków miejskich, przy 

zastosowaniu jeszcze bardziej skomplikowanych modeli. Niestety nie zmienia to faktu, 

iż wyodrębnianie miast w ten sposób nie traktuje się w sposób zupełnie bezkrytyczny. 

Należy podkreślić, iż nie ma dwóch identycznych miast.  

 Uwzględniając wszystkie uwagi, w literaturze wykazuje się jednak wiele cech 

wspólnych dla grupy małych miast. Klasyfikując je można wyróżnić dziesięć typów 

funkcjonalnych miast: 

 miasta bez funkcji dominujących, 

 miasta rolnicze,  

                                                 
62 Strona Internetowa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095 
63 M. Czornik ,,Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania”, op. cit., s. 26- 27 
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 miasta rolniczo- usługowe, 

 miasta rolniczo- przemysłowe, 

 miasta przemysłowo- usługowe, 

 miasta przemysłowo- rolnicze, 

 miasta przemysłowe, 

 miasta usługowo- przemysłowe, 

 miasta usługowo- rolnicze, 

 miasta usługowe.64 

 Funkcje miast to role jakie pełnią dane ośrodki w ujęciu społecznym  

i gospodarczym na określonym obszarze. W tym kontekście należy również odwołać się 

do pojęcia profilu gminy. Pojęcie to odnosi się do wszystkich gmin czyli jednostek, które 

posiadają zazwyczaj większą powierzchnię niż miasta stanowiące stolicę (wyjątkiem są 

gminy na prawach powiatu). Profil gminy rozumiany jest jako nagromadzenie się 

czynników, które sprzyjają i przyczyniają się do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Profil występuje wtedy, gdy działalność, która prowadzi gmina i w której się specjalizuje, 

przynosi znaczne wpływy środków finansowych spoza jej obszaru.65 Na tej podstawie 

można określić różne profile miast. W tym kontekście wyróżnia się miasta o profilu: 

 mieszkaniowym, 

 przemysłowym, 

 turystycznym, 

 usługowym,  

 rolniczym.66 

 Profil miasta uzależniony jest w dużym stopniu od położenia miasta względem 

innych ważnych miejsc oraz ośrodków osadniczych. W ramach strategii rozwoju miasta 

i podejmowania w niej działań istniej możliwość zmiany profilu. Może się wydawać, iż 

ośrodki miejskie o profilu mieszkaniowym występują zazwyczaj w sąsiedztwie dużych 

miast. Często w takich ośrodkach trudno jest zaplanować rozwój innych sfer.67 Mimo 

wszystko najważniejszy podział małych miast to klasyfikacja na miasta z dominującą 

funkcją usługową i dominującą funkcją przemysłową. W tym ujęciu można wyróżnić 

                                                 
64 T. Marszał,, Struktura funkcjonalna małych miast”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 10. 
65 J. Pasieczny,, Profile gmin w Polsce- zarządzanie rozwojem i zmianami”, Wyd. Naukowe Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 143. 
66 J. Pasieczny,, Profile gmin w Polsce- zarządzanie rozwojem i zmianami”, op. cit. S 178- 228. 
67 I. Jażdżewska [red],, Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, XXII Konwersatorium 

wiedzy o mieście”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 69-78. 
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miasta ,,komunikacyjne”, a mianowicie węzły drogowe, kolejowe lub niewielkie poczty 

i miasta o charakterze rekreacyjno- turystycznym. Pomimo, że te ostatnie grupy są 

istotne, nie występują zbyt często. Do cech które wpływają na kondycję i stan małych 

miast, których funkcją dominującą jest funkcja usługowa należą przede wszystkim: 

 zwiększający się popyt na usługi, które występują na danym obszarze i są 

bardzo istotne z punktu widzenia ich lokalizacji, 

 dynamiczna zmiana liczby podmiotów gospodarczych, a szczególne 

jednostek związanych z sektorem usług, 

 wzrost jednostek gospodarczych w strukturze udziału ogółem,68 

 Miasta z dominującą funkcją usługową dzieli się na ponadlokalne i lokalne. Do 

roli miast ponadlokalnych niewątpliwie przyczynia się ich pozycja administracyjna. 

Ośrodki te stanowią zazwyczaj stolice powiatowe i pełnią obligatoryjne funkcje np.  

z zakresu oświaty, opieki zdrowotnej. Mogą być także ośrodkami aktywizacji na 

obszarach wiejskich pod kątem rynku pracy. W odniesieniu do średnich miast, 

uwzględniając różne wnioski należy stwierdzić, iż średnie miasta w większym stopniu są 

nastawione na wielofunkcyjny rozwój i dlatego trudno mówić o zdominowaniu 

gospodarki miast przez jeden profil. Taka sytuacja jest niezgodna modelem rozwoju. 

Średnie miasta stanowią stolice powiatów i odgrywają ważną rolę w także w skali 

ponadregionalnej. Oddziałują również w istotny sposób na swoje otoczenie i w znacznie 

większym stopniu niż w przypadku małych miast, rozwinięte są ich funkcje handlowe, 

produkcyjne, usługowe, komunikacyjne i turystyczne. 

 Metropolie z kolei, są określane jako miasta przewodzące, dostarczające 

wzorców, wyznaczające trendy i spełniające rolę ,,miasta- matki”. O metropolitalnym 

charakterze miast nie decydują tylko ich wielkość, ale przede wszystkich wewnątrz 

miejskie układy funkcjonalne oraz wykształcone funkcje metropolitalne. Metropolie na 

swoim obszarze musza posiadać instytucje reprezentujące struktury zarządzania  

i kierowania międzynarodowych korporacji finansowych oraz gospodarczych.  

W metropoliach zlokalizowane są placówki technologiczne, naukowe i kulturalne, 

charakteryzujące się najwyższym standardem. Można stwierdzić, iż metropolie niejako 

,,opiekują się” określonym obszarem oraz przodują w danym modelu rozwoju.  

 

 

                                                 
68T. Marszał,, Funkcja usługowa małych miast”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 9 - 16. 
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 Aby miasto można było zaliczyć do metropolii powinno: 

 

 posiadać duży potencjał innowacyjny, 

 pełnić funkcje o charakterze metropolitarnym, 

 stymulować rozwój sieciowego modelu zarządzania i gospodarki, 

 odgrywać rolę węzła w sieci powiazań informacyjnych, komunikacyjnych  

i organizacyjnych, 

 posiadać znaczny potencjał ekonomiczny, a także silnie rozwinięty system 

usług. 

 Duże miasta, aby mogły pełnić wiodącą rolę w regionie, muszą mieć charakter 

wielofunkcyjny. Jeżeli jednak miasto nie otaczają dobrze rozwinięte tereny, nie będzie 

ono w stanie, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy. Ośrodki miejskie mogą być 

przodujące wówczas, gdy posiadają sprawny ośrodek centralny i otoczenie tworzące 

zintegrowany obszar. Rdzeń metropolii (przestrzeń otaczająca miasto) powinien być 

przygotowany na przyjęcie odpowiednich elementów struktury społeczno- gospodarczej, 

tworzących potencjał aglomeracji. W przeciwnym razie potencjał może stać się barierą 

rozwojową i może doprowadzić w konsekwencji do zaniku pro wzrostowych funkcji 

określonej jednostki przestrzennej.69 Dominacja dużych miast to rezultat do prowadzenia 

i skupiania się działalności gospodarczych w miejscach dobrze rozwiniętych pod 

względem inwestycyjnym. Taka lokalizacja w znacznym stopniu oddziałuje na strukturę 

istniejącej już sieci osadniczej, a mianowicie na funkcjonowanie dużych miast oraz ich 

otoczenia. 

 Miasto uznaje się za wyjątkowo złożony terytorialny system społeczny, który 

funkcjonuje we współczesnej globalizacji światowej gospodarki. Dla współczesnych 

miast, a szczególnie dla ich rozwoju ma to duże znaczenie, gdyż spotykają się one ze 

światowym kryzysem finansowym. W tej gospodarczej grze istnieje ,,pionowa 

zależność” pomiędzy małymi, średnimi a dużymi miastami. Powoduje to, iż z jedni będą 

uznawani za przegranych, a inni za wygranych. Pojawia się swoista kolizja interesów, 

wzmocniona tempem zachodzących zmian w gospodarce. Ocena rozwoju miast nie może 

być zatem obiektywna w tych warunkach. Można stwierdzić, iż małe miasta mogą 

ponieść straty, nie nadążając za dużymi.  

                                                 
69 S. Korenik,, Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 

Wrocław 2001, Biblioteka Regionalisty 1/2001, s. 91-92. 
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2.3 Konkurowanie miast 

 

Reaktywowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, miało istotny 

wpływ na funkcjonowanie oraz strukturę gospodarki narodowej, w tym także na 

kształtowanie procesów konkurencji na lokalnym i regionalnym poziomie. Mechanizm 

konkurencji wciąż podlega ewolucji, dostosowując się do zachodzących zmian  

w obrębie całego systemu społeczno- gospodarczego, jak również zasad działania 

państwa i rynku. 

Zasadniczo w ekonomii konkurencyjność definiuje się jako zdolność  

i umiejętność osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej.70 Konkurencyjność to 

kategoria ekonomiczna, którą można rozpatrywać i analizować na wielu poziomach 

agregacji, rozpoczynając od ujęcia mikro (pojedynczych podmiotów sektora prywatnego, 

publicznego itp.), kończąc na ujęciu makro (gospodarka międzynarodowa, krajowa, 

regionalna).71Wszystkie szczeble architektury administracyjnej jednostek samorządu 

terytorialnego nieustannie dążą do ulepszania swoich instrumentów, w tym także 

narzędzi podnoszących zdolności do konkurowania. Należy zaznaczyć, iż konkurencja 

na poziomie lokalnym ma inny wymiar niż w sektorze prywatnym. Wynika to z profilu 

działalności województw, powiatów i gmin. 

Konkurowanie jednostek samorządu terytorialnego sprowadza się przede 

wszystkim do zdolności osiągania coraz wyższych wskaźników zatrudnienia oraz 

dochodów w warunkach konkurencyjności zarówno na poziomie krajowym jak  

i międzynarodowym. Stanowi długotrwałą zdolność do prawidłowego funkcjonowania  

w różnych układach konkurencyjnych z innymi jednostkami. Wysoki poziom 

konkurencyjności oznacza posiadanie niepowtarzalnych i wyróżniających cech oraz 

warunków, których nie uzyskały lub uzyskały w niższym stopniu inne jednostki. Niski 

poziom konkurencyjności z kolei, determinują czynniki, warunki i cechy, które poprzez 

niekorzystne kształtowanie (w przeciwieństwie do konkurentów), stanowią braki 

rozwojowe i bariery danej jednostki. 

Analizując miasta pod względem dochodów i zatrudnienia można zauważyć, iż 

niektóre miasta funkcjonują lepiej i osiągają lepsze rezultaty niż pozostałe. Przykład 

                                                 
70 K. Kłociński,, Sektor usług w procesie podnoszenia konkurencyjności gospodarki- część I”, JRWiK, 

Warszawa 2004, s. 19. 
71 J. Przygodzki, A. Nowakowska, J. Chądzyński,, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji”, 

CeDeWu, Warszawa 2007, s. 105. 
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takiego zjawiska stanowi porównanie małych i dużych miast. Konkurencyjność 

metropolii jest wynikiem występowania wysoko rozwiniętego sektora usług, który 

stanowi czwarty sektor w gospodarce narodowej.72 Duże miasta pełnią ważne role jako 

centra finansowe, polityczne, komunikacyjne, turystyczne i informacyjne. To właśnie na 

ich obszarach najczęściej kumulowana jest działalność gospodarcza i społeczna. 

Zdolność miasta do konkurowania kształtuje się poprzez wzajemne oddziaływania 

pomiędzy cechami miast- lokalizacji, a także słabymi i mocnymi stronami firm i innych 

podmiotów w nich działających. Miasta w dużym stopniu konkurują o zatrzymanie oraz 

przyciąganie mobilnych czynników lokalizacji (m.in. zaplecza naukowego, 

infrastruktury transportowej, ulg podatkowych, wsparcia dla biznesu itp.) w celu 

pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej i inwestycji. Konkurencyjność miast 

najogólniej rozumiana jest jako zdolność do generowania wysokich dochodów oraz 

poziomu zatrudnienia. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną w obliczu zewnętrznej 

konkurencji miasto musi zapewnić odpowiednia ilość i jakość miejsc pracy. Musi także 

przyciągać czynniki produkcji oraz konkurować z innymi regionami i miastami, aby stać 

się produktywne i tworzyć nowe miejsca pracy. Poszczególne miasta zazwyczaj 

rywalizują m. in. o: 

 fundusze publiczne, 

 przyciąganie inwestycji, 

 rezydentów.73 

Dla każdego miasta istotna jest atrakcyjność oraz tworzenie obiektów 

edukacyjnych i kulturalnych, a także ośrodków badań i rozwoju. Aby można było jednak 

zrealizować wyznaczone cele niezbędne są fundusze. Należąc do Unii Europejskiej 

Polska uzyskuje znaczne środki publiczne, ale otrzymywanie ich  

i posługiwanie się nimi nie jest dowolne. Miasta muszą przestrzegać ustalonych zasad  

i sprostać narzuconym wymogom. Konkurowanie polega na tym, iż pieniądze publiczne- 

na podstawie ustalonej strategii rozwoju otrzymują Ci biorcy, którzy przygotowali lepszy 

projekt, realizujący cele rozwojowe zgodne z dokumentacją i zapisami uzgodnionymi 

przez szczeble centralne z Komisją Europejską. Ważne jest zatem, aby w projektach 

zostały wyznaczone właściwe cele rozwojowe oraz działania, które mają je zrealizować. 

Uczula to wszystkie podmioty na przestrzeganie określonych wymogów Unii 

                                                 
72 I. Ładysz,, Konkurencyjność obszarów metropolitarnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego 

obszaru metropolitalnego”, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 17. 
73 T. Skotarczyk [red],, Zarządzanie miastem- studium ekonomiczne i organizacyjne”, op. cit., s. 276. 
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Europejskiej w walce o jej fundusze, przy jednoczesnym dbaniu  

o własne cele rozwojowe. 

 Kolejną płaszczyzną konkurowania miast są inwestycje oraz pozyskanie 

inwestorów, w tym inwestorów zewnętrznych i zagranicznych. Inwestycje stanowią 

źródło rozwoju miast i są istotne z punktu widzenia powstawania nowych produktów, 

miejsc pracy, technik wytwarzania i technologii oraz powstania nowej 

przedsiębiorczości, która skoncentrowana jest wokół nowych inwestycji.74 Warto 

zaznaczyć, iż inwestorzy nie są zmuszani do podejmowania inwestycji w określonym 

mieście. Kierują się oni wieloma kryteriami wyboru terytorium m. in. atrakcyjnością. Ma 

ona szczególne znaczenie dla inwestorów, natomiast władze publiczne mają szczególny 

obowiązek, aby sprostać ich potrzebom. 

 Kolejnym polem konkurowania między poszczególnymi miastami są rezydenci 

(klienci). Jest to złożony obszar konkurencji, ponieważ zgodnie z założeniami, terytorium 

wzbogaca się w wyniku sprzedaży swoich produktów. Jeżeli w danym mieście rodzimi 

producenci złożą ofertę mieszkańcom lub przybyłym z zewnątrz obywatelom i ta oferta 

zostanie zaakceptowana oraz znajdzie nabywcę, wówczas rodzimy producent wygra 

konkurencję. W sytuacji kiedy mieszkańcy zakupią produkty zewnętrznych producentów 

to właśnie oni odniosą sukces w konkurencji, jednocześnie pozbawiając dane miasto 

beneficjentów sprzedających rodzime dobra i usługi.  

Miasta coraz częściej konkurują także o bycie atrakcyjnym dla odwiedzających 

turystów, jak i podróżujących w celach biznesowych. Do poprawy konkurencyjności  

w tym kontekście powinny przyczynić się również przedsiębiorcy, przygotowując 

bardziej atrakcyjne oferty tym samym przyciągając większą ilość klientów do miasta. 

Podsumowując powyższe można stwierdzić, iż konkurencyjność miasta to jego 

zdolność do współzawodnictwa i rywalizacji, której celem jest osiągnięcie wyznaczonego 

poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego.75 Miasta rywalizują ze sobą o inwestorów, 

lokalizację publicznych instytucji, dostęp do środków zewnętrznych i jest to 

konkurowanie bezpośrednie. Konkurencja pośrednia natomiast to tworzenie 

konkurencyjnego otoczenia w celu uzyskania wyższej przewagi konkurencyjnej dla 

podmiotów gospodarczych i ich działalności. Wymaga ona wysokiej aktywności władz, 

                                                 
74 M. Duczkowska- Piasecka,, Marketing terytorialny- jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich”, 

Difin, Warszawa 2013, s.75. 
75 M. Duczkowska- Piasecka [red], Model biznesu- nowe myślenie strategiczne”, Difin, Warszawa 2013, 

s. 294-303. 
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które poprzez korzystanie z odpowiednich instrumentów ekonomicznych, będą zdolne do 

kreatywnego i aktywnego tworzenia niezbędnych warunków do ich funkcjonowania.76 

O pozycji miasta w otoczeniu konkurencyjnym decyduje wiele czynników 

pomiędzy którymi zachodzą różne zależności. Konkurencyjność miast zależy w dużym 

stopniu od położenia geograficznego, a także kształtowania się wielkości wskaźników 

działalności ekonomicznej zarówno miasta i regionu. Kluczowe znaczenie mają przede 

wszystkim: wzrost ekonomiczny, poziom PKB, zatrudnienie oraz wskaźnik, który 

określa stopień realizacji Strategii Lizbońskiej. Oprócz ogólnych wskaźników 

działalności ekonomicznej przy określaniu konkurencyjności miasta należy wziąć pod 

uwagę również: innowacje, łączność, przedsiębiorczość i talent.77 

Nie ulega wątpliwości, iż innowacje budują konkurencyjność miasta i stanowią 

przesłankę, aby utrzymać trwałą przewagę konkurencyjną. Jest to możliwe ponieważ na 

danych obszarach operują różne podmioty i każdy z nich może stać się innowacyjny. 

Oprócz tego władze publiczne w partnerstwie mogą również wprowadzić innowację  

w ramach zbudowania wartości publicznej, co pomaga w uzyskaniu dodatkowej 

przewagi. Myśl o innowacyjności stawia zadania zarówno władzom miasta, jak  

i poszczególnym podmiotom przyczyniającym się do rozwoju terytorialnego. 

Innowacyjność definiowana jest jako zdolność do kreowania i wdrażania innowacji, 

 a także ich wykorzystanie, wiążące się z aktywnym zaangażowaniem w procesy 

innowacyjne, jednocześnie podejmując odpowiednie działania w tym kierunku. To 

zaangażowanie w zdobywanie umiejętności i zasobów koniecznych w tych procesach.78 

W dziedzinie innowacyjności władze miasta oraz działające na ich obszarach 

podmioty muszą podejmować decyzje dotyczące nowych ofert na rynku, nowych 

inwestorów (z nowymi produktami, technologiami) oraz dokonać wyboru portfela 

działań. Decyzje stają się łatwiejsze wówczas, gdy dla nowych przedsięwzięć  

o charakterze innowacyjnym istnieją podatne zasoby. Władze miasta powinny być także 

świadome, iż proces poprawy innowacyjności na ich obszarze musi być przeprowadzony 

w warunkach ogólnych gospodarki kraju (członkostwo w Unii Europejskiej, otwarcie 

rynków, globalizacja) oraz w warunkach szczególnych dla miasta (zdolności, zasoby, 

problemy społeczno- gospodarcze, poziom rozwoju). 

                                                 
76 A. Szewczuk,, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka”, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 259. 
77 T. Skotarczyk[ red],, Zarządzanie miastem- studium ekonomiczne i organizacyjne”, op. cit., s.276-277. 
78 K. Matusiak,, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć”, PARP, Warszawa 2008, s. 150. 



43 

 

Rozpatrując innowacyjność w kontekście poprawy konkurencyjności miasta 

należy przeanalizować czynniki sukcesu, (w tym rozwoju), a także rolę technologii  

i technik w innowacjach. W tym znaczeniu istnieje możliwość wykreowania płynnej 

specjalizacji oraz środowiska innowacyjnego lub więzi i połączeń pomiędzy 

innowatorami. Przejawia się to poprzez powstanie m. in. inkubatorów przedsiębiorczości, 

klastrów i parków technologicznych. 

Kolejnym ważnym czynnikiem konkurencyjności miast jest łączność oraz 

umiejętność szybkiego dostosowania się do otoczenia. Obecne zmiany są 

nieprzewidywalne i następują bardzo szybko, dlatego miasta powinny być przygotowane 

do funkcjonowania w przyszłości m. in. poprzez infrastrukturę transportową, usługi 

miejskie i telekomunikacyjne sieci informacyjne. W związku z tym niezbędna jest 

odpowiednia wiedza i staranność w podejmowaniu decyzji i stosownych działań. To jak 

miasto sprosta wyzwaniom i odczyta zapowiadające się zmiany będzie miało wpływ czy 

uzyska przewagę konkurencyjną 

Przy określaniu konkurencyjności miast warto również wziąć pod uwagę 

przedsiębiorczość (nowe produkty i usługi, istnienie klastrów, stopień 

internacjonalizacji) i talent, który przejawia się m. in. poprze umiejętności efektywnie 

wykorzystujące wiedzę, instytuty szkoleniowe i naukowe, obiekty edukacyjne oraz 

zdolności przystosowania siły roboczej.79 Celem zwiększenia konkurencyjności, miasta 

powinny nieustanne aktualizować wiedzę pracowników poprzez specjalistyczne 

szkolenia oraz system szkół technicznych. Uczenie się coraz częściej staje się istotnym 

aspektem pozycji konkurencyjnej miast i jest zaliczane do ważnych czynników rozwoju 

obszarów miejskich. 

Konkurencyjność miast powinno oceniać się w perspektywie regionalnej, 

krajowej i międzynarodowej. Miasta współpracują ze sobą poprzez wymianę dóbr  

i usług oraz specjalizację. Niektóre są bardzo dobrze wyposażone i dostosowane do 

konkurowania w branżach, które intensywnie wykorzystują wiedzę. Pozwala to na 

rozwijanie ich silnych stron. Inne natomiast, walczą o przetrwanie i potrzebują 

skoordynowanej reakcji politycznej. Między miastami można także zauważyć różnice 

pod względem innowacyjności oraz wprowadzania nowych technologii. Należy jednak 

podkreślić, iż miejski system konkurencyjny przynosi korzyści dla całej gospodarki, 

dlatego działania podejmowane bezpośrednio na tym poziomie są tak bardzo ważne. 

                                                 
79 T. Skotarczyk [red],,Zarządzanie miastem- studium ekonomiczne i organizacyjne”, op. cit. s. 277. 
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2.4 Rozwój lokalny miast i jego determinanty 

 

 Rozwój to proces przeobrażeń i zmian, zachodzących w danym czasie, 

ukierunkowany na powstanie bardziej doskonałych i złożonych form.80Prowadzone 

procesy rozwojowe zachodzą w określonej przestrzeni geograficznej i są od niej 

uzależnione oraz z nią powiązane. Czynniki przestrzeni odgrywają ważną rolę  

w kształtowaniu dynamiki, skali oraz charakteru procesów rozwojowych. Rozwój 

lokalny więc, wiąże się z określonym terenem lub terytorium w przestrzeni geograficznej. 

Odnosi się do gmin wiejskich i miast określanych jako wspólnoty mieszkańców, które 

zamieszkują dane terytorium. Definiowany jest jako systematyczne i zharmonizowane 

działania władzy publicznej, społeczności oraz innych podmiotów, funkcjonujących  

w określonej jednostce terytorialnej. Zmierza do tworzenia nowych walorów i warunków 

użytkowych danej jednostki, przynosząc jednocześnie korzyści gospodarce, a także 

zapewniając ład przestrzenny i ekologiczny. 

