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Inwestycje gmin
pomog!y PKB
SAMORZ!DY | Najwi"cej w przeliczeniu na jednego mieszka#ca
zainwestowa$a gmina Nowe Warpno – wynika z analizy „Rz” >NAJWI!CEJ NA ROZWÓJ WYDAJ" SAMORZ"DY Z MAZOWSZA I #L"SKA
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Po ziom in we sty cji sa mo rz! du 
za le "y od je go za mo" no #ci, 
a #ci #lej rzecz bio r!c – sta nu lo kal -
nej go spo dar ki. Im wi! cej na te re nie
gmi ny jest firm, im wi! cej two rz" one
miejsc pra cy, tym wi!k sze do cho dy bu -
d#e to we. Po nie wa# te za so by

roz k$a da j" si! nie rów no w ca $ym kraju,
to i nie wszyst kie sa mo rz" dy mo g" so -
bie po zwo li% na wy so kie in we sty cje.
Re cep ty na ta ki stan rze czy nie upa try -
wa$ bym w zmia nach ad mi ni stra cyj nych
– np. $" cze niu gmin, czy li zmniej sze niu
ich licz by.

>Stanis"aw Gomu"ka | G#ÓWNY EKONOMISTA BCC

>OPINIA dla „Rzeczpospolitej” 

AN NA CIE !LAK-
-WRÓ BLEW SKA

W ubie g!ym ro ku wszyst kie sa -
mo rz" dy prze zna czy !y na roz -
wój ok. 44 mld z!. – To a# ok. 15,8
proc. wszyst kich in we sty cji i pu -
blicz nych i przed si$ biorstw.  W
su mie przy czy ni !y si$ do szyb -
sze go tem pa roz wo ju go spo dar -
ki o ok. 0,2 – 0,3 pkt proc. – ana li -
zu je Ja kub Bo row ski, g!ów ny
eko no mi sta In vest Ban ku. – Co
istot ne, s" to wy dat ki ma !o im -
por to ch!on ne, to zna czy ge ne -
ru j" przede wszyst kim po pyt na
do bra wy pro du ko wa ne w kra ju
– do da je.

Oczy wi %cie nie wsz$ dzie po -
ziom in we sty cji jest ta ki sam. Za -
le #y on od do cho dów gmi ny,
czy li przede wszyst kim za mo# -
no %ci miesz ka& ców. Nic wi$c
dziw ne go, #e na naj wi$k sze
przed si$ wzi$ cia mo g" po zwo li'
so bie me tro po lie. W War sza wie
na in we sty cje w ubie g! ym ro ku
– jak wy ni ka z na sze go ze sta wie -
nia – wy da no co naj mniej 2,6
mld z!, we Wro c!a wiu – po nad
830 mln z!. 

Jed nak je %li pod uwa g$ we( -
mie my wska( nik in we sty cji w
prze li cze niu na jed ne go miesz -
ka& ca, li de ra mi oka zu j" si$
mniej sze jed nost ki. W gmi nie
No we Warp no wy niós! on a#

24,2 tys. z!. To naj wi$ cej w Pol -
sce. – W ubie g!ym ro ku re ali zo -
wa li %my przede wszyst kim in -
we sty cje dro go we, mu si my nad -
ro bi' wie lo let nie za le g!o %ci –
mó wi Mi ro s!aw To kar ski, za -
st$p ca bur mi strza. – Na ten rok i
na st$p ne la ta ma my ju# za pla -
no wa ny du #y pro gram in we sty -
cyj ny. To m.in. roz bu do wa sie ci
wo do ci" go wej, re wi ta li za cja
cen trum mia sta, re mont za byt -
ko we go pa !a cu, gdzie po wsta nie
Za chod nio po mor skie Cen trum
Biz ne su, czy bu do wa pro me na -
dy wo kó! pó! wy spu – do da je
bur mistrz. 

Nie ste ty, bo om in we sty cyj ny
w gmi nie No we Warp no naj -

praw do po dob niej za ko& czy si$
w 2013 r. – Mo #e my so bie po -
zwo li' na te wy dat ki, po nie wa#
uda !o si$ od zy ska' 140 mln z!
za le g!ych po dat ków. Po tem nie
b$ dzie ju# ta kich do cho dów –
przy zna je To kar ski. 