 Miasta od momentu powstania ulegają nieustannym zmianom i ciągle się 

rozwijają. Rozwój ten dotyczy przede wszystkim zwiększania aktywności w zakresie 

funkcji wiodących i podejmowania działań w celu wykreowania nowych.81 Rozwój 

działalności miasta, wiąże się również z rozwojem podmiotów gospodarczych, a także 

wchłanianiem podmiejskich terenów rolniczych w celu przeobrażenia ich w obszary 

przemysłowe. Zapotrzebowanie na siłę roboczą inicjuje napływ ludności wiejskiej do 

miasta i jednocześnie zmienia ich źródło utrzymania. Pozyskiwanie nowych 

mieszkańców skutkuje dalszym powiększeniem miasta, a obszary podmiejskie 

przekształca się w osiedla. Ekspansja miasta na wiejskie tereny oraz rozwój rozległych 

przedmieść skutkuje powstaniem luźnej formy zabudowy mieszkaniowej, 

chrakteryzującej się brakiem ciągłości oraz segregacją funkcjonalną. 

 Rozwój miasta nie oznacza jednak tylko powiększenia swojego terytorium oraz 

zwiększenia liczby mieszkańców. Polityka miejska, która kształtuje rozwój miast stała 

się istotnym problemem w polskiej polityce przestrzennej. Istnieje więc, wiele różnych 

ujęć tego zagadnienia. Część dotyczy samych miast, a część wykracza poza jego 

terytorium oraz kompetencje lokalnych władz. Wewnętrzny wymiar polityki miejskiej 

związany jest z poprawą jakości życia mieszkańców , jednak działania rewitalizujące 

                                                 
80 J. M. Chmielewski,, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast”, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 328. 
81 M. Szymczak,, Logistyka miejska”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008, s. 16. 
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powinny także polegać na właściwym dostosowaniu sposobów zarządzania miastem oraz 

polityki rozwoju do nowych przemian gospodarczych wyzwań cywilizacyjnych, nowych 

wzorców kulturowych, postępu technologicznego i zrównoważonego, trwałego rozwoju. 

Policentryczna sieć powiązań terenów miejskich powinna zapewniać dyfuzję procesów 

wzrostu na cały obszar, co umożliwiłoby solidarny udział społeczeństw  

w konsumpcji i wypracowywaniu wyników postępu.82 

Pomimo pojawiających się problemów widoczna jest także poprawa jakości 

środowisk miejskich. Wiele miast wprowadza już odpowiednie środki w celu 

przeciwdziałania degradacji środowiska. Należy także zwrócić uwagę na historyczną 

tkankę miast. Zaniedbania w tej dziedzinie oddziałują negatywnie na jakość życia 

mieszkańców oraz poczucie ich tożsamości. Mogą przynosić także niekorzystne skutki 

ekonomiczne ze względu na utratę atrakcyjności, zmniejszenia inwestycji oraz środków 

finansowych i zatrudnienia władz lokalnych. 

W polskich miastach nowym zjawiskiem jest wzrost podziałów społecznych. Pod 

tym względem upodobniają się one do europejskich miast. Rosnące różnice dotyczące 

stylu życia i dochodów, znajdują odbicie w różnorodnych potrzebach m. in mieszkania  

i lokalizacji stref mieszkaniowych oraz w różnych możliwościach zaspokojenia tych 

potrzeb. Można zauważyć, iż wiele rodzin o wysokich i średnich dochodach opuszcza 

miasta. Biedniejsi natomiast, koncentrują się na osiedlach mieszkaniowych lub  

w wewnętrznych strefach. Dezintegracja społeczna coraz częściej staje się istotnym 

problemem. Konieczne jest więc, właściwe sterowanie społecznym wymiarem trwałego 

i zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.  

W wielu krajach europejskich przygotowuje się lub już przyjęto narodowe 

polityki architektoniczne, które zapewniają integrację różnym typom czynników  

i determinują wysokość jakości przestrzeni. Uwzględniając postęp cywilizacyjny kwestie 

jakości przestrzeni oraz formy jej zagospodarowania mają decydować  

o atrakcyjności lokalizacyjnej. Odnosi się to nie tylko do zabudowy mieszkaniowej, ale 

także do inwestycji usługowych i produkcyjnych. Jako kluczowy element przy wyborach 

lokalizacyjnych coraz częściej postrzegana jest jakość architektury. Dobrze przemyślane 

i zbudowane środowisko miejskie pozwala na lepszą jakość życia mieszańców, staje się 

bodźcem do zaangażowania obywatelskiego i tworzy miejscową tożsamość. Dzięki 

atrakcyjnym dzielnicom, dobrze zaprojektowanym przestrzeniom publicznym  

                                                 
82 Z. Strzelecki,, Gospodarka regionalna i lokalna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.187. 
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i rozległym obszarom rekreacji powiększa się dobrobyt lokalnych społeczności, a tym 

samym łatwiej o nowe inwestycje. Postęp technologiczny oraz zmniejszenie ilości 

przestrzeni umożliwia swobodne łączenie różnych funkcji i ułatwia ich lokalizacje. 

W literaturze rozwój miast ujmowany jest w wielu różnych perspektywach. 

Rozróżnia się rozwój: 

 jakościowy- polepszenie jakości życia społeczności miejskiej (warunków 

środowiskowych, społecznych, kulturowych), polepszenie jakości 

przestrzeni, 

 ilościowy- wzrost liczby mieszkańców, pracujących i firm w mieście, 

napływ inwestorów zewnętrznych, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, 

wzrost dochodów własnych miasta i dochodów mieszkańców, 

 zewnętrzny- wzrost bazy eksportowej, rozwój terytorium oraz promienia 

oddziaływania miasta, dywersyfikacja struktury funkcjonalnej, 

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, polepszenie wizerunku i marki 

miasta, intensyfikacja specjalizacji funkcjonalnej, 

 wewnętrzny- pomnażanie kapitałów miasta, w tym społecznego, 

kulturowego, ludzkiego, ekonomicznego i instytucjonalnego, rozwój 

potencjału endogenicznego, wzrost spójności gospodarczej, terytorialnej83 

 Rozwój jednostek przestrzenno- administracyjnych jest uzależniony od dostępu 

do wielu czynników, które w gospodarce miejskiej nazywane są czynnikami 

rozwojowymi. Umożliwiają one długofalowe, pozytywne i systematyczne zmiany, 

gwarantujące miastom zaspokajanie potrzeb zarówno materialnych, jak  

i niematerialnych. Są one niezbędne w procesie realizacji funkcji gospodarczych oraz 

społecznych i mogą być pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych lub własnych. Do 

czynników rozwoju miast zalicza się m. in.: 

 potrzeby społeczności miast, 

 kapitał finansowy, 

 technologie i innowacje  

 teren i korzyści miejsca, 

 zasoby ludzkie.84 

                                                 
83 A. Drobniak, W. Wrana,, Perspektywy rozwoju aglomeracji górnośląskiej na podstawie sektora 

gospodarki kreatywnej,[w] Biblioteka Regionalisty nr 9/2009, S. Koreniuk, B. Filipiak [red], Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 56. 
84 A. Szewczuk,, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka”, op. cit., s. 52. 
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 Preferencje, uznane systemy wartości oraz potrzeby mieszkańców należą do 

jednych z podstawowych motywów rozwoju społeczno- gospodarczego miasta. Dotyczą 

szeroko rozumianego środowiska życia mieszkańców, na które składają się warunki 

pracy i obsługi, zamieszkania, stosunki społeczne, warunki stworzone przez 

zagospodarowanie przestrzeni oraz zasoby i walory środowiska przyrodniczego, jak 

również dziedzictwa kulturowego. Preferencje i potrzeby przedsiębiorców związane są 

natomiast z dążeniem do poszukiwania odpowiedniej lokalizacji dla prowadzenia 

działalności gospodarczej, która będzie sprzyjać maksymalizacji zysku.85 

 Najważniejszymi kategoriami potrzeb, które w polskich warunkach mogą 

oddziaływać na rozwój miast są potrzeby: biologiczne (egzystencjalne), mieszkaniowe 

(rezydencjalne), społeczne i kulturowe. Potrzeby egzystencjalne wiążą się z istnieniem  

i funkcjonowaniem gospodarstw domowych. Są one zaspokajane zarówno przez sferę 

niematerialną, jak i materialną ze względu na ich zróżnicowanie. Potrzeby są zmienne  

w czasie i stanowią impuls do powstawania zakładów usługowych i produkcyjnych. Dla 

każdego miasta funkcjonowanie nowych podmiotów gospodarczych, zaspokajających 

potrzeby egzystencjalne mieszkańców, stanowi czynnik kreujący jego rozwój. 

 W życiu człowieka bardzo ważne są również potrzeby rezydencjalne związane  

z mieszkaniem, jego funkcjonalnością wygodą, wyposażeniem, Stopień zaspokojenia 

tych potrzeb uznaje się za miarę standardu i poziomu życia mieszkańców. Większość 

podejmowanych przedsięwzięć, które składają się na rozwój miasta, powinna preferować 

zaspokajanie potrzeb mieszkalnych, gdyż ich realizacja przyczynia się do tworzenia 

miejsc pracy, a jednocześnie spadku bezrobocia, zmniejszeniem świadczeń społecznych 

i zwiększenie dochodów budżetowych. 

 Kolejny rodzaj potrzeb a mianowicie potrzeby kulturowe dotyczą 

psychologicznej sfery życia mieszkańców. Pomimo, iż indywidualne zróżnicowanie 

upodobań i priorytetów oraz społeczny charakter zaspokajania powodują, że nie 

przekładają się one na tempo realizacji określonych planów rozwoju, błędem byłoby ich 

zlekceważenie. W każdym mieście występują specyficzne potrzeby ludzi w różnych 

grupach wiekowych, ludzi niepełnosprawnych, chorych, samotnych itp. Potrzeby te 

wliczane są również do potrzeb społecznych i musza być zaspokojone, chociażby ze 

zwykłej społecznej solidarności. Za kwestię organizacyjną odpowiedzialne m. in. 

instytucje użyteczności publicznej oraz liczne placówki np. biblioteki, kluby kultury. 

                                                 
85 H. Sochacka- Krysiak,, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy”, Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie, Warszawa 2006, s. 57. 
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 Kapitał jako czynnik rozwoju miast obejmuje środki materialne i niematerialne, 

które pośrednio lub bezpośrednio służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Kapitał 

warunkuje bieżące funkcjonowanie gospodarstw domowych, osób fizycznych, 

organizacji, instytucji, a szczególnie rozwój jakościowy i ilościowy całego układu 

gospodarczego i społecznego miast. W przedmiotowym ujęciu kapitał to własne lub obce 

środki pieniężne, które można przeznaczyć m. in. na modernizacje, remonty oraz 

inwestycje, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnym. Pozyskiwanie środków 

przez miasta stanowi poważne wyzwanie dla władz samorządowych  

i administracyjnych, a także dla społecznych organizacji. Dotyczy to przede wszystkim 

sytuacji, w której istnieje niedobór środków kapitałowych i związanego z tym 

konkurowania miast o zdobycie deficytowych czynników rozwoju. 

 Technologie i innowacje uznawane są za jedne z najistotniejszych czynników 

wpływających na rozwój społeczno- gospodarczy zarówno miast, jak i całego kraju. 

Należy jednak podkreślić, iż obszar innowacyjny cechuje zdolność nie tylko do 

wytwarzania i absorpcji, ale również dalszego przetwarzania innowacji, mając na uwadze 

własne potrzeby rozwojowe.86 Rozwój wielokierunkowy stanowi wielkie współczesne 

wyzwanie, jednak bez udziału postępu technologicznego nie jest możliwy. W większości 

najnowsze rozwiązania technologiczne oraz opatentowane wyroby są efektem twórczych 

poszukiwań inkubatorów przedsiębiorczości, małych zakładów i laboratoriów. Pojawia 

się jednak problem organizacji przepływu innowacji i nowych technologii, aby trafiały 

do przestrzennie rozproszonych miejsc produkcji. Rynek zaopatrzony w nowoczesne 

produkty w sposób pośredni przyczynia się do rozwoju lokalnego. Technologie to 

pozytywny wynik współpracy gospodarki z nauką. Innowacje, zarówno technologiczne, 

jak i techniczne ulegają upowszechnianiu w procesach dyfuzji innowacji lub transferu 

technologicznego. Wykorzystanie nowych technologii powinno być powszechnie 

uznawane za bezpośredni czynnik efektywnego rozwoju w wymiarze lokalnym, jak 

 i w wymiarze całościowym. 

 Za ważny czynnik rozwoju miast można także uznać teren i korzyści miejsca.  

O walorach i gospodarczym znaczeniu terenu przesądzają różne właściwości  

tj. ukształtowanie powierzchni, położenie, wielkość, uzbrojenie techniczne itp. Można 

przyjąć, iż są wszystkie złożoności, które wiążą się z naturą korzyści miejsca. Miasto 

mając w posiadaniu zlokalizowane miejsca, a mianowicie działki terenu lub tereny 

                                                 
86 A. Łuczyszyn,, Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych 

ośrodków w metropoliach”, CeDeWu Sp. zo.o., Warszawa 2013, s. 173. 
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właściwie przystosowane do określonych form działalności gospodarczej, wyróżniające 

się przyjaznym otoczeniem przestrzennym i komunikacyjnym, może stwierdzić, iż są to 

zasoby o dużej wartości rynkowej w negocjacjach z inwestorami. Korzystnie 

zlokalizowany teren, zagospodarowany przez potencjalnych inwestorów przyczynia się 

do poprawy image i poziomu atrakcyjności miasta, a tym samym również do wzrostu 

jego znaczenia jako ośrodka rozwoju w wielu dziedzinach życia społecznego  

i gospodarczego. Za szczególnie atrakcyjne uznaje się miasta o korzystnym położeniu  

i unikatowych właściwościach, niezależnie od tego czy przesądzają o tym walory 

przyrodnicze, czy także poziom zlokalizowanego kapitału. 

 Ostatni czynnik rozwoju miast stanowi praca, a mianowicie zasoby ludzkie. 

Człowiek wraz ze swoimi umiejętnościami jest ważnym elementem rozwojowym. 

Kapitał ludzki to zawarty w każdym człowieku oraz społeczeństwie zasób umiejętności, 

fachowej wiedzy, energii życiowej, doświadczenia i zdrowia. Kumulowanie zasobów 

ludzkich i późniejszy rozwój uwarunkowane są różnymi działaniami  

tj. rozprzestrzenianie się umiejętności i wiedzy, nauka przez produkcję oraz uczenie się 

przez działanie.87 Kapitał ludzki umożliwia stabilny rozwój lokalnych firm, 

wykształcenie kultury organizacyjnej oraz przenoszenie jej na płaszczyznę lokalną.88 

Przeszłość miast zależy wiec przede wszystkim od wielkości potencjału ludzkiego czyli 

potencjalnych i realnych zasobów demograficznych. Warto zaznaczyć, iż działania 

noszące znamiona zasobów ludzkich są aktywnie wspierane przez Unię Europejską 

 Efektem rozwoju miast jest proces nowych wartości, a mianowicie nowych firm, 

miejsc pracy, dóbr i usług zaspokajających lokalny popyt. Istotna jest także atrakcyjna 

lokalizacja oferująca tzw. twarde czynniki lokalizacyjne występujące w formie urządzeń 

infrastrukturalnych oraz nieruchomości, a także wysoki poziom jakości środowiska 

przyrodniczego. Ważne są również czynniki niematerialne czyli wiedza, nowe 

umiejętności oraz kwalifikacje społeczeństwa. Możliwości rozwojowe miast powinny 

być zdeterminowane poprzez ich wewnętrzne zdolności. Każde miasto swój rozwój 

powinno opierać na całości zwaloryzowanego potencjału innowacyjnego, ludzkiego, 

ekologicznego, finansowego i infrastrukturalnego. 

                                                 
87 P. Churski,, Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych”, Wyższa Szkoła 

Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku”, Włocławek 2008, s. 11. 
88 A. Wasiluk,, Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami”, Difin, Warszawa 2010, s. 75. 
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2.5 Przedmiot, procedury i cele zarządzania miastem 

 

 Obecnie w miastach zamieszkuje ponad połowa ludności świata, a udział ten 

ciągle wzrasta. Miasta skupiają większość kapitału, generują większość światowego 

produktu i są miejscem koncentracji największych strumieni inwestycyjnych. Miasto to 

przestrzeń, w której zachodzą różne procesy gospodarcze, społeczne i przestrzenno- 

przyrodnicze. Kumulacja tak różnych zjawisk wymaga podjęcia wielu inicjatyw  

i działań, które muszą uwzględniać wszystkie uwarunkowania zewnętrzne  

i wewnętrzne. Posiadanie odpowiednich narzędzi oraz świadomość potencjału miasta 

może przesądzać o jego przyszłości. Współczesne miasta najczęściej nie pełnią już 

tradycyjnych ról produkcyjnych, handlowych i administracyjnych. Są ośrodkami, które 

kumulują wiele różnych funkcji, dlatego tak ważną kwestią jest prawidłowe zarządzanie 

miastem, jego polityką finansową, budżetem, inwestycjami i polityką przestrzenną. 

 W literaturze istnieje wiele różnych definicji zarządzania miastem. Można uznać, 

iż jest to proces w wyniku którego, są rozwiązywane problemy oraz zaspokajane potrzeby 

społeczeństwa. Rosnące potrzeby wywołują konieczność znalezienia nowych, innych 

rozwiązań podnoszących konkurencyjność i atrakcyjność miast.89 Proces zarządzania 

miastem obejmuje przede wszystkim: 

 ocenę, kontrole i koordynacje działalności podmiotów, które realizują 

wyznaczone zadania zgodnie z przyjętymi założeniami, 

 określenie celów, zadań strategicznych oraz sformułowanie polityki miasta, 

 wdrożenie polityki miasta przez wszystkie elementy tworzące strukturę 

organizacyjną miasta.90 

 Po zmianach ustrojowych pojawiło się nowe podejście do zarządzania miastem. 

Polega ono nie tylko na innym rozumieniu tej działalności, ale również jej związków  

z planowaniem i polityką rozwoju, Nastąpiła decentralizacja procesów decyzyjnych 

realizowanych przez lokalne samorządy. Miasta posiadają określony majątek i dochody, 

które są podstawą finansowania ustalonych planów rozwojowych. Przywrócenie 

możliwości dysponowania własnością prywatną pozytywnie oddziałuje na 

przedsiębiorczość i aktywność społeczną mieszkańców miast. Proces planowania 

odbywa się na lokalnym poziomie, uwzględniając lokalną politykę, możliwości oraz 

                                                 
89 K. Kuciński, ,,Miasto jako analog przedsiębiorstwa”, op. cit. s. 61-62. 
90 T. Markowski,, Zarządzanie rozwojem miast”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 12. 
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potrzeby. W nowym podejściu kluczową rolę odgrywa polityka rozwoju miasta, 

realizowana w ramach zarządzania, które między innymi wypełnia funkcje planowania. 

Zwraca się uwagę nie tylko na związki zachodzące wewnątrz miasta, ale także na związki 

zewnętrzne miasta i jego otoczenia w wymiarze społecznym, technologicznym, 

gospodarczym, politycznym, a szczególnie w zakresie rozwojowym. W zarządzaniu 

polityka miasta traktowana jest jako zbiór celów oraz narzędzi i środków 

umożliwiających ich osiągnięcie. Do najważniejszych narzędzi zarządzania miastem 

należy: 

 partnerstwo publiczno- prawne, 

 finansowanie, 

 informacja, 

 planowanie, 

 organizacja.91 

 Ważnym elementem w zarządzaniu miastem jest doskonalenie publiczno- 

prawnego partnerstwa, umożliwiającego wzajemne oraz zgodne z prawem 

wykorzystywanie przedsiębiorczości, zasobów oraz zaangażowania partnerów sektora 

publicznego i prywatnego. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw celem zarządzania 

miastem nie powinno być prowadzenie działalności dla osiągnięcia zysku. Nie oznacza 

to jednak, że zarząd miasta nie może podejmować współpracy z organizacjami, które są 

nastawione na zysk. Taka współpraca może umożliwić miastu realizację założonych 

celów polityki rozwoju, natomiast partnerowi prywatnemu osiągnięcie zysku. 

Partnerstwo zakłada uzyskanie korzyści przez wszystkich współpracujących ze sobą 

partnerów. Dzięki współpracy miasto może realizować cele służące zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców. Prywatne przedsiębiorstwa zainteresowane są wsparciem władz 

publicznych, w lepszym wykorzystywaniu zasobów, które są w posiadaniu miasta, nie 

tylko z korzyścią dla siebie, ale także dla społeczności miejskiej. W ramach funkcji 

partnerstwa publiczno- prawnego miasto może również współpracować z innymi 

miastami , gminami lub organizacjami pozarządowymi  

 W realizacji polityki rozwoju miasta ważną rolę odgrywa planowanie, w ramach 

którego wyróżnić można planowanie krótkookresowe, średniookresowe i strategiczne. 

Przedmiot planowania może stanowić kształtowanie struktury finansowej, 

                                                 
91 M. Bryx,, Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa, s. 26. 
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instytucjonalnej i przestrzennej. Należy jednak zaznaczyć, iż nawet najlepszy plan nie 

może być zrealizowany bez zabezpieczenia środków finansowych, dlatego tak ważne jest 

funkcja finansowania. W finansowaniu rozwoju, oprócz własnych przychodów, miasta  

w większym stopniu powinny wykorzystywać możliwości tworzone przez banki,  

a szczególnie przez banki komunalne.  

 Konieczne jest również realizowanie funkcji informacyjnej, zarówno w zakresie 

gromadzenia niezbędnych informacji o działalności poszczególnych elementów systemu 

miejskiego, ale także przekazywania tych informacji mieszkańcom miasta. Duże 

znaczenie dla realizacji tej funkcji ma wysoko rozwinięty system informacyjny, 

wspierany technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.  

 W mieście niezbędna jest także odpowiednia organizacja działań, która powinna 

odbywać się w taki sposób, aby życie mieszkańców miasta przebiegało bez zakłóceń. 

Dotyczy to przede wszystkim takich działań jak zaopatrzenie w gaz, wodę, energię 

elektryczną, komunikacja. 

 Dobre zarządzanie miastem oznacza wykorzystanie odpowiednich narzędzi  

z różnych dziedzin nauki, pozwalających na stworzenie jak najlepszych warunków dla 

mieszkańców i wszystkich podmiotów gospodarczych znajdujących się w mieście. Dobre 

zarządzanie powinno dążyć do tego, aby mieszkańcy mogli realizować własne potrzeby 

dające perspektywę dalszego rozwoju.92 Współczesne zarządzanie miastem powinno 

przede wszystkim polegać na właściwym ukształtowaniu społeczności miejskiej 

 i włączenie jej do aktywniejszego uczestnictwa w podejmowaniu, przygotowaniu  

i realizacji decyzji, dotyczących miasta. Sformułowanie ,, nic bez nas” nie musi stanowić 

zasady, świadczącej o anarchii, wręcz przeciwnie, może świadczyć  

o rozsądnym i nowoczesnym podejściu do zarządzania, gdyż lokalna społeczność lepiej 

rozpoznaje swoje potrzeby. Społeczność miejska może tworzyć inicjatywy, które mogą 

służyć np. ograniczeniu ilości śmieci, ich degradacji, a także poprawie bezpieczeństwa. 

Wskazuje to na potrzebę większego uspołecznienia w procesie zarządzania miastem. 

Miasto dobrze zarządzane to ośrodek stymulujący rozwój społeczności lokalnych  

i wspierający ich przedsiębiorczość i kreatywność. Tylko takie miasta będą potrafiły 

zatrzymać najbardziej przedsiębiorcze osoby, a jednocześnie przyciągać mieszkańców, 

którzy dzięki swej osobowości i kreatywności, będą potrafiły jeszcze silniej przyspieszyć 

rozwój miasta. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju miasta, które będzie 

                                                 
92 K. Kuciński, ,,Miasto jako analog przedsiębiorstwa”, op. cit. s. 70. 
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przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

należy do najważniejszych warunków prawidłowego i efektywnego funkcjonowania 

miasta. 

 Coraz częściej miasto postrzegane jest jako organizacja, funkcjonująca niczym 

jak przedsiębiorstwo. Miasto może potraktować jako jednostkę gospodarczą, osiągającą 

określone rezultaty, przy możliwie niskich nakładach.93 Takie postrzeganie miasta 

konieczne jest biorąc pod uwagę ,,zarabianie na siebie” współczesnych miast, ich wartość 

wyrażaną poprzez atrakcyjność lokalizacyjną dla instytucji, podmiotów gospodarczych 

oraz gospodarstw domowych, konieczność konkurowania o lokalizację  

i środki rozwojowe oraz potrzeby efektywnego gospodarowania pozyskanymi zasobami. 

Sprostanie tym wyzwaniom nie jest łatwe, szczególnie biorąc pod uwagę gwałtowny 

rozwój miast i związanych z nim patologii ekonomicznych, społecznych, 

biurokratycznych i ekologicznych. Władza publiczna napotyka trudności w związku  

z formalnymi i nieformalnymi uwarunkowaniami instytucjonalnymi, polegającymi na 

niewłaściwym dostosowaniu instytucji, które regulują działanie władz publicznych  

i stosowanie przez nich metod sprawowania tej władzy w zmieniającej się sytuacji 

współczesnych miast. 

 Podstawowym problemem zarządzających miastami jest również brak 

perspektywicznej wizji określonego miasta. Nie chodzi tylko o charakter wynikający  

z funkcji i roli miasta, ale szczególnie o koncepcję urbanistyczną i przestrzenną, 

dostosowaną do tych funkcji społecznych, politycznych, ekonomicznych, ekologicznych 

i technicznych warunków ich realizacji. Władze publiczne nie są  

w stanie umiejętnie przygotować planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

przewidzieć tendencji rozwoju miasta oraz jego miejsca w całym systemie osadniczym 

na 20- 30 la, a tego właśnie wymagają współczesne inwestycje. W związku z tym miasta 

dokonują inwestycji w krótkim horyzoncie czasowym i realizują bieżące zadania, co jest 

powodem wywołania u mieszkańców poczucia stagnacji, pozornych konsekwencji  

i niedoboru, a nie docelowego rozwoju. 

 Zaistniała sytuacja na rynku ukazuje, iż zaspokajanie potrzeb mieszkańców miast 

bezpośrednio przez jego władze również nie daje wystraczających rezultatów i nie jest 

łatwe. Konieczna staje się więc, zmiana stylu działania władz lokalnych. Potrzebne są 

władze, które oprócz służby mieszkańcom powinny stwarzać możliwości zaspokajania 

                                                 
93 T. Markowski,, Zarządzanie rozwojem miast”,op. cit., s. 16. 
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ich potrzeb. Ocenę władz pod kątem ich działalności coraz częściej dokonuje się na 

podstawie umiejętności w zakresie racjonalnego działania, a mianowicie maksymalizacji 

efektów, przy posiadanych środkach i zasobach. 

 Współczesne miasta borykają się z wieloma problemami, wynikającymi zarówno 

ze zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach, ale 

także ze zmieniających się globalnych trendów. Trafna identyfikacja przyczyn 

pojawiających się problemów oraz odpowiednie umiejętności ich rozwiązania,  

a jednocześnie znoszenie ograniczeń rozwojowych stanowi jedno z podstawowych  

i najważniejszych zadań instytucji zarządzającej miastem. Umiejętność zarządzania  

w czasach kryzysowych jest wielką sztuką. Miasto musi być dobrze zarządzane, aby 

stanowiło źródło wzrostu gospodarczego oraz uzyskało przewagę konkurencyjną nad 

innymi ośrodkami miejskimi. Nie może tracić siły kreatywności. Musi natomiast jak 

najlepiej wykorzystać generowane i pozyskane środki finansowe. Powinno utrzymać jak 

najlepszych i najbardziej kreatywnych pracowników, mieszkańców oraz dynamiczne 

podmioty gospodarcze. Zarówno jednostki gospodarcze, jak i mieszkańcy powinni 

przede wszystkim czuć się potrzebni oraz bezpieczni w mieście. 
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Rozdział III 

 
SPOŁECZNO- GOSPODARCZY PROFIL GMINY MIEJSKIEJ 

DĘBICA 

 

3.1 Położenie i historyczny rozwój miasta 

 

Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Polski miasto Dębica należy do 

mezoregionu Pradoliny Podkarpackiej. Usytuowane jest w północno- zachodniej części 

woj. podkarpackiego, w południowo- wschodniej części Polski.94  

Pod względem hydrologicznym teren miasta należy do dorzecza Wisłoki, która 

jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Administracyjnie miasto Dębica jest gminą  

i siedzibą powiatu dębickiego. Południowe granice miasta wyznaczone są wraz  

z końcem lasów, które pokrywają pierwsze wzniesienia Pogórza Strzyżowskiego. 

Północna granica natomiast, biegnie wzdłuż ulicy Wierzbowej i Świętosławy oraz 

Metalowców. Obiekty po południowej stronie wymienionych ulic należą do miasta,  

a po północnej stronie do gminy wiejskiej. Granica zachodnia oraz  

północno-  zachodnia wyznaczona jest przez wody rzeki Wisłoka, które jednocześnie 

oddzielają miasto od gmin Żyraków i Czarna. Granica południowo- zachodnia biegnie 

pomiędzy zabudowaniami ulic Lwowskiej, Gumińskiej, Orlej, Wilgii i Skowronów,  

a także zabudowaniami Latoszyna, który przynależy do gminy wiejskiej Dębica. 

Wschodnia granica prowadzona jest ulicą Budzisz do ulicy Macha oraz skraju lasu, tym 

samym odgradzając miasto od wsi. Najbliższymi dużymi ośrodkami miejskimi są 

Kraków i Rzeszów. Od stolicy Polski Dębicę dzieli 290 km. Z punktu widzenia rozwoju 

istotne jest bliskie usytuowanie miasta z granicą Słowacką i Ukraińską. Lokalizacja 

Dębicy na zachodnich obrzeżach województwa podkarpackiego nie stanowi też żadnych 

przeszkód w jego rozwoju. Można stwierdzić, iż takie położenie jest bardzo korzystne ze 

względu na połączenia komunikacyjne z pozostała częścią kraju,  

a zwłaszcza ze Śląskiem i Małopolską. Centralne położenie miasta na terenie powiatu 

natomiast, sprzyja wypełnianiu funkcji lokalnego ośrodka administracyjnego, który  

w przyszłości może stać się ośrodkiem subregionalnym. Przez Dębicę przebiega droga 

krajowa E4, która łączy Zgorzelec z Korczową (przejścia graniczne z Niemcami  

i Ukrainą). W bezpośrednim sąsiedztwie miasta od 2014 roku przebiega autostrada  

                                                 
94Strona internetowa Urzędu Miasta Dębica: http://debica.pl/strony/nasze-miasto/geografia 
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A4 Zachód- Wschód. Obecnie Dębica posiada dwa węzły autostradowe: węzeł Dębica 

Zachód i węzeł Dębica Wschód. Z Mielcem i Tarnobrzegiem, ważnymi ośrodkami 

województwa podkarpackiego Dębicę łączy 70-cio km. droga wojewódzka na 985. 

Dębicę z Mielcem łączy również linia kolejowa: Dębica- Mielec- Sandomierz. Dla 

Mielca ma to również duże znaczenie, gdyż Dębica położona jest na trasie kolejowej, 

biegnącej z Wrocławia do Przemyśla. Dzięki temu miasto posiada dogodne połączenia 

m. in. ze Śląskiem i Krakowem. Najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się  

w Jasionce (koło Rzeszowa) 50 km. od Dębicy. Zapewnia ono połączenia  

z Birmingham, Barceloną, Dublinem, East, Bristolem, Londynem, Midlands, 

Frankfurtem, Oslo, Manchesterem, Paryżem, Warszawą i Rzymem. Dębica jest obecnie 

skomunikowana z innymi ośrodkami regionalnymi i krajowymi, zarówno siecią 

kolejową, jak i drogową. Granice administracyjne i położenie miasta, a szczególnie jej 

bliskie sąsiedztwo z jednostkami gminy wiejskiej, powoduje potrzebę postrzegania 

Dębicy szczerzej niż określają jej granice administracyjne. Mieszkańcy przylegających 

wsi m. in. Nagawczyna, Pustynia korzystają z jej edukacyjnego, kulturalnego, 

komunikacyjnego i handlowego zaplecza miasta oraz pracują w Dębicy. 

 

Rysunek 1. Położenie Miasta Dębica  

 

Źródło: Strona internetowa www.debica.pl 

 

Z racji uwarunkowań gospodarczych i swojego położenia miasto Dębica jest 

siedzibą powiatu i rzeczywistym centrum gospodarczym, które wykracza nawet poza jej 

granice. W chwili obecnej nie spełnia jeszcze warunków, aby zostać samodzielnym 
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ośrodkiem subregionalnym i wraz z miastem Ropczyce tworzy tzw. Dipol. Jest również 

w trakcie przygotowań do opracowywania strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, które obejmują miasto Dębica i Ropczyce oraz Gminę Żyraków  

i Gminę wiejską Dębica. Współpraca z wymienionymi ośrodkami, pozostałymi gminami 

powiatu oraz Mielcem stanowi jeden z fundamentów w dalszym rozwoju miasta. W celu 

spełnienia kryterium niezbędnego, aby zostać samodzielnym ośrodkiem subregionalnym 

(50 tys. mieszkańców) miasto Dębica rozważa poszerzenie granic. 

Dębica to miasto o ponad siedemsetnej historii. Wzmianki o jej powstaniu 

pochodzą z 1293 roku.95 W tym czasie książę krakowski Leszek Czarny podjął decyzję  

o przekazaniu ,,Dembichy” w ręce rodu Gryfitów. To właśnie po nich Dębica ma swój 

herb. Już w pierwszej połowie XIV wieku miasto było siedzibą dekanatu ,,leśnego”, który 

składał się z czternastu parafii położonych w Puszczy Sandomierskiej. Traktat ,,ruski”, 

przy którym była położona Dębica od połowy XIV wieku zyskał na znaczeniu, a to 

spowodowało, iż właściciele Dębicy podjęli decyzję o założeniu tam miasta. Król 

Kazimierz Wielki w 1358 roku wystawił Świętosławowi Gryficie pozwolenie na 

ulokowanie miejskiej osady na prawie średzkim.96 Pierwszym wójtem Dębicy został 

sołtys z Lipin Mikołaj, któremu w 1372 roku powierzono urządzenie miasta. Rozwój 

miasta Dębica nastąpił po roku 1446, kiedy otrzymano przywilej odbywania targów  

i jarmarków. W tym czasie spowalniany był jednak zniszczeniami wojennymi, które 

stanowiły skutek najazdów Węgrów i Tatarów. Miasto pozostało więc w cieniu miasta 

królewskiego czyli Pilzna. W roku 1554 wybuchł groźny pożar , który spalił kościół 

parafialny i liczne zabudowania. Przystąpiono więc, do budowy nowej świątyni. 

Wybudowano kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty. Obecnie jest to parafia świętej 

Jadwigi i Małgorzaty. Prace zakończone zostały w 1650 roku i trwały prawie sto lat. Na 

tak wolne tempo budowy miały wpływ przede wszystkim ruchy reformatorskie, które 

zdobyły wielu zwolenników, w tym szczególnie miejscowego proboszcza. Podzieliły 

zarówno właścicieli miasta, jak i społeczeństwo. Doszło nawet do mianowania dwóch 

proboszczów, niezależnych od siebie. Piotr Górski, jeden z właścicieli dopuścił się 

kradzieży srebra ze świątyni i oddał je dopiero na żądanie króla Zygmunta Augusta. 

Kolejny wielki pożar wybuchł w 1660 roku i zniszczył m. in. ratusz. 

                                                 
95 T. Ginalska,, Dębica i okolice”, PUW ,,ROKANA”, Dębica 2000, s. 12. 
96 R. Pajura ,,Ziemia Dębicka- przewodnik turystyczny po powiecie dębickim”, Agencja Wydawnicza 

,,Agard”, Dębica 2003, s. 21. 
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Z końcem XVII wieku doszło do zmian urbanistycznych, które w mieście zostały 

określone jako ,,powstanie nowej Dębicy”.97 Obszar miasta rozciągał się wokół Rynku, 

gdzie znajdował się kościółek św. Barbary. W tym czasie zaczęli osiedlać się Żydzi, 

którzy przybywali z Tarnowa, Ropczyc i Pilzna. Nowa i Stara Dębica posiadały dwóch 

odmiennych burmistrzów, jednak przed właścicielami miasto reprezentował jeden wójt. 

Dębica jako miasto prywatne z końcem XVIII wieku przeszła w ręce Radziwiłłów, 

natomiast w XIX wieku miasto przejęli Raczyńscy, których siedzibą został zamek  

w Zawadzie.  

 

Rysunek 2. Rynek Miasta Debica przed I Wojną Światową 

 

Źródło Strona Internetowa http://debica24.eu98 

 

Po pierwszym rozbiorze Polski Dębica znalazła się w zaborze austriackim.  

W 1855 roku (15 października) do Dębicy przyjechał pierwszy pociąg. Oficjalne otwarcie 

linii kolejowej (z Krakowa do Dębicy) odbyło się 25 lutego 1856 roku. 30 lat później 

powstała równie ważna linia kolejowa do Tarnobrzega. Dzięki temu miasto stało się 

siedzibą węzła kolejowego. W późniejszych latach nastąpił wyraźny wzrost znaczenia 

miasta, gdyż stało się ono głównym ośrodkiem życia kulturalnego, społecznego  

i gospodarczego w regionie. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju Dębicy było utworzenie 

                                                 
97 A. Stańko, E. Skowron,, Dębica w karpackiej brygadzie legionów", Mała Poligrafia Redemptorystów  

w Tuchowie”, Tuchów 2004, s. 250. 
98 Strona Internetowa http://debica24.eu/s/dr-kazimierz-lomniewski-debica-dawniej-i-dzis 
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gimnazjum (1900 rok). Pomimo, iż szkoła od 1908 roku znajduje się  

w nowym obiekcie, do dziś kształci uczniów na poziomie liceum.99  

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, miasto Dębica rozwijało się  

w powolnym tempie, w oparciu głównie o rzemiosło i handel. W tym zakresie istotne 

zmiany nastąpiły w latach 30- tych. Dzięki decyzji o zlokalizowaniu kilku fabryk przez 

Centralny Okręg Przemysłowy, zaczął rozwijać się przemysł, który był związany głównie 

z branżą zbrojeniową. Obecnie większość funkcjonujących dużych zakładów 

przemysłowych posiada tradycje z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Skutkiem 

wzrostu znaczenia miasta Dębica w życiu gospodarczym było przeniesienie siedziby 

powiatu z Ropczyc (1937 rok). Był to okres rozwoju terytorialnego oraz wzrostu liczby 

mieszkańców. W czasie II wojny światowej cały region był ważnym ośrodkiem ruchu 

partyzanckiego. Prowadzone walki frontowe spowodowały zniszczenia zabudowy miasta 

w czterdziestu procentach. Z uwagi na fakt, iż przez wojną Dębicę zamieszkiwała 

znaczna część Żydów, w efekcie przeprowadzonej eksterminacji przez Niemców, spis 

powszechny zanotował w 1946 roku w Dębicy niespełna 10 tys. mieszkańców. Wielu 

żołnierzy podziemia po wojnie padło ofiarą represji władz komunistycznych m. in.  

w 1946 roku podczas egzekucji żołnierzy WiN. Po zakończeniu działań wojennych, 

rozpoczęto szybką odbudowę miasta i ponowne uruchomienie zakładów przemysłowych. 

Miasto podwoiło również liczbę mieszkańców, która na koniec 1966 roku wynosiła 

20100. Do reformy administracyjnej czyli do roku 1975 było siedzibą powiatu.  

W połowie lat 70- tych powstał Kombinat Rolno- Przemysłowy Igloopol i zdynamizował 

dalszy rozwój miasta, zwłaszcza jego północną część. Od 1990 roku po kolejnej reformie 

administracyjnej Dębica ponownie stała się siedzibą powiatu i liczyła wówczas  

49211 mieszkańców. 

 

3.2 Rozwój demograficzny i terytorialny miasta 

 

Miasto zajmuje powierzchnię 3383 h (jest to blisko 34 km2). Według danych 

rocznika demograficznego Głównego Urzędu Statystycznego100, Dębicę zamieszkuje 

46854 osób (stan na 31. 12. 2013 roku). Pod względem liczby ludności stawia ją na  

97 miejscu w Polsce oraz 7 w woj. podkarpackim. Gęstość zaludnienia miasta Dębica na 

                                                 
99 Zespół PUW ,,ROKSANA”, ,, Dębica”, PUW ,, ROKSANA”, Krosno 2007, s. 23. 
100 Główny Urząd Statystyczny, ,,Rocznik demograficzny 2014”, s. 96 



60 

 

1 km2  w 2013 roku wynosiła 1385 osób. Porównanie z innymi miastami w tym zakresie 

przedstawia tabela nr 1. 

 

Tabela 1 Gęstość zaludnienia oraz ilość mieszkańców miasta Dębica i innych miast regionu 

podkarpackiego. 

Miasto Ilość mieszkańców 
Gęstość 

zaludnienia 
Powierzchnia 

Jasło 36363 996 3652 

Sanok 39027 1025 3808 

Jarosław 39138 1131 3461 

Dębica 46854 1385 3383 

Krosno 47223 1086 4350 

Tarnobrzeg 48217 565 8540 

Mielec 61096 1303 4689 

Stalowa Wola 63638 1378 4617 

Przemyśl 63692 772 8252 

Rzeszów 181108 1574 11636 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Spośród wyżej wymienionych miast, Dębica posiada najmniejszą powierzchnię, 

jednak liczbą mieszkańców przewyższa trzy z nich (Jarosław, Sanok, Jasło). Zbliżona jest 

również do Tarnobrzega i Krosna (dwóch kolejnych). Obok Rzeszowa jest najgęściej 

zaludnioną gminą w regionie oraz najgęściej zaludnioną gminą w woj. podkarpackim. 

Ma to istotny wpływ na dalszy rozwój miasta, uwzględniając jego aktualne granice 

administracyjne. Na tle sąsiednich miast, a zwłaszcza Ropczyc, Mielca i Jasła, Dębica 

jest kluczowym ośrodkiem miejskim w regionie. 

Gęstość zaludnienia oraz liczba mieszkańców są jednak wartościami zmiennymi. 

Dlatego bardzo ważną jest analiza długookresowa trendów, w tym zakresie. Oprócz 

oceny wartości wskaźników w ujęciu lokalnym, należy również wziąć pod uwagę zmiany 

zachodzące w całym regionie.  
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Liczba mieszkańców Dębicy w latach 2009-2013 przedstawia wykres 1. 

 

Wykres 1 Liczba mieszkańców miasta Dębica w latach 2009-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W mieście Dębica od 2010 roku widoczny jest stały spadek ludności. Jest to 

tendencja niekorzystna, a trend ten nie ma charakteru krótkotrwałego. Analizując 

wcześniejsze lata można stwierdzić, iż na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat tylko  

w 2009 i 2010 roku zarejestrowano wzrost liczby ludności miasta Dębica, w stosunku do 

poprzedniego. Na skalę i kierunek tego procesu demograficznego oddziałuje przede 

wszystkim wysokie ujemne saldo migracji. W ostatnich latach niweluje ono tendencję  

w zakresie wzrostu przyrostu naturalnego. Warto zaznaczyć również, że miasto Dębica 

charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem feminizacji. W latach 2010-2013 

wynosił 106 i pozostaje praktycznie na stałym poziomie od dziesięciu lat. Taki wynik 

zbliżony jest również do średniej w woj. podkarpackim oraz całym kraju. W 2013 roku 

(wg danych GUS) w Dębicy żyło 24102 kobiet i 22752 mężczyzn. 

Biorąc pod uwagę prognozę rozwoju miasta Dębica bardzo ważnym aspektem jest 

struktura wiekowa mieszkańców. Warto zaznaczyć, iż znacząco lepsze perspektywy 

rozwojowe ma tzw. ,,młode społeczeństwo”.  
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Strukturę wiekową mieszkańców miasta Dębica na koniec 2013 roku przedstawia 

wykres 2. 

Wykres 2 Strukturę wiekową mieszkańców miasta Dębica na koniec 2013 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dokonując analizy struktury wiekowej mieszkańców miasta, można stwierdzić, iż 

wciąż dominują ludzie młodzi, w wieku produkcyjnym. Stanowią oni 65,5 % całej 

społeczności miasta, a najliczniejszą grupą są osoby w wieku 30-34 lat i 25-29 lat. 

Analiza ekonomiczna struktury wiekowej, pozwala także zauważyć niekorzystne 

zjawisko w tej sferze, a mianowicie spadek liczby mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym (z 17,7% w roku 2012 do 17,5% w roku 2013) i wzrost liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym (z 16,2% w roku 2012 do 17% w roku 2013). 

Zjawisko nazywane jest,, starzeniem się społeczeństwa”. Warto zaznaczyć, iż  

w 2013 roku 9% całej populacji miasta stanowili ludzie w wieku 70 lat i więcej  

(4280 osób). Ma to niekorzystny wpływ zarówno w perspektywie lokalnej, jak  

i w odniesieniu do kraju. 

Jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na przedstawioną strukturę 

demograficzną mieszkańców jest ruch naturalny, a szczególnie liczba zgonów i liczba 

urodzeń żywych, które kształtują przyrost naturalny.  
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Ruch naturalny mieszkańców Dębicy w roku 2013 w przeliczeniu na  

1000 mieszkańców przedstawia wykres 3. 

 

Wykres 3. Ruch naturalny mieszkańców Dębicy w roku 2013 w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Analizując wcześniejsze lata i obecną sytuację można stwierdzić, iż wskaźnik 

przyrostu naturalnego w mieście Dębica spada w bardzo szybkim tempie, co jest 

zjawiskiem niekorzystnym. Wyraźna tendencja spadkowa widoczna jest od 2009 roku. 

Wskaźnik przyrost naturalnego w tym roku wynosił 3,9, natomiast w roku 2013 już tylko 

1,8. Mimo to, jednak w dalszym ciągu przyjmuje wartość dodatnią. Niższy poziom tego 

wskaźnika wynika przede wszystkim ze spadku urodzeń żywych.  

Analiza zmian w ich ilości wykazuje, iż korzystny trend dynamicznego wzrostu 

urodzeń żywych odwrócił się w 2010 roku. W latach 2010- 2013 było ich mniej niż  

w poprzednich okresach, a jego wartość zmalała do 9,3. Dane statystyczne pokazują, iż 

od 2007 roku rozpoczął się trend spadkowy również w ilości związków małżeńskich, 

zawartych w ciągu roku. W 2007 roku wskaźnik ten wynosił 7,9, natomiast w 2013 tylko 

5,7. Zidentyfikowane zmiany w ruchu naturalnym ludności miasta Dębica mają swoje 

odbicie zarówno w trendach województwa podkarpackiego, jak i całego kraju.  