In ne gmi ny za wdzi$ cza j" wy -
so k" po zy cj$ w na szym ze sta -
wie niu spo rym sta !ym do cho -
dom bu d#e to wym i ko nse -
kwent nie re ali zo wa nej stra te gii.
– Ma my ju# na wet pro gram in -
we sty cyj ny na la ta 2014 – 2020,
któ ry kon sul tu je my z miesz ka& -
ca mi. Na sz" ak tyw no%' mog"
ogra ni czy' tyl ko pro po no wa ne
przez re sort fi nan sów li mi ty wy -
so ko %ci de fi cy tów – ko men tu je

Ja cek Kar now ski, pre zy dent So -
po tu (So pot in we stu je naj wi$ cej
per ca pi ta w%ród miast na pra -
wach po wia tu). Naj wi$k sze pro -
jek ty re ali zo wa ne w So po cie w
ubie g!ym ro ku to przy sta& jach -
to wa (29 mln z!) czy wie lo funk -
cyj na ha la spor to wo -wi do wi -
sko wa. Wy dat ki na ha l$ w 2010 r.
po ch!o n$ !y ok. 100 mln z!. 

– Wiem, #e to spo ro, ale s" in -
we sty cje, któ re nie zwy kle sil nie
wzbo ga ca j" na sz" ofer t$ tu ry -
stycz n" i bu du j" mar k$ mia sta  –
pod kre %la Kar now ski. 

– Za ko& czy li %my ju# re ali za cj$
pro gra mu tu ry sty ki spor to wej.
Wkrót ce za cznie my pro gram
mor ski, w ra mach któ re go po -

wsta n" dwa mo la, port jach to wy
oraz zre wi ta li zu je my cz$%' Nad -
mor skiej Ko lej ki W" sko to ro wej –
wy li cza Ro bert Skra bur ski, wójt
nad mor skiej gmi ny Re wal (13,2
tys. z! na k!a dów per ca pi ta).

W ra mach te go pierw sze go
pro gra mu  na te re nie gmi ny z 3,5
tys. miesz ka& ców po wsta !y
cztery bo iska pi! kar skie, trzy ha le
spor to we, 15 kor tów te ni so wych,
trzy ska te -par ki, lo do wi sko i
%cie# ki ro we ro we (w bu do wie). –
Ale dzi$ ki te mu sta li %my si$ ta k"
ba z" tre nin go w" dla spor tow -
ców z ca !e go kra ju. Sza cu je my, #e
w su mie do cho dy z tych in we sty -
cji wy no sz" ok. 10 mln z! rocz nie
– pod kre %la wójt.  )

!red nio in we sty cje gmin w prze li cze niu na
jed ne go miesz ka" ca wy nio s#y w 2010 r.
ok.  1 tys. z#. Po ni #ej tej &red niej zna la z$o si!
jed nak a# 60 proc. jed no stek. W 482 gmi nach
(19,5 proc.) wska' nik per ca pi ta oka za$ si!
na wet ni# szy ni# 500 z$. W kil ku na stu miej -
scach w$a dze sa mo rz" do we mo g" so bie
po zwo li%, by wy da% na roz wój mniej 
ni# 1 mln z$. (

>STATYSTYKA

WydarzenieRanking Rzeczpospolitej

Ze sta wie nie in we sty cji po wsta #o na pod sta -
wie da nych Mi ni ster stwa Fi nan sów za 2010 r.
Pod uwa g! bra li &my in for ma cje o wy dat kach in -
we sty cyj nych i wy dat kach na za ku py jed no stek
bu d#e to wych (pa ra graf 605 i 606) oraz na za -
kup ak cji i udzia $ów lub wnie sie nie wk$a du w
spó$ kach (pa ra graf 601). Nie bra li &my pod uwa -
g! do ta cji. Ran king od zwier cie dla in we sty cje w
prze li cze niu na jed ne go miesz ka) ca. (

>METODOLOGIA 

Miasto Województwo Wydatki inwestycyjne
w z! na osob"

Miasta na prawach powiatu dane za 2010

Poz.

1 Sopot pomorskie 4 815
2 !ory "l#skie 2 347
3 Przemy"l podkarpackie 2 023
4 W$oc$awek kujawsko-pomorskie 1 739
5 Suwa$ki podlaskie 1 646
6 Bia$ystok podlaskie 1 601
7 Tychy "l#skie 1 573
8 Katowice "l#skie 1 563
9 Warszawa mazowieckie 1 510
10 Gda%sk pomorskie 1 444
11 Krosno podkarpackie 1 405
12 Szczecin zachodniopomorskie 1 376
13 &om'a podlaskie 1 368
14 P$ock mazowieckie 1 347
15 Wroc$aw dolno"l#skie 1 320
16 Olsztyn warmi%sko-mazurskie 1 262
17 Gdynia pomorskie 1 234
18 Bielsko Bia$a "l#skie 1 233
19 Tarnów ma$opolskie 1 204
20 Ostro$eka mazowieckie 1 202
21 Rzeszów podkarpackie 1 200
22 Elbl#g warmia 1 197
23 Siedlce mazowieckie 1 194
24 Opole opolskie 1 143
25 Skierniewice $ódzkie 1 133
26 (winouj"cie zachodniopomorskie 1 123
27 Zielona Góra lubuskie 1 104
28 Pozna% wielkopolskie 1 066
29 Jaworzno "l#skie 1 034
30 Kielce "wi)tokrzyskie 1 033
31 Gorzów Wielkopolski lubuskie 1 009
32 D#browa Górnicza "l#skie 994
33 Kalisz wielkopolskie 989
34 Jastrz)bie Zdrój "l#skie 986
35 Rybnik "l#skie 975
36 Leszno wielkopolskie 944
37 Zabrze "l#skie 942
38 Ruda (l#ska "l#skie 929
39 Koszalin zachodniopomorskie 908
40 Zamo"* lubelskie 898
41 Bytom "l#skie 892
42 Lublin lubelskie 873
43 Radom mazowieckie 852
44 Toru% kujawsko-pomorskie 811
45 Cz)stochowa "l#skie 805
46 Kraków ma$opolskie 789
47 S$upsk pomorskie 785
48 Piotrków Trybunalski $ódzkie 784
49 Konin wielkopolskie 784
50 Gliwice "l#skie 741