W Polsce od kilku lat jest zauważalny spadek przyrostu naturalnego. Odnosząc się jednak 

do danych średniej województwa i średniej krajowej w tym zakresie, wartości 

wskaźników demograficznych dla miasta Dębica są korzystne. 
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Podsumowując przedstawione dane, okazuje się, iż sytuacja demograficzna 

miasta nie jest zadawalająca, pomimo że na tle województwa podkarpackiego wypada 

stosunkowo dobrze. W ostatnich latach w Dębicy można zaobserwować niekorzystne 

zmiany, które są również charakterystyczne dla kraju. Świadczą one przede wszystkim  

o starzeniu się ludności oraz zmniejszeniu liczby mieszkańców. Takie zmiany mogą 

powodować rożne skutki. Spadek liczby mieszkańców miasta w wieku 

przedprodukcyjnym rodzi m. in. problemy związane z bezrobociem nauczycieli  

i koniecznością likwidacji szkół. Jednocześnie może także prowadzić do spadku 

nakładów na szkolnictwo. Zmniejszenie ludności Dębicy może w przyszłości skutkować 

ograniczeniem jej znaczenia i postrzegania jako ośrodka administracyjnego, 

gospodarczego i kulturalnego. Może też ograniczyć atrakcyjność inwestycyjną miasta. 

Warto również wspomnieć, że w ostatnich latach wzrasta liczba mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym. W związku z tym mogą pojawić się problemy w zakresie opieki 

społecznej i ochrony zdrowia. 

Uwzględnienie i rozwiązanie pojawiających się problemów w związku  

ze zmianami demograficznymi i ograniczeniami terytorialnymi będzie  stanowić jedno  

z podstawowych wyzwań władz miasta. 

 

3.3 Rynek Pracy w Dębicy 

Wg statystyk Głównego Urzędu Statystycznego W Rzeszowie na koniec 2013 

roku w Dębicy było zatrudnione 17784 osoby101. Liczbę osób pracujących w latach  

2009-2013 przedstawia tabela 2. 

Tabela 2 Liczba osób pracujących w mieście Dębica w latach 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 17660 18157 18054 17972 17584 

Kobiety 7404 7534 7054 7343 7158 

Mężczyźni 10256 10623 10980 10629 10426 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

                                                 
101 Strona Internetowa Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

http://stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20&p_nts=9&p_ter

y=2340 
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 Analizując dane statystyczne za okres pięciu lat, można stwierdzić, iż w Dębicy 

nastąpił spadek liczby osób pracujących. Szczególnie widoczny był w 2009 roku  

i w dużej mierze stał się odzwierciedleniem niepokojów, które zapanowały na rynku 

pracy. Były one związane z ogłoszeniem decyzji, dotyczącej upadku Banku Lehman 

Brothers. To wydarzenie, które miało miejsce w 2008 roku przyjmuje się jako początek 

kryzysu gospodarczego. W sytuacji recesji gospodarczej naturalną reakcją pracodawców 

było ograniczenie kosztów, poprzez redukcję zatrudnienia. Z powyższych danych 

wynika, iż spadek liczby osób pracujących nastąpił również w 2013 roku. Można także 

zauważyć, iż wśród zatrudnionych w mieście Dębica, dominują mężczyźni. Stanowi to 

odzwierciedlenie struktury demograficznej miasta. 

 Struktura osób pracujących w Dębicy, wg sektora zatrudnienia jest niepełna, gdyż 

nie wszystkie dane są podawane do wiadomości publicznej. Są to jednak branże, które 

nie mają istotnego wpływu na obraz całej struktury. W Dębicy najwięcej osób pracuje w 

budownictwie i przemyśle (46,2%), a także w sekcji, która jest określana jako ,,inne 

usługi” (32,5%). Największą grupę stanowią tu osoby pracujące w administracji 

publicznej, opiece zdrowotnej i oświacie. W porównaniu do innych miast sąsiadujących 

struktura zatrudnienia Dębicy jest bardzo do nich zbliżona. W Ropczycach, Jaśle  

i Mielcu najwięcej osób pracuje w sektorze przemysłowym, a także w handlu  

i naprawach. Najmniej osób natomiast, w sektorze pośrednictwa finansowego oraz 

rolnictwie. 

 Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów zatrudniających, należy zaznaczyć, iż są 

one zróżnicowane, natomiast ilość osób zatrudnionych na poszczególne grupy rozłożona 

jest stosunkowo równomiernie. W mieście Dębica nie ma obecnie pracodawców, 

zatrudniających powyżej 5000 osób, jednak jedenaście przedsiębiorstw, ze względu na 

poziom zatrudnienia kwalifikuje się do dużych pracodawców. Osiem  

z nich zatrudnia powyżej 250 osób, a pozostałe trzy więcej niż 1000 osób. Największymi 

pracodawcami w Dębicy są: 

 Firma Oponiarska Dębica Sp. Akcyjna, 

 Firma Usługowa „BŁYSK” Sp. zo.o, 

 ,,TURKUS GROUP” Sp. zo.o, 

 Tikkurila Polska Sp. Akcyjna, 

 Zespół Opieki Zdrowotnej, 

 Ochrona mienia ,,PEWNOŚĆ” Sp. z.o.o, 
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Największą liczbę osób zatrudnia się w przemyśle gumowym i tworzyw 

sztucznych. Jest to związane przede wszystkim z prowadzoną działalnością Firmy 

Oponiarskiej Dębica S.A, która jest obecnie największym zakładem w mieście i całym 

regionie. Jej istnienie daje również zajęcie współpracującym z nią podmiotom lokalnym. 

Wg danych na koniec 2014 roku bez zatrudnienia pozostawało 2665 osób  

(w tym 1164 mężczyzn i 1501 kobiet)102. Warto jednak zaznaczyć, iż statystyki osób 

bezrobotnych sezonowo się zmieniają na sutek większego zapotrzebowania na 

pracowników w okresie wiosenno- jesiennym oraz letnim (prace w przetwórstwie rolno- 

spożywczym, budownictwie i rolnictwie). Analizę zmienności trendów należy, więc 

prowadzić w dłuższej perspektywie czasowej. Ilość osób bezrobotnych w mieście Dębica 

w latach 2009- 2014 przedstawia wykres 4. 

 

Wykres 4 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Dębicy 

w latach 2009 - 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS w Rzeszowie 

 Zmiany zachodzące w liczbie osób bezrobotnych,  w pełni skorelowane są  

z trendami widocznymi przy wieloletniej analizie poziomu osób zatrudnionych. Należy 

jednak zwrócić uwagę, iż zmiany w liczbie osób pozostających bez pracy, są bardziej 

wyraźne niż zmiany zachodzące w zakresie osób pracujących. Od roku 2010 do 2013 

widoczny był stały wzrost liczby osób bezrobotnych ( z 2498 do 2981 osób). W 2014 

                                                 
102 Strona Internetowa Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

http://stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=15%2C16%2C17%2C18%2C19%2C20&p_nts=9&p_ter

y=2340 
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roku natomiast, liczba bezrobotnych spadła do 2665 osób. Jest to zjawisko korzystne dla 

miasta Dębic, gdyż świadczy o zwiększającej się liczbie miejsc pracy. 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim na koniec 

kwietnia 2015 roku wynosiła 14,3 %.103 Analizując stopę bezrobocia od początku roku, 

można zauważyć ciągły spadek. W powiecie dębickim natomiast, wskaźnik ten kształtuje 

się na poziomie 11,9 % i również od początku 2015 roku przyjmuje tendencję spadkową. 

Wg szacunkowych obliczeń stopa bezrobocia w mieście Dębica jest nieznacznie niższa 

niż powiatu.  

 Wśród bezrobotnych największą grupę wiekową stanowią ludzie młodzi poniżej 

35 roku życia (pond połowa wszystkich osób bezrobotnych). Najmniejszą grupę zaś, 

stanowią ludzie w przedziale wiekowym 55-64 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie 

najwięcej bezrobotnych mieszkańców miasta Dębica ma wykształcenie średnie 

zawodowe i policealne, zdecydowanie najmniej osób posiada wykształcenie średnie 

ogólnokształcące. Ta grupa zazwyczaj kontynuuje naukę ma studiach lub szkołach 

policealnych. Istotną przeszkodą w znalezieniu pracy wśród mieszkańców miasta jest 

przede wszystkim brak doświadczenia zawodowego. Ok 15% wszystkich bezrobotnych 

nie może w swoim CV umieścić informacji o doświadczeniu zawodowym, dlatego 

znalezienie pierwszej pracy jest bardzo trudne, a zarazem niezwykle istotne. Ok 57 % 

osób pozostających bez pracy ma krótki staż pracy (krótszy niż 5 lat).104 

 Podsumowując, należy zaznaczyć, iż ilość miejsc pracy w mieście Dębica na 

przestrzeni ostatnich lat systematycznie spada. Na koniec 2013 roku znalazły 

zatrudnienie 17584 osoby. Spośród największych pracodawców w mieście tylko jedne  

z nich należy do sektora publicznego (Zespół Opieki Zdrowotnej). Pozostałe to prywatne 

firmy. Największa liczba osób zatrudnionych jest w przemyśle gumowym (Firma 

Oponiarska Dębica S.A). Zarówno w regionie, jak i mieście poważnym problem jest 

bezrobocie. Pomimo, iż w powiecie dębickim stopa bezrobocia jest niższa niż  

w województwie podkarpackim, to w mieście Dębica na koniec roku 2014 bez pracy 

pozostawało 2665 osób. Wśród bezrobotnych zdecydowana większość to kobiety.  

W obecnej sytuacji istotną zmianę mogą przynieść nowe miejsca pracy. Ważne są także 

szkolenia, programy aktywizacyjne oraz stworzenie możliwości odbycia stażu.  

 

                                                 
103 Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie http://www.wup- 

rzeszow.pl/files/943_Podkarpackie_04_2015r.pdf 
104 Dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 



68 

 

3.4  Gospodarka miasta  

 

Dynamiczny rozwój gospodarczy Dębicy, można było zaobserwować  

w II połowie XIX w. W latach 1936-1939 miasto należało do Centralnego Okręgu 

Przemysłowego (COP), który został utworzony z inicjatywy Eugeniusza 

Kwiatkowskiego. Celem okręgu było przede wszystkim rozszerzenie rynku 

wewnętrznego, wzmocnienie przemysły zbrojeniowego i rozbudowa przemysłu 

przetwórczego. W ramach budowy COP-u  powstała m. in. Fabryka Opon Jezdnych 

(Firma Oponiarska S.A). Obecnie Dębica nadal zachowuje swój gospodarczy charakter. 

Oferuje bogate zaplecze oświatowe i socjalne oraz infrastrukturę techniczną. W mieście 

swoją działalność gospodarczą prowadzi kilka tysięcy firm usługowych, handlowych  

oraz produkcyjnych, reprezentujących wysoki poziom technologii. Ze względu na 

dostępność komunikacyjną, która umożliwia rozwój usług transportowych, a także 

rozwinięty przemysł (zwłaszcza przemysł gumowy i chemiczny), duopol Dębica- 

Ropczyce uznaje się jako jeden z biegunów wzrostu województwa podkarpackiego105.  

W strategii woj. podkarpackiego do 2020 roku przewidziany jest także rozwój powiązań 

społeczno- gospodarczych z Mielcem i utworzenie układu multipolarnego. 

3.4.1 Przemysł 
 

 Dębica to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych na terenie 

południowo-wschodniej Polski. Odgrywa również istotną rolę w rozwoju gospodarczym 

województwa podkarpackiego. W mieście dominują następujące gałęzie przemysłu: 

 maszynowy- nadwozia i urządzenia chłodnicze, m. in. IGLOOCAR Sp. 

zo.o., Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych ,,PZl- Dębica” SA, 

 spożywczy- m. in. przetwórstwo drobiu– ANIMEX Grupa Drobiarska Sp. 

zo.o., przetwórstwo mięsa- IGLOOMEAT- Sokołów Sp. zo.o., ANIMEX 

FOODS Sp. zo.o. oraz przetwórstwo owoców i warzyw- Kanwil (mrożonki), 

 chemiczny- m. in. Tikkurila Polska SA, TC Dębica SA. 

Na terenie miasta oraz okolic rozwinął się również drobny przemysł mineralny  

i firmy sektora gospodarki komunalnej (wodociągi, elektrociepłownia). Ważną rolę 

odgrywa położenie miasta względem ważnych szlaków komunikacyjnych oraz obecność 

                                                 
105 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego- podkarpackie 2020 
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węzła drogowego i kolejowego. W Dębicy zarejestrowanych jest  

4184 podmioty gospodarcze, w tym niecałe 3,5 % stanowią  podmioty gospodarcze 

sektora publicznego. Wśród podmiotów mających swoją siedzibę w Dębicy, większość 

to jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki osobowe, które widnieją  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zestawienie 

podmiotów gospodarki narodowej w miastach: Dębicy, Mielcu i Ropczyc 

zarejestrowanych w rejestrze REGON przedstawia tabela nr 3. 

 

Tabela 3 Liczba podmiotów gospodarki narodowej w miastach: Dębicy, Mielcu  

i Ropczycach.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2009- 2013 w przedstawionych 

miastach pozostawała na podobnym poziomie. Największy wzrost podmiotów 

gospodarczych widoczny jest jednak w Mielcu. Warto podkreślić, iż w strukturze 

własnościowej przedsiębiorstw w Dębicy zdecydowanie dominują podmioty prywatne. 

Spółki z udziałem kapitału obcego stanowią ok. 1 %. W mieście dominuje handel, 

budownictwo, naprawa pojazdów, działalność profesjonalna oraz przetwórstwo 

przemysłowe. Pod względem ilości podmiotów przetwórstwa przemysłowego pierwsze 

miejsce zajmuje produkcja artykułów spożywczych, a następnie produkcja metali oraz 

produkcja wyrobów z metalowych. Z punktu widzenia rozwoju miasta, potencjalnych 

inwestorów oraz działających przedsiębiorstw, ważną rolę odgrywa także duża ilość firm, 

oferujących usługi transportowe i magazynowe.  

 Dębica jest atrakcyjnym miastem dla inwestorów, przede wszystkim ze względu 

na istnienie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- Park Mielec, która obejmuje 

udogodnienia dla podmiotów gospodarczych, tworzących miejsca pracy  

 

Miasto 

 

Podmioty gospodarcze ogółem 

2009 2010 2011 2012 2013 

Ropczyce 1284 1388 1415 1462 1504 

Mielec 5708 5896 5859 6003 6147 

Dębica 3980 4174 4079 4079 4184 
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w regionie. Na obszarze Dębicy znajduje się ponad 36 ha terenów obejmujących SSE 

Euro- Park Mielec. W podstrefie dębickiej działa dwóch inwestorów: 

 Krosnospan HPL Sp. zo.o106, 

 Firma Oponiarska Dębica S.A. 

Krosnospan HPL Sp. z o.o. jest czołowym producentem laminatów 

dekoracyjnych HPL, obrzeży meblowych oraz płyt kompaktowych. W swojej ofercie 

posiada produkty znajdujące szerokie zastosowanie w branży wyposażenia wnętrz, 

meblarstwie i budownictwo.107 Zakład znajduje się na zależnych terenach Obszaru 

Przemysłowego Dębicy, który należy do SSE Euro- Park Mielec. Znaczące podmioty 

gospodarcze, które oddziaływają na miasto zlokalizowane są także poza jego granicami. 

Do takich firm należą przede wszystkim: Fabryka Farb i Lakierów ,,Śnieżka SA”, Olimp 

Laboratories Sp. zo.o, Jabo Marmi SA, Alta Trans, Omega Pilzno oraz Arkus &Romet 

Group. 

 Firma Oponiarska Dębica SA natomiast to największy producent opon 

samochodowych i osobowych. Wiodącą pozycję zajmuje także na rynku opon 

calostalowych. Są one przeznaczone do samochodów terenowych, ciężarowych oraz 

maszyn i urządzeń rolniczych.108 Produkty firmy odpowiadają wszelkim światowym 

wymogom i standardom. Zatrudnia ona 2900 pracowników oraz współpracuje 

 z 300 firmami lokalnymi. 

 Dzięki licznym uwarunkowaniom historycznym, miasto Dębica stało się ważnym 

ośrodkiem przemysłowym w województwie podkarpackim. Posiada bardzo korzystne 

położenie geograficzne, także pod względem głównych szlaków transportowych  

i komunikacyjnych. Korzystny wpływ na rozwój miasta ma zróżnicowanie branżowe 

działalności gospodarczej oraz lokalizacja znaczących podmiotów gospodarczych. 

Istotną barierą rozwoju Dębicy jest jednak niedostateczna ilość w pełni uzbrojonych 

 i nowych terenów inwestycyjnych. Poszerzenie podstrefy Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej na obszarze miasta, wygospodarowanie terenów inwestycyjnych, 

wypracowanie odpowiednich mechanizmów przyciągania inwestorów  

i wspieranie podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w mieście, będą miały istotne 

znaczenie w dalszym rozwoju Dębicy.  

                                                 
106 Strona internetowa: http://www.europark.arp.pl/o-strefie/o-nas/aktualnosci/nowa-inwestycja-

kronospan-hpl-sp.-z-o.o.-na-terenie-sse-euro-park-mielec 
107 Strona internetowa: http://www.kronospan-hpl.pl/firma/kronospan-hpl/ 
108 Strona internetowa: https://www.debica.com.pl/o_firmie/profil_dzialalnosci 
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3.4.2 Transport i komunikacja 

 

Dębica odgrywa ważna rolę zarówno w krajowym, jak mi międzynarodowym 

systemie komunikacyjnym. Najważniejszy szlak drogowy, który przebiega przez miasto 

to międzynarodowa droga E-4. Łączy ona Niemcy z Ukrainą. Przez miasto biegnie także 

droga wojewódzka nr 985, linia kolejowa Dębica -Ocice (L-25) oraz magistrala kolejowa 

E30. Całkowita długość dróg miejskich i publicznych to 118,6 km, w tym  

o utwardzonej powierzchni 80,39 km. Warto zaznaczyć, iż od 30 października 2013 roku, 

można również korzystać z nowo powstałego 37-kilometrowego odcinka autostrady  

A4 (od węzła Dębica- Wschód do Rzeszów-Zachód oraz od Rzeszów- Zachód do 

Rzeszów- Północ). Pozwala to na zaoszczędzenie czasu podróży z Dębicy do Rzeszowa 

o 20 minut i poprawia bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Od 30 października  

2014 istnieje możliwość skorzytać z kolejnego odcinka autostrady A4,  

a mianowicie Tarnów –Dębica (32,5 km). Powstały odcinek skraca czas przejazdu  

z Krakowa do Rzeszowa o pół godziny. Przebieg autostrady A4 (Rzeszów- Tarnów) 

przedstawia rysunek 3. 

Rysunek 3. Przebieg autostrady A-4 (Rzeszów- Tarnów). 

  

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 Z punktu widzenia miasta Dębica, bardzo ważne jest także utrzymanie oraz 

modernizacja lini kolejowej Dębica- Mielec- Ocice.  Zarząd województwa 

podkarpackiego wyraził gotowość do podjęcia działań, które będą służyć rozowjowi kolei 

w województwie. Linia E-25 odgrywa istotną rolę, gdyż łączy tereny stref 

ekonomicznych. Dla miasta Dębica jest to również istotne, ze względu na kontynuację 

współpracy z Mielcem. W tym kontekście atutem miasta, jest także stacja Dębica 

Towarowa. Może być ona wykorzystywana jako węzeł logistyczny. 
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 Miasto podzielone jest na trzy obszary, a rozdziela je magistrala kolejowa  

i obwodnica drogowa. Tory w Dębicy prowadzone są na nasypach i w związku z tym  

powstają utrudnienia dla ruchu TIR-ów. W wielu miejscach wysokość wiaduktów 

uniemożliwia przejazd samochodów ciężarowch . Biorąc pod uwagę fakt, iż miasto jest 

ośrodkiem przemysłowym należy podjąc odpowiednie kroki w celu dostosowania 

przejazdów kolejowych, a także poszukać alternatywnych rozwiązań. 

 W Dębicy drogi gminne zajmują łącznie 615,308 m2 powerzchni (110, 413 km.). 

5,84% z nich to drogi zabiorcze (6,447 km.), a 31,44 % to drogi lokalne (34,709 km.). 

Zdecydowana większość to drogi dojazdowe,które stanowią 62,73 % dróg gminnych. 

Najwięcej jednak jest dróg o nawierzchni twardej, a ich udział to 83,38%, w tym 90,841 

km. posiada nawierzchnię twardą: betonową (1,783 km.), kostkową (9,029 km.)  

i botumiczną (80,029 km.).  Łączna powerzchnia ściezek rowerowych i chodników to 

180752 m2.109 

 Transport miejski w Dębicy obsługuje Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. 

zo.o. Prowadzi transport osób poprzez czternaście linii autobusowych. Spółka posiada 23 

autobusy (Mercedes Benz- 1szt., Irisbus- 1szt., Neoplan- 1 szt.,Jelcz- 9 szt.i SOR- 10 

szt.).110 W dni robocze kursuje 17 autobusów. Przejazdy  zapewnione są również  

w soboty (7 autobusów), niedziele i święta (4 autobusty).  

Na terenie Polski natomiast, usługi przewozu osób świadczyło Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Dębicy (PKS). Funkcjonowało od ponad 50 lat,  

a w regionie należało do wiekszych przewoźników. Prowadziło kominikację na 29 liniach 

i miało w posiadaniu 50 autokarów. Do przedsiębiorstwa należała także stacjia 

diagnostyczna, stacja paliw oraz myjnia. PKS świadczyła usługi w formie: wynajmu 

autokarów na trasach krajowych, przewozów regularnych w komunikacji krajowej, 

międzymiastowej i lokalnej, a także obsługi przewozów gimanzjalnych. Jednym  

z konkurentów przedsiębiorstwa stał się jednak MONIS i w 2010 roku właściciel firmy 

nabył 85% akcji PKS (pozostałe otrzymali uprawnieni pracownicy. Firma MONIS działa 

od 1993 r. i wykonuje przewozy osób na ponad 50 lokalnych liniach. Przejęcie PKS przez 

MONIS powinno polepszyć funkcjonowanie transportu, a przede wszytskim poprawić 

koordynację przewozów poprzez korzystanie ze wspólnej infrastruktury, większe 

możliowści inwetsycyjne i brak dublujących się kursów. 

                                                 
109 Dane udostępnione przez Urząd Miasta Dębica 
110 Dane udostępnione przez Miejską Komunikację Samochodową w Dębicy 
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3.4.3 Turystyka 
 

 W mieście Dębica głównie bazuje się na walorach przyrodniczych regionu, 

zabytkach miasta oraz bazie sportowo rekreacyjnej. Duże mniejsze znaczenie ma 

turystyka kulturalna i biznesowa. W Dębicy mają początek trzy szlaki turystyczne, 

natomiast dla trzech kolejnych jest miastem przystankowym. Należą do nich: 

 Górski szlak turystyczny (niebieski), prowadzący przez: Dębicę, Łysą Górę, 

Okop, Kamieniec, Grudną Górną, Klonową Górę, Wiśniową, Jazową, 

Garnówkę, Rzepnik, Królewską Górę i Odrzykoń, 

 Górski szlak turystyczny (zielony), prowadzący przez: Dębicę, Łysą Górę, 

Gumniska, Połomię i Jaworze Dolne, 

 Nizinny szlak turystyczny (niebieski), obejmujący Dębicę, Kozłów, 

Brzeźnicę, Pustków- Osiedle i Górę Śmierci, 

 Szlak Frontu I wojny światowej, łączący miejsca i zabytki po I wojnie 

światowej (ma przystanek w Dębicy i obejmuje Muzeum Regionalne  

i dawne koszary), 

 Szlak Chasydzki- łączący miejscowości z zabytkami kultury żydowskiej  

(w Dębicy takim miejscem jest Synagoga Nowomiejska i kirkut), 

 Droga Świętego Jakuba Via Regia- to szlak pielgrzymkowy do katedry 

znajdującej się w Santiego de Compostela (Hiszpania). 

W południowej, górzystej i zalesionej części miasta Dębica, jest umiejscowiona 

ścieżka spacerowa ,,Las Wolica”, która składa się z dwóch tras oznaczonych kolorem 

pomarańczowym i zielonym. Na trasie widnieją tablice informacyjne, opisujące życie 

lasu oraz walory Buczyny Karpackiej. Warto zobaczyć tu także m. in. wąwóz oraz punkt 

widokowy na miasto Dębica. Zlokalizowany jest tu również zielony szlak konny, który 

ma swój początek przy ,,Brzozowym ranczo”. Oprócz oznakowanych szlaków istnieje 

wiele tras nieoznakowanych, które także są wykorzystywane do turystyki rowerowej  

i pieszych wędrówek. W Dębicy sieć dróg rowerowych systematycznie powiększa się. 

Biegną one wzdłuż ul. Jana Pawła II, Krakowskiej, Nosala, Rzeszowskiej, Drogowców, 

Kosynierów Racławickich i północnej obwodnicy miasta. Na rzece Wisłoka natomiast, 

odbywają się ogólnopolskie spływy kajakowe. 
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Impulsem do rozwoju turystki w mieście są organizowane liczne imprezy 

kulturalne m. in. Dni Dębicy, Międzynarodowy Dzień Poezji Dziecięcej, Dni Kultury 

Chrześcijańskiej, Ogólnopolski Konkurs Literacki, Turniej Tańca Towarzyskiego i inne. 

Ze względu na liczne zniszczenia będące następstwem wojen, bogatą historię 

miasta Dębica dokumentują nieliczne zabytki, które przetrwały do naszych czasów. 

Zaliczane są do nich: 

 Kościół świętej Jadwigi i Małgorzaty, 

 Późnobarokowa bożnica (Synagoga), 

 Kirkut, 

 Dwór Płockich, 

 Klasztor Sióstr Służebniczek, 

 Cmentarz wojskowy. 

 W Dębicy warto zobaczyć przede wszystkim kościół świętej Jadwigi  

i Małgorzaty, który jest najcenniejszym i najstarszym zabytkiem miasta. Jest usytuowany 

w miejscu, gdzie w średniowieczu znajdowało się centrum miasta. Został wzniesiony  

w XVI wieku, a odnawiany w latach 1705- 1721. W roku 1962 poszerzono świątynie, 

jednak nie zatarło to jej gotyckiego, pierwotnego charakteru. Wewnątrz kościoła znajduje 

się ołtarz główny pochodzący z XVIII wieku oraz obraz świętej Jadwigi, który został 

namalowany w XIX wielu. Na wschodniej ścianie świątyni widnieje natomiast obraz 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1903 roku, namalowany przez Giovanniego 

Burkhardta i poświęcony w Watykanie. Watro wspomnieć także, iż na dzwonnicy 

kościoła znajduje się najcenniejszy dzwon gotycki, powstały na przełomie wieku  

XV i XVI. 

Dawna synagoga znajduje się na ul. Krakowskiej. Wybudowana w XVIII wieku, 

a spalona w 1939 roku, podczas działań wojennych. Po wojnie została zaadaptowana na 

dom handlowy. Zniszczona i zaniedbana zachowała tylko swój świątynny, zewnętrzny 

wygląd, który wyróżnia ją spośród otoczenia. Utraciła jednak charakter domu modlitwy, 

a wewnątrz nie ma żadnych śladów pierwotnego wyposażenia. 

Kirkut to jedna z nielicznych pamiątek po dębickich Żydach. Przed wojną 

stanowili oni ponad połowę mieszkańców miasta. Kirkut przez lata był bezczeszczony  

i dewastowany, a na grobach wybudowano blok mieszkalny. Dzięki staraniom Fundacji 

Rodziny Nissenbaumów w 1996 roku .został jednak odnowiony i ogrodzony. 
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Dwór Płockich znajduje się w obrębie granic Dębicy na Wolicy. Został 

wzniesiony w drugiej połowie wieku, następnie przebudowany. Posiada eklektyczną 

elewację, lecz obecnie przypomina malowniczą, podmiejską wille. Czasy dawnej 

świetności przypomina najbardziej aleja dojazdowa, która wysadzana jest starymi lipami. 

Budynek otacza park o dużej powierzchni (2,4 ha). Rozłożyste dęby stanowią obecnie 

pomniki przyrody i świadczą o kilkusetnej historii.111 Na skraju lasu znajduje się 

natomiast mogiła Żydów, wymordowanych przez hitlerowców w roku 1942. 

Zabudowania klasztorne sióstr zakonnych mieszczą się przy ul. Krakowskiej. 

Powstały w latach 1927- 1932. W ich skład wchodzi klasztor, neogotycka kaplica 

klasztorna i kościół. Kaplica klasztorna jest nakryta wysokim dachem z wieżyczką na 

sygnaturkę i osłonięta stożkowym hełmem. 

Cmentarz wojskowy w Dębicy został założony podczas I wojny światowej. 

Spoczywają na nim żołnierze z kampanii wrześniowej, polscy żołnierze, którzy polegli 

w walkach w latach 1918- 1920itler, polscy więźniowie zamordowani przez hitlerowców 

w lesie koło Lubziny 27 czerwca 1940 roku, partyzanci zamordowani na terenie 

cmentarza żydowskiego w 1943 roku, więźniowie rozstrzelani na masywie kolejowym  

2 lutego 1944 w odwecie za zamach w Czarnej oraz żołnierze Armii Krajowej, którzy 

polegli w czasie wojny. Znajdują się tu także zmarli twórcy, związani z Dębicą m. in. 

pisarz Jerzy Żuławski, autorka powieści historycznych Władysław Strumski. W 1996 

roku został także wzniesiony symboliczny grób dębickich Sybiraków, spoczywających 

na ,,nieludzkiej ziemi”. 

 

3.5  Strategiczny rozwój miasta. 
 

Stworzenie programu rozwoju miasta wymaga przede wszystkim ustalenia 

obecnej sytuacji miasta, sporządzenia raportu na temat istniejącego stanu, a następnie 

podsumowanie go analizą SWOT. Dzięki temu, można zidentyfikować słabe strony, 

które obrazują aktualne problemy i mocne strony, które należy wykorzystywać  

i wzmacniać. Działania poprawiające sytuację i wzmacniające słabe strony powinny być 

podejmowane w kontekście zewnętrznych zagrożeń i szans rozwoju miasta, aby w jak 

największym stopniu można było wykorzystać sprzyjające zewnętrzne okoliczności  

i właściwie przygotować miasto na pojawiające skutki zagrożeń zewnętrznych. Analiza 

                                                 
111 Strona internetowa: http://www.dwornawolicy.pl/dwor-na-wolicy/park/ 
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powinna być także uzupełniona wynikami badań ankietowych i konsultacjami ze 

społeczeństwem. Pozwala to na rozpoznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców, a także 

na uszczegółowienie diagnozy. Analiza wyników pokazuje również, w jaki sposób 

mieszkańcy postrzegają miasto, jego obecny stan rozwoju oraz jakie narzędzia  

i kierunki rozwiązywania problemów są najbardziej pożądane. Połączenie wyników 

konsultacji społecznych i analiza obrazuje obecny stan rozwoju miasta i pozwala na 

odpowiednie wytyczenie obszarów strategicznych. Władze miasta powinny 

skoncentrować się na tych obszarach i właściwie wykorzystać warunki zewnętrzne  

z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców.  

Misja miasta Dębica stanowi ideę rozwoju i przesłanie skierowane do 

mieszkańców. Określa pośrednio te dziedziny, którym władze miasta będą się zajmować 

w planowanym okresie i wyznacza kierunek przyszłego rozwoju. Ustalenie misji to 

publiczna część planu strategicznego. To dzięki niej wyznaczone cele przez władze 

miasta, są zrozumiałe dla mieszkańców. Jako myśl przewodnia określa także sposób,  

w jaki miasto chce być postrzegane przez otoczenie i wyznacza kierunki rozwoju, obszar 

działalności i zaangażowanie jednostek administracyjnych wokół funkcji, które miasto 

ma zamiar zrealizować. Misja miasta Dębica to: ,, Dębica stworzy swoim mieszkańcom 

możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju w drodze ścisłej współpracy z innymi, 

najbliższymi jej ośrodkami regionalnymi oraz miastami partnerskimi z Unii Europejskiej. 

Dębica wykorzysta atuty swojej lokalizacji i istniejący potencjał do stworzenia 

atrakcyjnej oferty inwestycyjnej i udokumentowania swojej pozycji subregionalnego 

ośrodka gospodarczego i regionalnego”. 

Zaproponowane kierunki rozwoju wynikają przede wszystkim z aktywności 

władz miasta i w pewnym stopniu stanowią ich kontynuację. Odpowiadają również na 

potrzeby lokalnej społeczności. Rozwój gospodarczy miasta na kolejne lata możliwy 

będzie dzięki przygotowaniu odpowiednich ofert inwestycyjnych i pełniejsze 

wykorzystanie potencjału położenia. Równolegle powinno nastąpić wielopłaszczyznowe 

wzbogacenie oferty związanej z jakością życia mieszkańców. 

Wizja miasta natomiast to spojrzenie w jego przyszłość. Ukazuje aspiracje  

i oczekiwania władz miasta i społeczności. Określa sytuację w jakiej miasto chce i może 

się znajdować w przyszłości. Stanowi obraz miasta kiedy nastąpi wypełnienie 

sformułowanej misji i osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych. Wizja miasta 

Dębica w roku 2020: ,,Owocna współpraca miasta z partnerami i stworzenie adekwatnej 

do możliwości oferty inwestycyjnej sprzyja ożywieniu gospodarczemu. W roku 2020 
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Dębica jest ośrodkiem subregionalnym wykorzystującym atuty swego położenia  

i potencjał płynący z jej dotychczasowego dorobku. To miasto atrakcyjne dla inwestorów 

i partnerów biznesowych o zróżnicowanej wielkości, a przy tym przyjazne dla swoich 

mieszkańców. Młodzi ludzie nie tylko nie opuszczają Dębicy, ale także przyjeżdżają do 

niej i wiążą z nią przyszłość zawodową i rodzinną”. 

Osiągnięcie pożądanego wizerunku miasta Dębica w określonej perspektywie 

czasowej stanowi podstawę do sformułowania celów szczegółowych oraz działań, które 

będą zmierzać do realizacji założonej wizji. Inicjatywy miasta i współpraca  

z partnerami regionalnymi muszą być podejmowane z myślą o zrównoważonym rozwoju 

miasta i o jego mieszkańcach. Wielopłaszczyznowy program, który zakłada ożywienie 

społeczno- gospodarcze powinien przyczyniać się do zwiększenia jakości życia 

mieszkańców w sferze edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.  

W oparciu o wymianę doświadczeń i informacji na szczeblu międzynarodowym, władze 

miasta stworzą inwestorom zewnętrznym i przedsiębiorcom możliwość rozwoju 

prowadzonej działalności gospodarczej, a także promocję oferowanych usług  

i produktów. Rozwój gospodarczy przyczyni się m. in. do zwiększenia zatrudnienia,  

a jednocześnie do osiągniecia stabilizacji materialnej mieszkańców. Powstające 

rozwiązania infrastrukturalne natomiast stworzą nowy obraz miasta Dębica, które będzie 

postrzegane jako nowoczesny ośrodek produkcyjno- usługowy województwa 

podkarpackiego o subregionalnym znaczeniu. Dębica w roku 2020 to miasto, w którym 

chce się inwestować i mieszkać z perspektywy dalszego rozwoju. 

Głównymi kierunkami rozwoju miasta Dębica na lata 2014-2020 są: 

 wzrost jakości życia mieszkańców, 

 rozwój gospodarczy miasta. 

Podniesienie jakości życia mieszkańców na poziomie strategicznym powinno 

koncentrować się na: 

 poprawie oferty edukacyjnej (przede wszystkim na poziomie opieki nad 

najmłodszymi i kształcenia wyższego), 

 rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej, a szczególnie 

komunikacyjnej, 

 polepszeniu dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, 

 polepszeniu oferty kulturalnej (oferty dla odbiorcy masowego). 
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Zapewnienie miastu większej oferty edukacyjnej odgrywa bardzo ważną rolę dla 

rozwoju miasta. Stworzenie odpowiednich warunków na poziomie szkolnictwa wyższego 

jest istotne ze względu na potrzeby inwestorów poszukujących wykwalifikowanej kadry, 

a także ze względu na rozwój gospodarczy. Najliczniejszą grupą mieszkańców miasta, 

opuszczającą swoje miejsca zamieszkania są ludzie młodzi w wieku 16- 25 lat. 

Wyjeżdżają w celu kontynuowania nauki i nie wracają. Zapewnienie właściwych 

warunków kształcenia w Dębicy, może zapobiec takim wyjazdom, a także spowodować 

przyjazd nowych osób. Ma to duże znaczenie również ze względu na istniejące problemy 

demograficzne. Uzupełnienie tych działań stanowi również zapewnienie opieki 

przedszkolnej i żłobkowej na właściwym poziomie i dobrej dostępności. Podniesieniu 

jakości oferty edukacyjnej będzie służyć wzmacnianie współpracy między szkołami w 

mieście, a także w miastach partnerskich. 

W zakresie infrastruktury technicznej sytuacja uległa dzięki dokończeniu 

autostrady A4. Przedsięwzięcie to ma wpływ przede wszystkim na komunikację  

z innymi ośrodkami, a także na poprawę komunikacji z Mielcem, który ma stanowić 

centrum rozwojowe. Szczególnie ważna jest zatem modernizacja i utrzymanie  

i modernizacja linii kolejowej oraz utworzenie węzła intermodalnego w zasięgu stacji 

Dębica Towarowa. Kluczowe jest ukształtowanie odpowiedniej polityki komunikacyjnej 

miasta, zwiększenie spójności komunikacyjnej i rozwiązanie problemów dotyczących 

miejsc parkingowych. Konieczna jest także kontynuacja dotychczasowych działań  

w zakresie pozostałej infrastruktury miasta, które mają na celu jej modernizację  

i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw mediów podstawowych. 

Bardzo ważną kwestią jest dostępność opieki zdrowotnej. Powinna mieć 

odpowiedni poziom, lecz najważniejszy problem wciąż stanowi czas oczekiwania  

w kolejkach i odległość. Uzupełniającym czynnikiem, który wpływa na jakość życia 

mieszkańców miasta jest oferta kulturalna. Ważne jest, aby była ona kierowana zarówno 

do osób zainteresowanych kulturą, jak i do odbiorcy masowego. 

Czynniki rozwojowe, na których powinna koncentrować się strategia w obszarze 

rozwoju gospodarczego miasta to przede wszystkim: 

 przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, 

 stworzenie sprzyjającego klimatu i warunków dla działalności gospodarczej, 

 dostępności zasobów ludzkich z odpowiednimi kwalifikacjami, 

 pozycja miasta jako subregionalnego bieguna wzrostu. 
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W obszarze rozwoju gospodarczego miasta Dębica, ważny czynnik stanowi 

przygotowanie odpowiedniej oferty inwestycyjnej, rozszerzenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenach miejskich. Ze 

względu na uwarunkowania, a przede wszystkim brak odpowiednio dużych obszarów 

stanowiących własność miasta Dębica, działania mogą objąć także tereny, które są  

w posiadaniu innych podmiotów. Jedną z dróg rozwiązania problemów, dotyczących 

niedostatecznej podaży terenów inwestycyjnych jest korekta jego granic. 

Rozwój miasta stanowi podstawę do zapewnienia dochodów mieszkańców  

i gminy. Oprócz wysokości dochodów również istotne jest ich bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo pracy i dochodów powinno opierać się na dywersyfikacji i flexicurity: 

rozwoju i obecności jak największej ilości średnich i małych przedsiębiorstw, 

zróżnicowanych branżowo. Jest to bardzo ważne ze względu na to, iż podmioty 

gospodarcze z sektora MŚP najszybciej reagują na wszelkie zmiany rynkowe oraz 

kryzysy i są najbardziej elastyczne.  

Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 

oprócz kwestii ulg podatkowych i inwestycji w infrastrukturę to przede wszystkim 

budowanie pozytywnej atmosfery wokół przedsiębiorczości, łatwy dostęp do informacji, 

nastawienie na znajdowanie rozwiązań, szybka obsługa spraw należących do kompetencji 

gminy, związanych m. in. z gospodarką przestrzenną. 

Dla rozwoju miasta ważne jest również zapewnienie dostępności zasobów 

ludzkich, lecz na rozwoju kompetencji. Przyciągnięcie inwestorów wymaga 

wykwalifikowanej kadry, dlatego ważne jest również zapewnienie odpowiedniej jakości 

życia, oczekiwanej przez pracowników. Konkurencja o inwestorów zazwyczaj odbywa 

się z innymi miastami w regionie, dlatego istotne jest, aby miasto Dębica było 

postrzegane jako regionalne centrum rozwoju i miało wpływ na priorytety kształt polityki 

regionalnej. Wymaga to stworzenia odpowiedniego wizerunku miasta  

i podniesienia jego statutu, w czym pomocne jest zwiększenie liczby mieszkańców. 

Strategia rozwoju miasta Dębica musi skoncentrować się na wszystkich 

elementach obu obszarów, gdyż są one połączone ze sobą oraz ściśle od siebie zależne. 

Rozwój gospodarczy daje możliwości do zwiększenia dochodów mieszkańców i miasta, 

to z kolei przyciąga produkty i usługi, które zwiększają jakość życia mieszkańców. 

Zwiększona jakość życia mieszkańców przyciąga natomiast wykwalifikowaną kadrę  

i inwestorów, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu.  
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Realizacja wyznaczonych obszarów wymaga odpowiednich działań, 

uwzględniających główne cele i podjęcie wysiłku inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę 

ograniczone możliwości finansowe miasta, należy przede wszystkim skoncentrować się 

na inwestycjach, które posłużą realizacji celów strategicznych. Każda inwestycja 

powinna być rozpatrywana pod względem zdolności z ustaloną strategią i zgodnie  

z formułą ,,najpierw rzeczy najważniejsze”. Konsekwentnie realizowana strategia 

stworzy możliwości do podejmowania inwestycji na innych obszarach. Kluczowe dla 

miasta jest także rozwijanie współpracy z partnerami i sąsiadami w regionie, gdyż  

z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć wielu wyznaczonych 

celów. Współpraca międzynarodowa natomiast ułatwia rozwiązywanie problemów, 

dzięki wymianie doświadczeń. 

Szansa na zrealizowanie wyznaczonych zadań stwarzają m. in. programy krajowe 

i międzynarodowe. Konieczne jest, więc ich staranne monitorowanie  

i skuteczne aplikowanie. Uzyskanie środków powinny być wykorzystane w większym 

stopniu niż do tej pory, gdyż ich dostępność w przyszłości może się zmniejszyć. 

Ograniczeniem będzie zdolność do zapewnienia wkładu własnego i dlatego poszukiwanie 

zewnętrznych źródeł finansowania nie może ograniczyć się tylko do środków unijnych, 

lecz musi uwzględniać także kapitał prywatny, optymalizację gospodarowania majątkiem 

i dotychczasowego zadłużenia. 
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Rozdział IV 

 

INWESTYCJE GMINNE W MIEŚCIE DĘBICA  

W LATACH 2009 – 2014 

 

4.1  Budżet Miasta Dębica w latach 2009 – 2014 

 

 W ustawie o samorządzie terytorialnym ustawodawca przyjął generalne 

domniemanie kompetencji gmin w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.  

W art. 6 ust. 1 tej ustawy zapisano, że do zakresu działania gminy należą sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, 

gminy wykonują powierzone im zadania we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność. Są one suwerenne, a ich uprawnienia mogą być ograniczone jedynie 

przepisami o randze ustawy. Wykonywanie zadań w imieniu własnym oznacza, że gmina 

wykonując zadania publiczne dysponuje władztwem publicznym, użyczonym przez 

państwo. Z kolei na własną odpowiedzialność oznacza, że omawiana jednostka posiada:  

kompetencje do wykonywania zadań, majątek i osobowość prawną  

w rozumieniu prawa cywilnego, a także środki finansowe na ich realizację. Środki 

finansowe jakimi samorządy dysponują, zarówno dochody jak i wydatki określone są  

w budżecie miasta. 

Od 2004 r roku czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polskie 

samorządy dzięki pieniądzom unijnym przeżywały boom inwestycyjny. Na ten 

dynamiczny wzrost złożyły się dwie nakładające się przyczyny zewnętrzne w stosunku 

do polityki samorządowej: dynamiczny wzrost gospodarki, a co za tym idzie także 

dochodów budżetowych, a także napływ do Polski miliardów euro w ramach Funduszu 

Spójności i funduszy strukturalnych. W latach 2007-2008 wzrost ten udało się utrzymać 

mimo przejściowego zmniejszenia dopływów środków unijnych. W 2009 roku ponowny 

wzrost dotacji z funduszy strukturalnych przyczynił się, mimo spowolnienia wzrostu 

gospodarczego kraju, do ponownego zwiększenia dynamiki inwestycji samorządowych. 

By móc wskazać i przeanalizować trendy, należy przedstawić wybrane pozycje z budżetu 

miasta. Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z budżetu Miasta Dębica w latach 

2009 – 2014. 
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Tabela 4 Wybrane pozycje z budżetu miasta Dębica 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

dochody ogółem gminy 

109 

564 

289 

122 

892 

981 

125 

250 

297 

127 

885 

151 

132 

263 

742 

135 047 

840 

dochody własne gminy 

62 

983 

303 

67 

843 

708 

69 

723 

947 

75 

664 

357 

76 

793 

835 

78 441 

545 

wydatki ogółem gminy 

134 

175 

928 

135 

350 

855 

125 

312 

816 

117 

109 

665 

125 

830 

137 

140 523 

233 

nadwyżka/deficyt 

-24 

611 

639 

-12 

457 

874 

-62 

519 

10 

775 

486 

6 433 

605 

-5 47 

5683 

wydatki inwestycyjne gminy 

31 

644 

133 

30 

919 

075 

20 

638 

721 

6 253 

225 

7 943 

531 

17 316 

590 

kwota zadłużenia z tytułu kredytów i 

pożyczek 

37 

691 

610 

51 

642 

610 

54 

770 

000 

47 

673 

000 

40 

854 

000 

43 012 

000 

kwota zobowiązania wynikającego z 

udzielonych przez gminę poręczeń 
0 0 0 0 0 0 

kwota zadłużenia z tytułu papierów 

wartościowych emitowanych przez 

gminę 

12 

500 

000 

9 500 

000 

7 000 

000 

5 000 

000 

2 500 

000 0 
0 

kwota przypadających w danym 

roku budżetowym wykupów 

papierów wartościowych 

emitowanych przez gminę 

2 500 

000 

3 000 

000 

2 500 

000 

2 000 

000 

2 500 

000 

2 500 

000 

kwota potencjalnych spłat 

zobowiązań wynikających z 

udzielonych przez gminę poręczeń 

0 0 0 0 0 0 

kwota należnych odsetek od tych 

kredytów i pożyczek 

1 932 

044 

2 491 

036 

3 379 

529 

3 511 

861 

3 200 

000 

2 002 

000 

kwota rat kredytów i pożyczek 

przypadających do spłaty w danym 

roku budżetowym 

3 075 

910 

5 992 

842 

7 172 

610 

10 

887 

000 

12 

197 

330 

3 342 

000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta Dębica 
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Na wykresie poniżej przedstawiono dochody i wydatki budżetu Miasta Dębica. 

Wykres 5 Dochody i wydatki budżetu Miasta Dębica w latach 2009-2014 

Źródło: Opracowanie własne 

W rozpatrywanym okresie miasto przeszło od budżetów z deficytem do budżetów 

z nadwyżka. Wynikało to głównie z ograniczenia wydatków budżetowych 

 w latach 2010-2012 – było to działanie związane z przygotowaniem się do zmiany od 

2014, metody wyznaczania dopuszczalnego zadłużenia, która do określenia limitu 

wykorzystuje dane z 3 poprzedzających lat. Jednocześnie dochody budżetu rosną, 

pomijając spadek w 2014 r. Od 2012 następuje wzrost wydatków budżetowych aż do 

likwidacji nadwyżki i zrównoważenia budżetu w 2013 r. Wydatki inwestycje w gminie 

Dębica  w latach 2009-2014 przedstawia wykres 6 

Wykres 6. Wydatki na inwestycje w Gminie Dębica w latach 2009-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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W latach 2009 – 2012 środki na inwestycje w Gminie Dębica mają tendencję 

spadkową. W roku 2009 były to środki rzędu 31 644 133 zł natomiast w roku 2012 już 

tylko 6 253 225 zł. W roku 2013 wydatki na inwestycje wzrosły do kwoty 7 943 531, 

natomiast w roku 2014 osiągnęły 17 316 590 zł. 

Kolejna tabela oraz wykres pokazują wydatki ogółem na jednego mieszkańca oraz 

wydatki inwestycyjne przypadające na dębiczanina. 

Tabela 5 Wydatki ogółem oraz wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

wydatki ogółem na 

jednego mieszkańca 
2 867,80 zł 2 864,99 zł 2 653,19 zł 2 481,72 zł 2 685,58 zł 3 018,31 zł 

wydatki 

inwestycyjne na 

jednego mieszkańca 

676,34 zł 654,47 zł 436,97 zł 132,51 zł 169,54 zł 371,94 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 7 Wydatki ogółem oraz wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca 

Źródło: Opracowanie własne 

W latach 2009 – 2014 wydatki ogółem na jednego mieszkańca przekraczały ponad 

2 tys. zł osiągając najniższy poziom w 2012 r. rzędu 2 481,72 zł na osobę, natomiast  

w roku 2014 przekroczyły kwotę 3 tys. zł na osobę. Wydatki inwestycyjne na jednego 

mieszkańca Dębicy pod koniec dekady osiągały ponad 600 zł, z tendencją malejącą do 

132,51 zł na osobę w 2012 roku. W 2014 wydatki inwestycyjne na jednego dębiczanina 

osiągnęły niewiele ponad połowę z roku 2009, pomimo wzrostu wydatków budżetowych 

na jednego mieszkańca.  
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Oceny stanu finansów Miasta Dębica można dokonać przy pomocy podstawowej 

analizy wskaźnikowej. Zostaną do niej wykorzystane poniższe wskaźniki: 

- wskaźnik obsługi zadłużenia – pokazuje, jaką część dochodów ogółem gminy 

stanowić będzie łączna kwota: przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat 

kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich, potencjalnych 

spłat kwot wnikających z udzielonych przez gminę poręczeń przypadających w danym 

roku budżetowym, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez gminę, im 

wartość wskaźnika jest wyższa, tym gorszy stan finansów, maksymalna dopuszczalna 

wartość wskaźnika to 15%; 

- wskaźnik długu pokazuje jaką część dochodów ogółem gminy w danym roku 

stanowi kwota łącznego zadłużenia, im wartość wskaźnika jest wyższa, tym gorszy stan 

finansów, maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika to 60%; 

- wskaźnik inwestycji pokazuje jaki procent wydatków ogółem gminy stanowią 

wydatki inwestycyjne, przyjmuje się, że wartość wskaźnika powinna znajdować się  

w przedziale 10-50%, zbyt niski poziom wskaźnika oznacza ograniczone możliwości 

odbudowania posiadanej infrastruktury i przez to niską atrakcyjność, natomiast, zbyt 

wysoki poziom – ryzyko przeinwestowania grożące utratą płynności finansowej 

i trudnościami w spłacie zobowiązań, 

- wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wskazuje na stopień 

samodzielności finansowej i uniezależnienia się gminy od zewnętrznych źródeł zasilania 

budżetu (dotacji, subwencji), im wartość wskaźnika jest wyższa, tym lepiej – jako 

minimalna wartość przyjmuje się 15%, 

 Analizę wskaźnikową miasta Dębica ukazuje tabela 6. 

Tabela 6. Analiza wskaźnikowa budżetu miasta Dębica w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wskaźnik obsługi 

zadłużenia 
6,85% 9,34% 10,42% 12,82% 13,53% 6,06% 

Wskaźnik długu 45,81% 49,75% 49,32% 41,49% 32,78% 33,22% 

Wskaźnik inwestycji 23,58% 22,84% 16,47% 5,34% 6,31% 13,41% 

Wskaźnik udziału 

dochodów własnych  

w dochodach ogółem 

57,49% 55,21% 55,67% 59,17% 58,06% 60,58% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z UM Dębica 

Z powyższych danych wskaźnikowych wynika, iż: 
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- wskaźnik obsługi zadłużenia utrzymywany był na bezpiecznym poziomie, 

jednak z trendem rosnącym, który osiągnął maksymalną (13,5%), a więc poniżej 

dopuszczalnych 15%) w 2013 roku, a w 2014 roku został bardzo znacząco zredukowany; 

- wskaźnik długu utrzymywany był na bezpiecznym poziomie, poniżej 50%  

z trendem malejącym. 

Poziom i rozwój wartości obu powyższych wskaźników pokazuje, że miasto 

obecnie nie jest nadmiernie zadłużone, co więcej przygotowania do zmiany zasad  

w 2014 podjęto odpowiednio wcześniej poprzez wprowadzenie oszczędności oraz 

dostosowanie harmonogramu spłaty istniejącego zadłużenia. Miasto będzie mogło sobie 

pozwolić na niewielkie zwiększenie zadłużenia, jednak skala możliwości zwiększenia 

zadłużenia a pewno nie pozwoli na istotne zwiększenie wydatków inwestycyjnych. 

Oceniając powyższe wskaźniki należy koniecznie pamiętać o zmianie zasad 

ograniczania zadłużenia sektora samorządowego – oba wskaźniki ustanawiające limit 

zadłużenia z ich maksymalną dopuszczalna wartością na poziomie odpowiednio 15% 

 i 60% obowiązują tylko do końca 2013. Już od budżetu na 2014 do określania 

dopuszczalnej wielkości zadłużenia stosowany jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. 

Jego istota polega na tym, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z poźn. zmianami) nie można uchwalić 

budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku 

następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku 

budżetowym 

- spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, 

- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną  

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych  

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 

ogółem budżetu. 

- wskaźnik inwestycji wykazuje trend spadkowy, który został odwrócony  

w 2014; jednak jego spadek poniżej 10% w latach 2012-2013 musi budzić niepokój. 

Wskaźniki inwestycji w latach 2009-2014 przedstawione są na wykresie 8. 
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Wykres 8. Wskaźnik inwestycji na jednego mieszkańca w latach 2009-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W latach 2012-2013 wskaźnik inwestycji poniżej poziomu 10% oznaczał 

ograniczone możliwości odbudowania posiadanej infrastruktury a przez to niską 

atrakcyjność Gminy. 

- wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem utrzymywany jest 

na dobrym poziomie około 60% 

- wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca utrzymywany jest na 

poziomie zbliżonym do poziomu jaki ma w porównywalnych miastach, ale odbiegającym 

od poziomu w miastach na prawach powiatu. 

Stan finansów miasta należy ocenić pozytywnie. Niepokojące tendencje do 

rosnącego deficytu zostały zatrzymane i odwrócone. Szczególnie pozytywne jest dobre 

przygotowanie do zmiany systemu oceny wielkości dopuszczalnego zadłużenia, które 

jednak nie pozwoli na znaczący wzrost finansowania wydatków inwestycyjnych poprzez 

wzrost zadłużenia. Niepokojący jest niewystarczający poziom wydatków 

inwestycyjnych, nie pozwalający zaspokoić potrzeb. Wobec ograniczonych możliwości 

finansowania inwestycji długiem konieczne wydaje się poszukiwanie innych możliwości. 
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4.2  Analiza procesu przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji 

 

Jedną z podstawowych sfer aktywności każdej jednostki samorządu 

terytorialnego jest działalność inwestycyjna, choć nie w rozumieniu inwestycji jako 

sposobu na pomnożenie posiadanych zasobów, ale jako metody na ich konsumowanie. 

Każda komunalna inwestycja jest złożonym procesem działań techniczno- 

prawnych. W procesie inwestycyjnym, jednostki samorządu terytorialnego dążą poprzez 

zaangażowanie środków publicznych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta  

w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególności: urządzeń zaopatrujących  

w wodę  i odbiór ścieków, obiektów użyteczności publicznej, dróg dojazdowych, przy 

przesłance maksymalnej skuteczności działania i zgodności realizowanych zadań  

z istniejącym aktualnie w gminie Dębica budżetem inwestycyjnym. Proces inwestycyjny, 

budowlano-remontowy gromadzi w sobie szereg odrębnych procesów, które określają 

jego początek i przebieg. 

Plan inwestycyjny w gminie Dębica jest częścią procesu planowania który ma 

służyć do przygotowaniu zadań inwestycyjnych do realizacji. Proces taki zaczyna się od 

zgłoszenia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zgłosić projekt może dokonać mieszkaniec, 

grupa mieszkańców (komitet społeczny), radnego miasta, może być również, inicjatywą 

urzędników, zarządzeniem kierownictwa urzędu. By wniosek był formalny musi być 

złożony w formie pisemne prośby lub na specjalnie w tym celu opracowanym formularzu.  

Zgłoszenia takie podlegają rejestracji i są rozpatrywane przez komisję, która 

kwalifikuje pomysły do dalszego postępowania. Dla inicjatyw zakwalifikowanych przez 

komisję sporządza się formularz – zgłoszenie zadania inwestycyjnego. Formularz 

sporządza wydział i jednostka właściwa dla danego tematu. Zgłoszone pomysły  

poddawane są ocenie, na podstawie oceny sporządzona jest spis zadań, a zadania z listy 

są uwzględnione przy opracowaniu planów inwestycyjnych. 

Jak wiadomo planowanie jest procesem ciągłym. Zadania inwestycyjne muszą 

być na każdym etapie są monitorowane. Pozyskiwane informacje w ten sposób dotyczą 

między innymi zmiany kosztów, priorytetów stanu prawnego służą projektowaniu 

kolejnych planów inwestycyjnych w terminie.  

Budżet inwestycyjny jest częścią opracowania służącym do wykonania zadań 

inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym. Uchwala go Rada Miasta Dębica przy 

okazji uchwalania budżetu na dany rok. Zadania inwestycyjne na dany rok są 
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przenoszone z planów inwestycyjnych do projektu budżetu z uwzględnieniem korekt 

wynikających ze stanu przygotowania formalno-prawnego zadania.  

Materiały przygotowane przez Wydział Rozwoju i Inwestycji, zawierające 

zadania inwestycyjne i ich opis stanowią część projektu uchwały budżetowej. Budżet 

inwestycyjny obejmuje zadania przewidziane do realizacji w roku, na jaki jest uchwalany 

oraz zadania, dla których roboty budowlane będą realizowane w latach następnych, 

 a wymagają uprzedniego przygotowania. Mowa tu o dokumentacji techniczno-prawne, 

która w specjalnych przypadkach przygotowuje się kilka lat. Po uchwaleniu przez Radę 

Miasta Dębica budżetu inwestycyjnego przystępuje się do wszelkich czynności zależnych 

z realizacją zadań.  

Początek realizacji zadania inwestycyjnego następuje z chwilą podjęcia działań 

zmierzających do opracowania dokumentacji techniczno-prawnej. Podstawowym 

wymogiem prawnym jest posiadanie dokumentacji, umożliwiającym zlecenie robot 

montażowo-budowlano. 

Techniczno-prawna dokumentacja inwestycji jest dokumentacją projektową wraz 

z koniecznymi uzgodnieniami, opiniami i w formacie wymaganym do zlecenia  

i wykonywania robót zgodna z faktycznym prawem. Dokumentację wykonują osoby 

posiadające stosowne uprawnienia budowlane na podstawie umowy zawartej  

z Urzędem Miejskim w Dębicy. Umowy zawierane są z zachowaniem trybu wymaganego 

na podstawie procedury udzielania zamówień publicznych.  

Po zawarciu umowy z wykonawcą osoba odpowiedzialna za prowadzenie zadania 

na bieżąco koordynuje prace projektanta, aż do zakończenia wykonywania opracowania 

i jego przyjęcia do Urzędu Miasta. Wszystkie ważne uzgodnienia, dokonywane w trakcie 

sporządzania dokumentacji wymagają formy pisemnej  

a podstawowe różnice w stosunku do zapisów umownych powinny zostać wprowadzone 

stosownym aneksem. Kompletną dokumentację wykonawca dostarcza do Urzędu Miasta, 

odbiera ją prowadzący zadanie. Na tę okoliczność sporządzany zostaje  protokół 

zdawczo-odbiorczy, będący fundamentem do rozliczenia umowy.  

Posiadanie dokumentacji projektowej oraz prawa dysponowania terenem do 

celów inwestycyjnych otwiera perspektywy Burmistrzowi Miasta Dębica o ubieganie się 

o wydawanie decyzji, zaświadczenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie 

wymagających takiego pozwolenia. Czynności urzędowe dokonuje się na wymaganych 

formularzach, składając je do właściwego organu administracji budowlano-

architektonicznej (Wojewoda). 
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W rezultacie wystosowanego projektu lub zgłoszenia o których mowa powyżej 

Gmina Miasto Dębica uzyskuje prawną możliwość prowadzenia robót, w postaci decyzji 

administracyjnej lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót, które tej 

decyzji wymagają. 

Na etapie wykonywania prac projektowych pojawia się potrzeba uzyskania 

innych, pośrednich decyzji. Jest to między innymi decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzja pozwolenie wodno-prawne. Umowa o prace 

projektowe za każdym razem powinna obejmować zobowiązania rozstrzygające  

o obowiązkach stron w tym zakresie. Dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi obowiązuje również 

tryb w którym Wydział Gospodarki Nieruchomościami wszczyna postępowania oraz 

jeżeli jest to wskazane, zleca prace koncepcyjne dla uzyskania właściwych decyzji. 

Posiadając dokumentację projektową oraz zezwolenie na prowadzenie robót, 

podejmuje się działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.  

W każdy przypadku celem zlecenia wykonania robót, Urząd Miasta Dębica obowiązany 

jest zastosować ustawę o zamówieniach publicznych. Zadaniem każdego  

z zaangażowanego wydziału jest złożenie w referacie Zamówień Publicznych wniosku  

o uruchomienie procedury zamówienia publicznego wraz z wymaganymi materiałami 

przetargowymi i udziale pracownika (-ów) w pracach komisji przetargowej. Wniosek 

przygotowuje pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prowadzenie danego zadania  

a zatwierdza Burmistrz Dębicy. 

Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą na realizacje 

robót budowlano-montażowych, kończy ten etap. Umowy zawierane są z zachowaniem 

trybu wymaganego na podstawie procedury udzielania zamówień publicznych. 

Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta albo wymagają uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę, albo zgłoszenia robót nie wymagają pozwolenia na budowę. 

Jeżeli zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę to 

bezzwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą trzeba dokonać zawiadomienia 

właściwego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

Obowiązkiem inwestora jest także prowadzenie dziennika budowy. Dziennik ten 

powinien przed rozpoczęciem procesu budowlanego zostać opieczętowany przez organ, 

który wydał decyzje pozwolenia na budowę. 
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 Jeżeli organ administracji budowlano-architektonicznej nie narzucił obowiązku 

prowadzenia dziennika budowy, jego założenie jest nieobowiązkowe, ale przyjętym 

obyczajem jest jego zdecydowane stosowanie. Na etapie wykonywania robót 

kompetencją prowadzącego zadanie jest przeprowadzenie regularnych kontroli 

realizowanych prac, w głównej mierze pod względem użytkowym, terminowym 

estetycznym, bhp oraz kontroli działania inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontrola 

wykonywania inwestycji zgodnie z umową, przepisami prawa i obowiązującymi 

normami leży w zakresach obowiązków powołanego specjalnie w tym celu inspektora 

nadzoru inwestorskiego, który zobowiązany umową z UM na bieżąco informuje  

o sytuacji na placu budowy. 

Przybliżając się do końca terminu realizacji inwestycji wykonawca zgłasza 

poprzez kierownika budowy (robót), wpisem do dziennika budowy, uzyskacie gotowości 

do odbioru (częściowego lub końcowego). Zwykle przyjmuje się, iż stwierdzenie tego 

faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego (również w postaci wpisu, lub jego brak 

w okresie  dni od wpisu kierownika) ułatwiają wykonawcy oficjalne zgłoszenie 

inwestorowi gotowości do odbioru. Prowadzący zadanie organizuje odbiór (częściowy 

lub końcowy), powiadamiając o jego terminie i miejscu spotkania wszystkich związanych 

z inwestycją (w tym burmistrza). Na okoliczność odbioru robót (częściowego lub 

końcowego) sporządza się protokół. Do jego sporządzenia wymagane jest złożenie robót 

w formie wymaganej umową. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego oprócz 

dokumentacji rozliczeniowej jest szereg dokumentów związanych ze zrealizowaną 

inwestycją. Po dokonaniu odbioru robót zawiadamia się o zakończeniu robót właściwego 

inspektora nadzoru budowlanego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

W następstwie dokonanego odbioru końcowego zrealizowanych robót dokonuje się ich 

rozliczenia. Prowadzący zadanie odpowiada za kompletność i poprawność dokumentacji 

rozliczeniowej i na tej podstawie akceptuje płatności za wykonany przedmiot umowy. Po 

dokonaniu finansowych regulacji z wykonawcą, referent wydziału prowadzącego zadanie 

rozlicza całe zadanie inwestycyjne z uwzględnieniem wszelkich kosztów. Rozliczenie 

wraz ze skompletowaną dokumentacja powykonawczą inwestycji stanowi podstawę do 

wystawienia dokumentów przekazania zadania jako środka trwałego. Zadanie wraz  

z dokumentacją przejmuje użytkownik. 
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4.3  Źródła finansowania inwestycji 

 

Inwestycje w gminie miejskiej Dębica są przygotowywane przy założeniu, że 

sporządzenie planów inwestycyjnych przyczyni się do planowego zarządzania gminą 

i realizacji inwestycji koniecznych dla jej dalszego rozwoju. Kierując się powyższymi 

zasadami przyjmuje się do realizacji projekty spełniające następujące kryteria: 

- inwestycja jest zgodna z przyjętymi przez gminę celami strategicznymi, 

- inwestycja wpływa na rozwój edukacyjno – oświatowy dzieci i młodzieży, 

- inwestycja wywiera wpływ na poprawę spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców gminy i gości, 

- inwestycja wpływa na poprawę stanu infrastruktury na terenie gminy, 

- inwestycja wywiera wpływ na środowisko naturalne. 

Realizacja planowanych inwestycji zależy przede wszystkim od wielkości 

pozyskanych środków z Unii Europejskiej oraz faktycznych możliwości finansowych 

Gminy Miejskiej Dębica w poszczególnych latach. 

Ogółem szacunkowy koszt inwestycji zrealizowanych w latach 2009-2014 

stanowią środki ze źródeł zewnętrznych, w głównej mierze z funduszy unijnych  

i krajowych programów dofinansowań oraz kredytów i pożyczek z WFOŚiGW. Poniższa 

tabela prezentuje, jakiej wysokości obciążenia z tytułu inwestycji poniesie budżet gminy 

w kolejnych latach.  
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Tabela 7 Obciążenia budżetu gminy w latach 2009 – 2014 z tytułu inwestycji 

Źródła finansowania 

Nakłady na 

lata 2009- 

2014 w zł 

 

2009 2010 2011 2012 2 013 2 014 

W tym: 
747 332 913 109 564 289 122 892 981 125 250 297 127 885 151 132 263 742 135 047 840 

budżet gminy 

Kredyt 275 643 220 37 691 610 51 642 610 54 770 000 47 673 000 40 854 000 43 012 000 

wykup wierzytelności 15 000 000 2 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 

pożyczka WFOŚIGW 1 660 6576 2 469 236 633 5000 5 945 000 1 560 000 30 000 0 

dofinansowanie PROW 8 905 034 0 1 677 100 4 902 934 2 325 000 0 0 

dofinansowanie RPO 14 290 050 85 000 1 814 900 2 250 150 7 197 500 112 500 1 215 000 

Nar.Prog.Przeb.Dróg 1 600 000 0 0 1 600 000 0 0 0 

dotacja Urzędu 

Marszałkowskiego 
4 839 700 0 2 000 000 2 150 000 500 000 0 100 000 

dofinansowanie MKIDN 162 500 0 162 500 0 0 0 0 

dofinansowanie Fundusz 

Mieszkaniowy 
914 260 0 0 360 000 100 000 140 000 0 

dofinansowanie RPO i Urzędu 

Marszałkowskiego 
130 000 0 130 000 0 0 0 0 

dofinansowanie ANR 990 000 0 490 000 250 000 250 000 0 0 

inne dotacje 1 986 800 420 800 550 000 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Dębicy 
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Zadania inwestycyjne i modernizacyjne, proponowane do realizacji w ramach 

Planu Inwestycyjnego ujęto w 5 programach branżowych. Tabela 8 przedstawia 

branżowe zestawienie wartości inwestycji w latach 2009-2014. 

Tabela 8 Branżowe zestawienie wartości inwestycji w latach 2009 – 2014 

Lp. Branża 

Nakłady 

na lata 2009-2014 

w zł 

 
1 

Infrastruktura wodociągowo – 

kanalizacyjna, gospodarka odpadami 
31 121 970,00 

2 Infrastruktura drogowa 31 852 816,00 

3 
Zagospodarowanie przestrzenne, wykupy 

gruntów 
1 504 500,00 

4 
Infrastruktura sportowa, kulturalna i 

turystyczna 
17 973 340,00 

5 Infrastruktura społeczna i mieszkaniowa 9 932 671,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Dębicy 

 

Strukturę wydatków inwestycyjnych według dziedzin finansowania w ujęciu 

procentowym przedstawiono w tabeli 9.  

Tabela 9 Branżowe zestawienie inwestycji w latach 2009-2014 (w %) 

Lp. Branża 

Nakłady 

na lata 

2009- 2014 

w % 

1 2 3 

1 
Infrastruktura  wodociągowo – kanalizacyjna, 

gospodarka odpadami 
33,69 

2 Infrastruktura drogowa 34,48 

3 
Zagospodarowanie przestrzenne, wykupy 

gruntów 
1,63 

4 
Infrastruktura sportowa, kulturalna i 

turystyczna 
19,45 

5 Infrastruktura społeczna i mieszkaniowa 10,75 

Ogółem 100 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Dębicy. 
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Jak widzimy, najwyższe wartości inwestycji zaplanowano w zakresie 

infrastruktury drogowej, co stanowi 34,48 % wartości wszystkich inwestycji oraz  

w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (33,69 %). 

4.4 Szczegółowa charakterystyka wiodących inwestycji 
 

Każdą inwestycję z racji wielości cementów jakie obejmuje, reguł jakie nią 

rządzą, a także poziomów na jakich się odbywa uznać można w zasadzie bezdyskusyjnie 

za proces skomplikowany. W Dębicy obecnie można wyróżnić cztery takie inwestycje, 

mianowicie: 

1) Obwodnica północna, 

2) Rozbudowa hali basenów, 

3) Budowa szkoły nr 10 

4) Rondo koło szpitala 

Obwodnica północna to projekt polegający na budowie małej obwodnicy 

północnej miasta Dębica - etap I, składający się z dwóch odcinków tj.: odcinek pierwszy: 

od ul. Świętosława do ul. Mościckiego oraz odcinek drugi: od Ronda (ul. Mościckiego 

 i ul. S. Fąfary) do ul. Sandomierskiej będzie realizowany na terenie Miasta Dębica. 

 W przyszłości miasto planuje kolejne etapy budowy obwodnicy, gdyż : 

-Dębica nie ma obwodnicy ze strony północnej- powoduje to konieczność 

wjeżdżania tirów do miasta; 

  - W rejonie powstały dwa zjazdy z autostrady - konieczność spięcia autostrady  

z systemem dróg miejskich; 

  - W pobliżu jest teren strefy przemysłowej - 75 hektarów i działa 30 podmiotów 

gospodarczych w tym Spółka Akcyjna Tikurilla - utrudniony dojazd samochodów 

ciężarowych. 

Dodatkowe przyczyny to: 

  - Niska przepustowość układu komunikacji drogowej w Dębicy, zwłaszcza  

w północnej części miasta dla pojazdów samochodowych, w tym ciężarowych; 

 - Ograniczona dostępność instytucji oraz podmiotów użyteczności publicznej 

(urzędy, ośrodki zdrowia, miejsca kultu religijnego, podmioty handlowe i usługowe) dla 

ludności lokalnej; 

  Wobec wysokiego natężenia ruchu na istniejących odcinkach dróg gminnych 

(korki) występuje niskie bezpieczeństwo ruchu drogowego; 
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  - Niskie bezpieczeństwo ruchu pieszego na planowanym do budowy odcinku 

drogi - brak chodników dla pieszych i zatoczek przystankowych oraz rowerowego - brak 

jest wystarczających poboczy umożliwiających bezpieczne poruszanie się wzdłuż drogi 

rowerów; 

 - Niski komfort użytkowania dróg miasta Dębica wynikający z wysokiego 

natężenia ruchu; Występujący od kilku lat wzrost liczby pojazdów samochodowych, przy 

jednoczesnym zwiększeniu ciężaru pojazdów samochodowych oraz wzroście mobilności 

mieszkańców, powoduje szybsze niszczenie dróg. Konsekwencją tego przy braku 

wystarczających środków finansowych na budowę, modernizację, ochronę  

i utrzymanie dróg jest postępująca degradacja ich stanu technicznego. Ponadto 

wymagania techniczne i administracyjne dotyczące procesu inwestycyjnego przerastają 

możliwości społeczności wiejskiej utrudniają poprawę sieci dróg gminnych 

  - Niska dostępność dla interesariuszy, głównie instytucjonalnych, do firm 

funkcjonujących wzdłuż inwestycji przedmiotowej, dotyczy to zwłaszcza firmy 

POLIFARB i Fabryki Urządzeń Chłodniczych 

  - Niespójność modernizacyjna układu komunikacji drogowej w Dębicy;  

w poprzednich latach miasto zrealizowała budowę i/lub modernizację kilku odcinków 

dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy. Większość dróg  

w otoczeniu planowanego do budowy odcinka drogowego jest w trakcie prac 

modernizacyjnych lub po ich zakończeniu. Stąd też brak małej obwodnicy północnej 

uniemożliwia 'stworzenie' spójnego co do jakości układu drogowego w Dębicy.  

W poprzednich latach na terenie gminy podjęto działania modernizacyjne na 

następujących odcinkach drogowych: budowa i remont dróg z infrastrukturą techniczną 

na terenie byłej jednostki wojskowej w Dębicy (2004-2007), budowa ul. Przemysłowej, 

ul. Drogowców, Sandomierskiej w Dębicy (2005-2006), budowa ronda na skrzyżowaniu 

ul. Kosynierów Racławickich oraz ul. Kościuszki w Dębicy (2006-2007). 
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Tabela 10 Wydatki inwestycyjne – obwodnica północna(w zł) 

Nazwa 
kosztu 

Razem 
2007 2008 2009 2010 

IV I II III IV I II III IV I II III 

Roboty drogowe, 
cena netto 

5 716 462,70        1 158 308,74 893 336,19  1 602 434,80 2062382,97 

Roboty 
drogowe,podatek 
VAT 

1 257 621,79        254 827,92 196 533,96  352 535,66 453724,25 

Kanalizacja 
deszczowa, cena 
netto 

775 763,64        567 300,89 208 462,75    

Kanalizacja 
deszczowa, 
podatek VAT 

170 668,00        124 806,19 45 861,81    

Kanalizacja 
sanitarna, cena 
netto 

281 357,97        215 378,63 65 979,34    

Kanalizacja 
sanitarna, 
podatek VAT 

61 898,75        47 383,30 14 515,45    

Wodociąg, cena 
netto 

65 295,74        46 500,00 18 795,74    

Wodociąg, 
podatek VAT 

14 365,06        10 230,00 4 135,06    

Energetyka, 
cena netto 

319 210,22        319 210,22 0    

Energetyka, 
podatek VAT 

70 226,25        70 226,25 0    

Teletechnika, 
cena netto 

255 666,64        192 076,77 63 589,87    
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Teletechnika, 
podatek VAT 

56 246,66        42 256,89 13 989,77    

Dokumentacja 
techniczna - 
Projekt 
budowlany 
(mapa), netto 

19 600,00 19 600,00            

Dokumentacja 
techniczna - 
Projekt 
budowlany 
(mapa), podatek 
VAT 

4 312,00 4 312,00            

Dokumentacja 
techniczna - 
Projekt bud. i 
wykon. (SST, 
pizedmiary, 
kosztorysy), 
netto 

207 454,76     207 454,76        

Dokumentacja 
techniczna - 
Projekt bud. i 
wykon. (SST, 
przedmiary, 
kosztorysy), 
podatek VAT 

45 640,05     45 640,05        

Sudium 
wykonalności 
cena netto 

12 295,08   12 295,08          
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Studium 
wykonalności, 
podatek VAT 

2 704,92   2 704,92          

nadzór 
inwestorski cena 
netto 

50 895,08        12 723,77 12 723,77  12 723,77 12 723,77 

nadzór 
inwestorski, 
podatek VAT 

3 276,92        819,23 819,23  819,23 819,23 

promocja, cena 
netto 

4 098,36        3 000,00    1 098,36 

promocja, 
podatek VAT 

901,64        660    241,64 

Razem 
(kwartalnie) 

9 395 962,23 23 912,00  15 000,00  253 094,81   3 065 708,80 1 538 742,94  1 968 513,46 2 530 990,22 

RAZEM 9 395 962,23  268 094,81 4 604 451,74 4 499 503,68 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 
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Projekt "Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębicy" zakłada 

zintegrowane działania, które mają na celu wzrost gospodarczy terenu objętego 

przedsięwzięciem dzięki temu, że: 

• projekt nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu, 

• projekt był realizowany na terenie, który nie jest objęty obszarem Natura 

2000, i na którym nie występuje konieczność ochrony cennych wartości 

przyrodniczych i zasobów naturalnych, 

• prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ograniczenie do 

minimum niekorzystnego przekształcenia terenu, 

• odbiorniki wód opadowych będą zabezpieczone przed spływami  

i wypłukiwaniem zanieczyszczeń (cząstek gleby, mas bitumicznych, 

substancji ropopochodnych), 

• wody i ścieki opadowe z powierzchni jezdni i terenu przyległego będą ujęte 

w system kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych, 

• miejsca, w których będą prowadzone wykopy będą oznakowane, oświetlone  

i opatrzone tablicami ostrzegawczymi, 

• wyciek zanieczyszczeń (smarów i spalin itp.) będzie wykluczony dzięki 

wykorzystaniu do prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, 

• praca maszyn, urządzeń budowlanych i pojazdów mechanicznych będzie się 

odbywała wyłącznie w porze dziennej, 

• drogi będą często, na bieżąco czyszczone, zwłaszcza podczas prac ziemnych 

w okresie bezdeszczowym będzie stosowane deszczowanie dróg dojazdowych  

• wycinka roślinności (drzew i krzewów) na trasie przebiegu będzie 

ograniczona do niezbędnego minimum, a dla urządzenia terenów zielonych 

będą zastosowane dodatkowe rozwiązania np. podnoszące izolacyjność 

akustyczną. 

Na realizację inwestycji wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

inwestycji przedmiotowej w dniu 6 listopada 2007 roku. Źródła finansowania projektu 

przedstawia tabela 11. 
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Tabela 11 Źródło finansowania inwestycji – Obwodnica północna 

Źródło finansowania 
kosztów 
kwalifikowanych 

Razem 2007 2008 2009 2010 

Kwota % Kwota % kwota % kwota % kwota % 

1. Dotacja EFRR 4 733 088,96 50,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 466 524,81 50,37% 2 266 564,16 50,37% 

2. 
Krajowe środki 
publiczne 

4 662 873,27 49,63% 0 0,00%   2 466 524,81 49,63% 2 266 564,16 49,63% 

2.1. 
Budżet 
Państwa 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 
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Projekt polegający na budowie drogi gminnej klasy Z - zbiorczej „Mała 

Obwodnica Północna" (ul. Świętosława - ul. Sandomierska) wraz z odwodnieniem, 

oświetleniem, kanalizacją sanitarną i pozostałą infrastrukturą techniczną w mieście 

Dębica zakładał osiągnięcie następujących rezultatów: 

  poprawa dostępności do planowanej autostrady (dwa zjazdy z planowanej 

autostrady), 

  poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych,  

  poprawa dostępności do przedsiębiorstw prowadzących działalność  

w bezpośrednim oddziaływaniu planowanej drogi - planowane 40 podmiotów 

gospodarczych, 

  zwiększenie dostępności do elementów regionalnego układu 

komunikacyjnego, 

  skrócenie średniego czasu przejazdu na zmodernizowanym odcinku drogi, 

  zwiększenie nośności zmodernizowanego odcinka drogowego, 

  oszczędność czasu w przewozach. 

Kolejna kluczową inwestycją w latach ubiegłych była - rozbudowa hali basenów. 

Obiekt objęty przedmiotowym projektem (Basen rekreacyjny) stanowi część kompleksu  

sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w skład którego wchodzi 

m.in. kryta pływalnia (z basenem 50 metrowym), sztuczne lodowisko, stadion miejski, 

 2 boiska treningowe, korty tenisowe, hala widowiskowo-sportowa (mogąca pomieścić 

1000 widzów). Wymienione obiekty sportowe są areną wielu imprez rangi 

ogólnokrajowej i europejskiej, głównie w takich dziedzinach jak pływanie (w Dębicy 

znajduje się jeden z nielicznych pełnowymiarowych basenów olimpijskich  

w kraju), piłka nożna, hokej, jazda figurowa na lodzie, zapasy.  

Niniejszy projekt był I etapem prac w zakresie kompleksowej rozbudowy  

i przebudowy hali basenów i lodowiska. Kolejny etap zakłada bowiem przebudowę hali 

w jej niezagospodarowanej części na  basen o długości 25 m wraz z trybunami. 

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa jakości ponadlokalnej 

infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.  

W ramach realizacji projektu zakłada osiągnięcie następujących celów 

szczegółowych: 
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 - zwiększenie atrakcyjności Miasta Dębica jako ponadlokalnego ośrodka 

treningowo-rekreacyjnego, 

 - rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej,  

 - poprawa dostępności oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej m.in. do 

osób niepełnosprawnych, 

 - zapewnienie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 - wykorzystanie wartości jakie niesie ze sobą sport, dla rozwoju wiedzy  

i kwalifikacji umożliwiających w szczególności młodym ludziom 

kształtowanie sprawności fizycznej oraz skłonności do osobistego wysiłku, 

 - rozwój gospodarczy poprzez stworzenie warunków do tworzenia nowych 

firm oraz miejsc pracy w istniejących podmiotach. 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu miasto uzyska w pełni 

nowoczesny, odpowiadający współczesnym oczekiwaniom i potrzebom obiekt sportowy, 

realizujący znacznie atrakcyjniejszą od dotychczasowej ofertę w zakresie działalności 

sportowej. Fakt ten przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia zainteresowania 

aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców miasta, w tym  

w szczególności przez dzieci oraz ich rodziców.  

Powstanie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci basenu 

rekreacyjnego (aquaparku) wpłynie w znaczący sposób na podniesienie atrakcyjności  

oferty sportowo-rekreacyjnej świadczonej na obszarze kompleksu sportowo-

rekreacyjnego MOSiR w Dębicy. Podniesiona zostanie również atrakcyjność 

inwestycyjna obszaru na terenie którego zaplanowano realizację przedmiotowego 

projektu. Bardzo znaczący wzrost liczby osób korzystających z oferty kompleksu 

zarządzanego przez MOSiR w Dębicy skłoni prywatnych inwestorów do przyspieszenia 

planowanych do realizacji projektów bezpośrednio powiązanych ze sferą sportowo-

rekreacyjną.  

W ramach prac objętych przedmiotowym projektem przewidziano rozbudowę  

i przebudowę istniejącego obiektu sportowego będącego aktualnie w stanie surowym.  

W wyniku przeprowadzenia rozbudowy powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się  

o 224 m2 a kubatura o 1 344 m3. Łącznie po przeprowadzeniu prac objętych projektem 

(rozbudowa i przebudowa) powierzchnia użytkowa budynku  (w którym znajduje się 

m.in. kryta pływalnia o dł. 50 oraz lodowisko) wyniesie 15 392 m2. Oznacza to wzrost 

powierzchni użytkowej o 3 359,50 m2.  
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Rozbudowa obiektu obejmuje następujące prace:  

- budowę nowego wiatrołapu z wejściem głównym do obiektu (od strony 

południowej); 

- budowę zjeżdżalni zewnętrznej o długości 104 m oraz wieży startowej; 

Przebudowa obiektu obejmuje następujące prace:  

- roboty rozbiórkowe; 

- budowę basenu rekreacyjnego oraz innych atrakcji wodnych: 

a) Basen rekreacyjny wraz hamownią, żelbetowy – płatkowany o powierzchni 

lustra wynoszącej 268 m2, głębokości od 1m do 1,35m. W basenie rekreacyjnym znajdą 

się następujące atrakcje wodne: masaż wodospad – 2 szt., masaż karku wąski - 3 szt., 

masaże ścienne 6-dyszowe, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, fontanna kielich, wodospad ze 

ściany wspinaczki,  fontanna ze skały wyspy, reflektory. 

b) Brodzik o wymiarach 10m x 6m, głębokości od 0,0m do 0,35m, powierzchni 

lustra wynoszącej 60 m2, ze stali nierdzewnej. Atrakcjami brodzika będzie gejzer wodny 

oraz wieloryb. 

c) 3 szt. wanny whirpool (masaż wodny i powietrzny) o średnicy 2,48m, 2 szt. 

betonowych wanien whirpool o średnicy 3 m i głębokości od 0,4m do 0,75m.  

- budowę zaplecza szatniowo-toaletowo-kasowego; 

- budowę antresoli z częścią gastronomiczną; 

- wykonanie elewacji spełniającej docelowo wymogi normy cieplnej - ściany 

zewnętrznej wejściowej i od ulicy Piłsudskiego wraz z wymianą stolarki okiennej 

zewnętrznej; 

- wymianę warstw pokrycia dachowego na całym budynku ( bez wymiany blachy 

trapezowej mocowanej do płatwi konstrukcji dachu);  

- roboty budowlane wykończeniowe - zewnętrzne: stolarka okienna, stolarka 

drzwiowa, pozostałe wykończenie zewnętrzne;  

- wykonanie instalacji p. poż., wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - do celów 

higieniczno-sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego,  wentylacji 

mechanicznej wraz z centralami grzewczo-wentylacyjnymi, elektrycznej wewnętrznej 

wraz z osprzętem (oprawy, gniazda, wyłączniki), zewnętrznej, instalacji odgromowej,  

- wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej, 
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-  wyposażenie obiektu w urządzenia techniczne w zakresie umożliwiającym 

właściwą eksploatację i konserwację obiektu; 

- wykonanie zewnętrznych parkingów, chodników i zieleńców; 

- roboty budowlane wykończeniowe - wewnętrzne: okładzina niecki rekreacyjnej, 

okładziny ścian, stolarka wewnętrzna. 

Trzecią wiodącą inwestycja jest Budowa szkoły nr 10. Zapotrzebowanie na 

realizację projektu pn.: "Budowa placówki o charakterze centrum edukacjno-sportowym 

na osiedlu Kępa w Dębicy" wynika z konieczności rozwoju infrastruktury edukacyjnej w 

naszym mieście. Lokalizacją Centrum edukacyjno-sportowe jest na osiedlu Kępa  

w Dębicy w zachodniej części miasta. Realizowany projekt polega na wybudowaniu 

nowej placówki edukacyjnej, w której będą funkcjonowały: Szkoła Podstawowa nr 10, 

Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki oraz Niepubliczne Policealne 

Studium Służb Społecznych, Policealne Studium Pracowników Ochrony oraz 

Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe wchodzące w skład Zespołu 

Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy.  

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 10 mieści się w niewielkim budynku 

nieprzystosowanym do pełnienia swojej roli. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej ani 

boiska szkolnego. Uczy się w niej 120 uczniów, w tym 19 z terenów wiejskich (co 

stanowi 15,83%). Budynek Szkoły Podstawowej nr 10 został pozyskany przez Miasto 

kilkanaście lat temu od Firmy Oponiarskiej Dębica i adaptowany na cele edukacyjne na 

okres tymczasowy, który miał trwać od dwóch do trzech lat aż do momentu wybudowania 

nowego budynku. Niestety do chwili obecnej nie wybudowano nowego budynku szkoły. 

Konieczność przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 10 wynika ze złej sytuacji 

lokalowej oraz niedogodnego położenia. Idea budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego 

uzyskała szerokie poparcie mieszkańców osiedla Kępa, którzy powołali w tym celu 

stowarzyszenie „Dziesiątka".  

Osiedle Kępa jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

osiedli mieszkaniowych, o dużym i rosnącym potencjale demograficznym. W chwili 

obecnej obwód Szkoły Podstawowej nr 10 jest zamieszkały przez ok. 6000 osób.  

W obwodzie stwierdza się zahamowanie negatywnych tendencji demograficznych. 

Rośnie liczba urodzeń, a pod budownictwo mieszkaniowe miasto wyznaczyło kolejne 

450 działek budowlanych. W ciągu najbliższych lat istotnie zwiększy się 

zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w tej części miasta. Dzięki realizacji 

przedmiotowego projektu, mieszkańcy osiedla Kępa zyskają budynek wielofunkcyjny, 
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który będzie zaspokajał nie tylko ich potrzeby oświatowe, ale również sportowe  

i kulturalne. Wnioskodawca porozumiał się z placówkami edukacyjnymi działającymi na 

terenie miasta Dębicy w zakresie ścisłej współpracy, m.in. z Europejską Szkołą Nowych 

Technologii i Turystyki oraz Zespołem Niepublicznych Szkół Policealnych  

w Dębicy, które borykają się z problemami lokalowymi będącymi barierą dla 

prowadzenia kształcenia na wyższym poziomie. Współpraca ta przyczyni się do lepszego 

wykorzystania Centrum Edukacyjno-Sportowego na prowadzenie zajęć wieczorem i w 

weekendy. Zakłada się, że w budynku Centrum Edukacyjno-Sportowego naukę będzie 

pobierać 400 osób (173 z terenów wiejskich -43,25%), w tym: 160 uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 10 (w tym 30z terenów wiejskich -18,75%) i 240 słuchaczy szkół 

policealnych (w tym 143 z terenów wiejskich - 59,52%), kształcących się w zawodach 

uznanych za deficytowe na obszarze województwa podkarpackiego. Obecne wymienione 

placówki w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania przez nie usługi nie posiadają 

dogodnych warunków do rozwoju. Dodatkowym walorem powstania Centrum 

Edukacyjno-Sportowego będzie niewątpliwie wzrost poczucia wspólnoty i integracja 

mieszkańców osiedla Kępa. Uczniowie i rodzice uzyskają dodatkowy impuls scalający 

ich środowisko zamieszkania.  

Projekt uwzględnia i rozwiązuje nabrzmiałe od wielu lat potrzeby mieszkańców 

zachodniej części Dębicy. Przyczyni się do podniesienia jakości życia  

i zasobów ludzkich w mieście. Synergia z placówkami kształcącymi techników  

i pracowników średniego szczebla w deficytowych zawodach przyczyni się również do 

podniesienia poziomu zatrudnienia w Mieście Dębica i okolicznych gminach wiejskich. 
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Tabela 12 Koszty Budowy Szkoły nr 10 (w zł) 

Nazwa kosztu Razem 
2008 2009 2010 2011 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Opracowanie 

dokumentacji 
20 491,80   16 891,80 3 000,00  600           

podatek Vat od 

poz. 

Opracowanie 

dokumentacji 

4 508,20   3 716,20 660  132           

Przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

5 737,70   5 325,70     412         

podatek Vat od 

poz. 

Przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

1 262,30   1 171,66     90,64         

Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

stan surowy 

1 840 

000,00 
          331 029,63 581 968,51 554 534,45 340 205,94 32 261,47  

podatek Vat od 

poz. Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

stan surowy 

404 800,02           72 826,52 128 033,08 121 997,59 74 845,31 7 097,52  

Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

instalacje 

sanitarne 

735 000,00           30 696,85 30 000,00 166 489,67 290 712,83 217 100,65  

podatek Vat od 

poz. Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

instalacje 

sanitarne 

161 700,00           6 753,31 6 600,00 36 627,73 63 956,82 47 762,14  
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Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

instalacja 

elektryczna 

158 258,35             12 179,35 38 230,36 107 848,64  

podatek Vat od 

poz. Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

instalacja 

elektryczna 

34 816,85             2 679,46 8 410,68 23 726,71  

Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

stan 

wykończeniowy 

1 876 

174,48 
          76 685,07 297 240 209,99 557 464,60 790 270,38 211 247,44 

podatek Vat 2od 

poz. Roboty 

budowlane 

"budowa szkoły" 

stan 

wykończeniowy 

412 758,39           16 870,71 65,34 52 846,20 122 642,21 173 859,48 46 474,45 

Roboty 

budowlane 

"budowa Sali 

gimnastycznej" 

stan surowy 

1 190 

000,00 
           134 936,24 54 789,02 233 696,05 233 021,74 533 556,95 

podatek Vat  od 

poz. Roboty 

budowlane 

"budowa Sali 

gimnastycznej" 

stan surowy 

261 799,99            29 685,97 12 053,58 51 413,13 51 264,78 117 382,53 

Roboty 

budowlane  

"budowa sali 

gimnastycznej" 

instalacje 

sanitarne 

347 000,00            86 545,06 24 584,51  196 784,86 39 085,57 
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Roboty 

budowlane 

"budowa sali 

gimnastycznej" 

instalacje 

sanitarne 

76 339,99            19 039,91 5 408,59  43 292,67 8 598,82 

Roboty 

budowlane 

"budowa sali 

gimnastycznej" 

instalacja 

elektryczna 

60 000,00              3 844,95 10 761,53 45 393,52 

podatek Vat od 

poz. Roboty 

budowlane 

"budowa Sali 

gimnastycznej" 

instalacja 

elektryczna 

13 200,01              845,89 2 367,54 9 986,58 

Roboty 

budowlane 

"budowa sali 

gimnastycznej" 

stan 

wykończeniowy 

630 000,00             20 062,61 411,75 196 026,39 413 499,25 

podatek Vat od 

poz. Roboty 

budowlane 

"budowa Sali 

gimnastycznej" 

stan 

wykończeniowy 

138 599,99                 

Zakup 

wyposażenia sali 

gimnastycznej 

89 520,00               8 060,00 81 460,00 

Zakup 

wyposażenia sali 

gimnastycznej 

19 694,40               1 773,20 17 921,20 

Promocja 

projektu 
1 650,00           1 350,00     300 
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podatek Vat od 

poz. Promocja 

projektu 

363           297     66 

Nadzór 

inwestorski 
36 873,30             8 678,69 11 180,63 11 932,05 5 081,93 

podatek Vat od 

poz Nadzór 

inwestorski 

0                 

Zarządzanie 

projektem 
21 650,21             5 182,79 7 113,93 6 554,52 2 798,97 

podatek Vat od 

poz. Zarządzanie 

projektem 

0                 

Razem 

(kwartalnie) 
8 542 198,98   27 105,36 3 660,00  732  502,64   536 509,09 1 017 171,11 1 322 738,00 1 805 065,67 2 204 892,07 1 623 823,04 

RAZEM 8 542 198,98 30 765,36 1 234,64 1 553 680,20 6 956 518,78 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 
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Tabela 13 Źródła finansowania projektu budowa Szkoły nr 10 (w zł) 

Źródło 
finansowania 
kosztów 
kwalifikowanych 

Razem 2008 2009 2010 2011 

kwota % Kwota % kwota % kwota % kwota % 

1. 
Dotacja 
EFRR 

3 135 585,15 36,71% 11 293,04 36,71% 453,2 36,71% 570 309,42 36,71% 2 553 529,48 36,71% 

2. 
Krajowe 
środki 
publiczne 

5 406 613,83 63,29% 19 472,32 63,29% 781,44 63,29% 983 370,78 63,29% 4 402 989,30 63,29% 

2.2. 
JST 
ogółem 

5 406 613,83 63,29% 19 472,32 63,29% 781,44 63,29% 983 370,78 63,29% 4 402 989,30 63,29% 

2.2.1. 
Budżet 
Gminy 

5 406 613,83 63,29% 
19 4 
72,32 

63,29% 781,44 63,29% 983 3 70,78 63,29% 4 402 989,30 63,29% 

 Razem 8 542 198,98 100,00% 30 765,36 100,00% 1 234,64 100,00% 1 553 680,20 100,00% 6 956 518,78 100,00% 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 
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Realizacja projektu będzie miał długofalowe konsekwencje (społeczne  

i ekonomiczne) dla bezpośrednich beneficjentów po zakończeniu realizacji inwestycji. 

W analizie ekonomicznej wyceniono pośrednie korzyści będąc następstwami 

niniejszego projektu. Korzyści dla samorządu gminnego: 

- pozyskanie dodatkowych funduszy ze środków strukturalnych na programy  

w otoczeniu inwestycji (edukacja, kultura, sport), 

- zwolnienie nieruchomości przy ul. Kwiatkowskiego 2 na inne cele społeczne np. 

mieszkania socjalne 

- wzrost dostępności obiektów sportowych 

Korzyści dla społeczności lokalnej: 

- nowe miejsca pracy w otoczeniu, 

- pobudzenie aktywności obywatelskiej, wzrost wartość dotacji dla projektów 

realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, Integracja społeczności lokalnej, 

zaszczepienie pozytywnych wzorców zachowań (np. edukacja poprzez sport, 

eliminowanie patologii), 

- wzrost wartości kapitału ludzkiego 

- korzyści dla wykonawców, podwykonawców, kooperantów, dostawców usług, 

- wzrost wartości gruntów na os. Kępa. Korzyści dla budżetu państwa: 

- ograniczenie wydatków na ochronę zdrowia (zmniejszenie zachorowań, zmniejszenie 

kosztów leczenia schorzeń, np. wad postawy) 

W kontekście oddziaływania długofalowego przewidujemy osiągnięcie 

następujących korzyści: 

- wzrost poczucia jedności wśród mieszkańców osiedla Kępa. 

- powstanie nowego impulsu scalającego środowisko mieszkańców osiedla Kępa, 

- odbudowanie więzi rówieśniczych (wśród dzieci i młodzieży) na osiedlu Kępa. 

- rozwój aktywności obywatelskiej. 

Ostatnią wiodącą inwestycją w mieście Dębica była budowa ronda koło Zakładu 

Opieki Zdrowotnej. Budowa ronda oraz modernizacja drogi powiatowej realizowana  

w ramach przedmiotowego projektu istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz 

płynność ruchu na obszarze objętym inwestycją. Obecny układ komunikacyjny ulic 

objętych projektem posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. 

Skrzyżowanie ulic Krakowskiej (droga powiatowa nr 1295R) i Kwiatkowskiego stwarza 

poważnie niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji. Miejsce to, charakteryzują złe 
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parametry techniczne dla poruszających się pojazdów, rowerzystów oraz pieszych 

użytkowników drogi. Przedmiotowa inwestycja wymaga uporządkowania ruchu oraz 

czytelność skrzyżowań. Przyczyny realizacji projektu: 

1. utrudniony dojazd do terenów przemysłowych znajdujących się w pobliżu inwestycji - 

62,53 hektarów (działki zagospodarowane przeznaczone pod działalność gospodarczą), 

na których działają 77 podmioty gospodarcze, 

2. kolizyjność, wynikająca ze złego stanu technicznego drogi oraz niebezpiecznego 

skrzyżowania, 

3. niskie bezpieczeństwo ruchu pieszego na planowanym odcinku drogi, wynikające  

z braku chodników i przejść dla pieszych, 

4. niskie bezpieczeństwo ruchu rowerowego na planowanym odcinku drogi, wynikające 

z braku wystarczającej ilości poboczy umożliwiających bezpieczne poruszanie się 

wzdłuż drogi, 

5. niski komfort użytkowania drogi, wynikający przede wszystkim z dużej ilości 

pojazdów korzystających ze skrzyżowania objętego projektem (przede wszystkim 

pracownicy i kooperanci firmy TC Dębica SA), 

6. duża ilość koniecznych inwestycji, które muszą być podejmowane w obszarze 

infrastruktury drogowej na terenie miasta oraz ograniczone możliwości finansowe Gminy 

Miasto Dębica, które uniemożliwiają pokrycie kosztów realizacji planowanych 

projektów środkami własnymi. 

 

Tabela 14 Wydatki inwestycyjne poniesione na budowa ronda 

Nazwa kosztu Razem 
2012 

I II III IV 

Roboty przygotowawcze i 

ziemne 
188 737,85 0 15 001,69 173 736,16 0 

Roboty przygotowawcze i 

ziemne VAT 23 % 
43 409,71 0 3 450,39 39 959,32 0 

Podbudowa 226 989,96 0 0 226 989,96 0 

Podbudowa VAT23% 52 207,69 0 0 52 207,69 0 

Nawierzchnia 251 348,55 0 0 251 348,55 0 

Nawierzchnia VAT23% 57 810,17 0 0 57 810,17 0 

Roboty wykończeniowe, 

oznakowanie, elementy 

ulic 

278 572,54 0 8 643,32 213 664,96 56 264,26 

Roboty wykończeniowe, 

oznakowanie, elementy 

ulic VAT23% 

64 071,68 0 1 987,96 49 142,94 12 940,78 
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Kanalizacja deszczowa 65 913,60 0 0 65 913,60 0 

Kanalizacja deszczowa 

VAT23% 
15 160,13 0 0 15 160,13 0 

Roboty elektryczne-

zabezpieczenie 
120 187,84 0 85 981,74 34 206,10 0 

Roboty elektryczne-

zabezpieczenie VAT23% 
27 643,20 0 19 775,80 7 867,40 0 

Roboty elektryczne-

oświetlenie 
64 946,03 0 0 64 946,03 0 

Roboty elektryczne-

oświetlenie VAT 23% 
14 937,59 0 0 14 937,59 0 

Roboty teletechniczne-TP 

S.A. 
167 344,32 0 0 167 344,32 0 

Roboty teletechniczne-TP 

S.A. VAT23% 
38 489,19 0 0 38 489,19 0 

Roboty teletechniczne 

Multimedia 
7 075,16 0 0 7 075,16 0 

Roboty teletechniczne 

Multimedia VAT23% 
1 627,29 0 0 1 627,29 0 

Roboty wodociągowe 192 931,15 0 0 192 931,15 0 

Roboty wodociągowe 

VAT 23% 
44 374,16 0 0 44 374,16 0 

zarządzanie projektem 5 000,00 0 0 3 125,00 1 875,00 

VAT - nie dotyczy 

zarządzania projektem 
0 0 0 0 0 

Nadzór inwestorski 30 000,00 0 0 20 000,00 10 000,00 

VAT -nie dotyczy 

nadzoru inwestorskiego 
0 0 0 0 0 

Promocja projektu 8 196,72 0 0 4 098,36 4 098,36 

Promocja projektu VAT 

23% 
1 803,28 0 0 901,64 901,64 

Razem (kwartalnie) 1 968 777,81 0 134 840,90 1 747 856,87 86 080,04 

RAZEM 1 968 777,81 1 968 777,81 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 

Tabela 15 Źródła finansowania projektu budowa ronda 

Źródło finansowania kosztów 

kwalifikowanych 

Razem 2012 

Kwota % Kwota % 

1. Dotacja EFRR 1 378 144,46 70 1 378 144,46 70 

2. 
Krajowe środki 

publiczne 
590 633,35 30 590 633,35 30 

2.1. Budżet Państwa 0 0 0 0 

2.2. JST ogółem 590 633,35 30 590 633,35 30 

2.2.1. Budżet Gminy 190 633,35 9,68 190 633,35 9,68 

2.2.2. Budżet Powiatu 400 000,00 20,32 400 000,00 20,32 

 Razem 1 968 777,81 100 1 968 777,81 100 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 
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Projekt polegający na budowie ronda oraz modernizacji fragmentu drogi 

powiatowej klasy Z - "Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębicy - etap III 

obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego" wraz  

z odwodnieniem, kanalizacją deszczową i pozostałą infrastrukturą zakłada osiągnięcie 

następujących rezultatów: 

- poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych - 62,53 ha 

- poprawa dostępności do przedsiębiorstw prowadzących działalność w bezpośrednim 

oddziaływaniu planowanej drogi 

- 97 podmiotów gospodarczych 

- nie wystąpi oszczędność czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych, nie 

wystąpi oszczędność finansowa w przewozach pasażerskich i towarowych - gdyż 

szerokość drogi pozostaje bez zmian, prędkość dopuszczalna również zostaje bez zmian 

(teren zabudowany - 50km/h), zmianie ulegnie rodzaj skrzyżowania na bardziej 

bezpieczny i charakteryzujący się większą płynnością-zmiana ta będzie miała ogromne 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu.  

Bezpośrednie rezultaty: 

- przebudowanie drogi powiatowej nr 1295R - 0,161 km, 

- docelowa szerokość drogi- 0,008 km, 

- docelowa długość chodników - 0,324 km, 

- docelowa długość ścieżek rowerowych - 0,280 km, 

- docelowa szerokość chodników - 0,002 km, 

- docelowa szerokość ścieżki rowerowej -0,0025 km, 

- docelowa nawierzchnia ulicy - beton asfaltowy, 

- docelowa nawierzchnia chodników i ścieżek rowerowych - kostka brukowa betonowa, 

- chodniki zaprojektowano jako lewostronne bezpośrednio przy jezdni, natomiast ścieżkę 

rowerową jako prawostronną dwukierunkową bezpośrednio przy jezdni, 

- prędkość projektowa - 50 km/h, 

- 1 zatoka autobusowa, 

- typ drogi - droga powiatowa, 

- klasa techniczna ulicy: Z 

- docelowa kategoria ruchu - KR4 

- docelowe obciążenie ruchem - 100kN/oś 

- rondo - jezdnia zasadnicza - szer. 0,005 km, 

- wjazd do ronda 0,004 km 



116 

 

- wyjazd z ronda - 0,0045 km 

- przebudowa oświetlenia, 

- likwidacja kolizji z siecią infrastruktury technicznej poprzez przebudowę  

i zabezpieczenie, 

- budowa kanalizacji deszczowej 0,024 km, 

- przebudowa oświetlenia ulicznego, 

- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych 4 szt. Przejścia dla pieszych będą 

znajdować się przy każdym wjeździe na rondo. 

Na podstawie wymienionych czterech wiodących inwestycji w mieście – 

większość kosztów inwestycji pokrywa Gmina, część środków pozyskana została dzięki 

różnym programom oraz funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej. 

4.5 Plany i nowe projekty inwestycyjne 

 
Realizacja inwestycji prorozwojowych natrafia na barierę dostępności środków 

finansowych. Nowe zasady określania wielkości dopuszczalnego zadłużenia oznaczają  

w praktyce, że miasto będzie miało ograniczone możliwości finansowania inwestycji 

długiem. Strategicznie oznacza to konieczność maksymalnego wykorzystania środków 

unijnych, ale również poszukiwania nowych sposobów realizacji inwestycji, np. 

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rozważenia sprzedaży majątku miasta, którego 

posiadanie nie jest niezbędne z punktu widzenia zadań gminy. 

Mimo ograniczonych możliwości finansowych Miasto Dębica w kolejnych latach 

przewiduje zrealizować trzy następujące inwestycje: 

1) Termomodernizacja szkół, 

2) Budowa boisk sportowych, 

3) Budowa hali gimnastycznej przy gimnazjum nr 2. 

 

Celem głównym projektu – poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty: Szkoły Podstawowej nr  

9 i 12 w Dębicy poprzez kompleksową ter modernizację w/w budynków oraz wymianę 

istniejącego w budynku SP 12 źródła ciepła w tym instalacja pomp ciepła.  

 Rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby ter modernizowanych budynków 

użyteczności publicznej. Tabela 16 przedstawia koszty projektu. 

 

 



117 

 

Tabela 16 Koszty projektu – termomodernizacja szkół  

Budżet 
 

2015 2016 razem % 

Całkowite wydatki w projekcie 

Całkowite koszty 

kwalifikowane 
2 072 000,00 1 434 702,00 3 506 702,00 93% 

koszty niekwalifikowane 138 500,00 132 729,00 271 229,00 7% 

Całkowity koszt projektu 2 210 500,00 1 567 431,00 3 777 931,00 100% 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 

 

Tabela 17 Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych 

 
 

2015 2016 Razem % 

Dotacja Mechanizmu Finansowego 

EOG 
    

 Dotacja 1 295 260,00 896 869 2 192 128,00 62,51% 

Współfinansowanie ze środków 

własnych Beneficjenta 
    

 
współfinansowanie 

projektu ze środków 

własnych Beneficjenta 

776 740,00 537 833 1 314 574,00 37,49% 

współfinansowanie ze środków 

publicznych 
    

 
współfinansowanie ze 

środków publicznych 
0,00 0 0,00 0 

Całkowite koszty kwalifikacyjne 2 072,00 1 434 702 3 506 702,00 100% 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 

Kolejną planowaną inwestycją jest budowa boisk – boiska wielofunkcyjnego  

i kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Wagnera w Dębicy oraz 

budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul Szkotnia  

14 w Dębicy. 

Przedmiotowe zadania inwestycyjne wynikają z konieczności stworzenia 

optymalnych warunków do rozwoju kultury fizycznej przede wszystkim uczniów 

placówek oświatowych.  

W efekcie podjętych działań inwestycyjnych Gmina Miasta Dębica osiągnięcie 

następujących korzyści: 
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1) Istotne zwiększy się liczba dzieci i młodzieży uprawiającej sport (zgodnie  

z założeniami, obiekty umożliwiają masowe uprawianie przez mieszkańców 

Dębicy różnych dyscyplin sportowych), 

2) Wzrost jakości kształcenia oraz poprawę kondycji fizycznej uczniów  

i w dłuższej perspektywie poprawi się jakość życia mieszkańców miasta, 

3) Umożliwienie Szkołom właściwe i efektywne prowadzenie zajęć ruchowo 

sportowych 

4) Rozwiązania techniczne umożliwią korzystanie z obiektu osobą 

niepełnosprawnym  

5) Budowa obiektów sportowych umożliwi także organizację międzyszkolnych 

imprez sportowych. 

 

Tabela poniżej przedstawia koszty oraz źródła finansowania zadania 

inwestycyjnego – budowa boisk sportowych. 

 

Tabela 18 Koszty oraz źródła finansowania zadania inwestycyjnego – budowa boisk 

sportowych. 

Źródło finansowania 

wydatków 

Poniesione do poniesienia Ogółem 

ogółem 

w 

bieżącym 

roku 

2015 2016 

poniesione 

 i do 

poniesienia 

środki własne 25 000,00  852 685,00  877 685,00 

kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

środki z Unii 

Europejskiej 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wnioskowane środki 

FRKF 
0,00 0,00 320 000,00 0,00 320 000,00 

 25 000,00  1 172 685,00  1 197 685,00 
Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 

Przedmiotowa inwestycja należy do grupy inwestycji o charakterze 

priorytetowym dla Ministerstwa Sportu i Turystyki wymienionych w Programie Rozwoju 

Regionalnej Infrastruktury Sportowej.   Zewnętrznymi źródłami finansowania wydatków 

planowanych są środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Kolejną kluczową inwestycja na kolejne lata jest Budowa hali gimnastycznej przy 

gimnazjum nr 2. Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę budynku Miejskiego 

Gimnazjum nr 2 o budynek Sali gimnastycznej (szkolnej hali sportowej wg definicji 
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Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej) z częścią socjalno-sanitarno-

szatniową – obiekt szkolny. 

Posiadanie pełnowymiarowej hali sportowej: 

1) Umożliwi szkole właściwe i efektywne prowadzenie zajęć ruchowo 

sportowych w ramach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjne, 

rytmiki oraz zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych. 

2) Pozwoli uprawiać typowe dyscypliny halowe. 

3) Da możliwość uprawiania niektórych elementów zajęć lekkoatletycznych, 

gimnastyki oraz prowadzenia zajęć z różnych nowoczesnych form aktywności 

ruchowej. 

4) Umożliwi prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

5) Pozwoli organizować imprezy sportowe, międzyszkolne oraz zawody  

o zasięgu lokalnym. 

6) Umożliwi organizację imprez sportowych. 

7) Ułatwi masowe uprawianie sportu, z obiektu korzystać będą mogli wszyscy 

zainteresowani mieszańcy miasta. 

 

Tabela 19 Koszty oraz źródła finansowania zadania inwestycyjnego – budowa hali 

sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Dębicy 

Źródło finansowania 

wydatków 

poniesione do poniesienia Ogółem 

ogółem 
w 

bieżącym 
roku 

2015 2016 2017 
poniesione i do 

poniesienia 

środki własne 62 730,00 0,00 405 350,00 540 470,00 2 296 180,00 3 304 730,00 

kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

środki z Unii 

Europejskiej 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wnioskowane środki 

FRKF 
0,00 0,00 150 000,00 200 000,00 850 000,00 1 200 000,00 

 62 730,00 0,00 555 350,00 740 470,00 3 146 180,00 4 504 730,00 

Źródło: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Urząd Miasta Dębica 

 Podsumowując jedną z podstawowych sfer aktywności każdej jednostki 

samorządu terytorialnego, jest działalność inwestycyjna, choć nie w rozumieniu 

inwestycji jako sposobu na pomnożenie posiadanych zasobów, ale jako metody na ich 

konsumowanie. Miasto Dębica by być konkurencyjne musi inwestować, rozwijać się. 
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Zakończenie 
 

Rozwój lokalny to proces pozytywnych zmian, zarówno jakościowych, jak  

i ilościowych, które zachodzą na stosunkowo niewielkim obszarze, a ich celem jest 

zaspokajanie potrzeb społecznych oraz rozwój gospodarczy. Zachodzące zmiany 

powinny być dokonywane w odpowiednich warunkach, które nie degradują środowiska 

i nie zakłócają równowagi. Warto jednak podkreślić, że za rozwój danego terenu,(w tym 

terenu miasta) odpowiedzialne są nie tylko władze samorządowe. Obowiązkiem władz 

publicznych jest utrzymanie niezbędnych elementów infrastruktury, jednak  kierunki 

 i rozmiary rozwoju stanowią pochodną działań, które są podejmowane przez wiele 

różnych podmiotów gospodarczych. Grupą przesądzającą o rozwoju określonego obszaru 

są również jego mieszkańcy. To oni poprzez udział w referendum oraz wybór swoich 

przedstawicieli decydują o tym, co się dzieje w ich miejscu zamieszkania. Ich 

kreatywność przekłada się na dochody jednostki oraz możliwości inwestycyjne władz. 

Inwestycje mają ogromne znaczenie dla miasta. Wpływają na jakość 

funkcjonowania społeczności, a także są czynnikiem rozwoju lokalnego. Biorąc pod 

uwagę ograniczone środki i wagę decyzji inwestycyjnych w mieście, władze publiczne 

oraz sektor finansów publicznych musi dokonać właściwej oceny potrzeb inwestycyjnych 

w zakresie majątku i ustalić hierarchię ważności planowanych inwestycji. W tym celu 

niezbędne są odpowiednie informacje, które może dostarczyć prognoza danych 

demograficznych, strategia rozwoju miasta, prognoza ruchów migracyjnych społeczność 

miejskiej oraz analiza działań podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie 

miasta. Władze miasta realizują tylko te inwestycje w danym roku budżetowym, które są 

zapisane w uchwalonym budżecie, a w kolejnych latach w uchwalonej prognozie 

finansowej. Organ wykonawczy zobowiązany jest do ich wykonania oraz złożenia 

stosownego sprawozdania. Należy zaznaczyć, iż trafne nakłady inwestycje prowadzą do 

efektywnego wykorzystania zasobów, minimalizacji niekorzystnych odziaływań na 

środowisko i otoczenie oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Decyzje inwestycyjne  

i wydatkowanie środków w tym zakresie, powinno odbywać się w przemyślany  

i efektywny sposób. 

 Po przeprowadzonej analizie społeczno- gospodarczej miasta Dębicy można 

stwierdzić iż jest ono jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w całym 

województwie podkarpackim. Posiada korzystne położenie geograficzne i dobrze 

rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Do walorów miasta można zaliczyć także, korzystne 
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warunki komunikacyjne i transportowe. Dzięki uwarunkowaniom historycznym miasto 

jest także ważnym ośrodkiem przemysłowym. W Dębicy istnieje wiele przedsiębiorstw 

o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a także dużo mniejszych firm, świadczących 

różne usługi, w tym transportowe i magazynowe. Dębica zapewnia niższe koszty 

podejmowania działalności gospodarczej oraz tańsze usługi oferowane przez ośrodki 

wielkomiejskie. Miasto należy do terenów strategicznej interwencji w zakresie 

innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, w tym nauki, badań i przemysłu.  

 Do niekorzystnych zmian w mieście Dębica, zalicza się zmiany demograficzne.  

W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko starzenia się społeczeństwa, co może  

w przyszłości rodzić wiele problemów i ograniczyć znaczenie Dębicy, jako ośrodka 

administracyjnego, kulturalnego i gospodarczego. Może także niekorzystnie wpłynąć na 

atrakcyjność inwestycyjną miasta. Istotnym problemem społecznym jest także 

postępujące bezrobocie. Wśród osób pozostających bez pracy, należy szczególnie 

zwrócić uwagę na ludzi młodych. Największe problemy w znalezieniu pracy mają osoby 

poniżej 35 roku życia, w tym także z wyższym wykształceniem. 

 Jedną z istotnych barier w dalszym rozwoju miasta jest również mała liczba 

nowych terenów inwestycyjnych. W kolejnych latach zasadnicze znaczenie będą miały 

nowe mechanizmy przyciągania inwestorów, wspieranie istniejących podmiotów 

gospodarczych oraz możliwości wygospodarowania terenów inwestycyjnych. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy zrealizowanych i zaplanowanych 

inwestycji w mieście Dębica w latach 2009-2014 można stwierdzić, iż władze miasta 

racjonalnie gospodarują środkami finansowymi. Obecnie stan finansów można ocenić 

jako pozytywny, gdyż niepokojące tendencje zostały odwrócone i zatrzymane. Dębica 

większość kosztów inwestycyjnych pokrywa ze środków własnych, część pozyskuje 

dzięki programom i funduszom z Unii Europejskiej. Największe nakłady inwestycyjne w 

badanym okresie  zostały poniesione w zakresie infrastruktury drogowej oraz 

wodociągowo- kanalizacyjnej. 

Podjęte inwestycje przyczyniły się przede wszystkim do podniesienia jakości 

życia mieszkańców i zasobów ludzkich w mieście Dębica. Zwiększyła się także 

atrakcyjność inwestycyjna obszarów, na których zaplanowano realizację projektów 

inwestycyjnych. 
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