oprac.

Gmina Województwo Wydatki inwestycyjne
w z! na osob"

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie dane za 2010

Poz.

1 Nowe Warpno zachodniopomorskie 24 212
2 Skar'ysko Kamienna "wi)tokrzyskie 9 211
3 Krynica Morska pomorskie 7 948
4 Mi)dzyzdroje zachodniopomorskie 5 695
5 Uniejów $ódzkie 5 059
6 Szczawnica ma$opolskie 4 956
7 &eba pomorskie 4 335
8 Dziwnów zachodniopomorskie 4 192
9 Bardo dolno"l#skie 4 072
10 Wis$a "l#skie 4 060
11 Podkowa Le"na mazowieckie 3 900
12 Knyszyn podlaskie 3 789
13 Sura' podlaskie 3 626
14 B$onie mazowieckie 3 398
15 Konstancin-Jeziorna mazowieckie 3 317
16 O'arów Mazowiecki mazowieckie 3 287
17 Micha$owo podlaskie 3 224
18 Witnica lubuskie 3 133
19 Legionowo mazowieckie 2 990
20 Szczyrk "l#skie 2 927
21 Muszyna ma$opolskie 2 840
22 Pasym warmi%sko-mazurskie 2 799
23 &omianki mazowieckie 2 796
24 O'arów "wi)tokrzyskie 2 795
25 Karpacz dolno"l#skie 2 773
26 (wieradów-Zdrój dolno"l#skie 2 770
27 Nowe Miasteczko lubuskie 2 685
28 Janów Lubelski lubelskie 2 683
29 Klecko wielkopolskie 2 517
30 Polanica-Zdrój dolno"l#skie 2 508
31 Dzia$oszyce "wi)tokrzyskie 2 440
32 Rawa Mazowiecka $ódzkie 2 385
33 Miko$ajki warmia 2 318
34 Ustro% "l#skie 2 311
35 Babimost lubuskie 2 311
36 Ryn warmi%sko-mazurskie 2 306
37 Czarna Bia$ostocka podlaskie 2 304
38 Krynica Zdrój ma$opolskie 2 280
39 Pruszcz Gda%ski pomorskie 2 276
40 Terespol lubelskie 2 266
41 Przemków dolno"l#skie 2 212
42 Zakopane ma$opolskie 2 200
43 Szczawno-Zdrój dolno"l#skie 2 178
44 Nowy Dwór Mazowiecki mazowieckie 2 175
45 Tarczyn mazowieckie 2 168
46 Zator ma$opolskie 2 156
47 !arki "l#skie 2 132
48 Ró'an mazowieckie 2 113
49 Hel pomorskie 2 113
50 Radzymin mazowieckie 2 104

oprac.

Gmina Województwo Wydatki inwestycyjne
w z! na osob"

Gminy wiejskie dane za 2010

Poz.

1 Kleszczów $ódzkie 14 799
2 Rewal zachodniopomorskie 13 224
3 Nowinka podlaskie 6 420
4 St)pnica zachodniopomorskie 6 387
5 Mielnik podlaskie 6 243
6 Wisznice lubelskie 5 520
7 Tuczna lubelskie 5 426
8 Rz#"nia $ódzkie 5 313
9 Lubrza lubuskie 5 143
10 Janów Podlaski lubelskie 4 858
11 Piszczac lubelskie 4 708
12 Wielka Nieszawka kujawsko-pomorskie 4 628
13 Osina zachodniopomorskie 4 611
14 Koszarawa "l#skie 4 557
15 Konstantynów lubelskie 4 348
16 Ustronie Morskie zachodniopomorskie 4 256
17 Wieliszew mazowieckie 4 153
18 Solec-Zdrój "wi)tokrzyskie 4 151
19 S$upno mazowieckie 4 094
20 Buczkowice "l#skie 4 039
21 Narewka podlaskie 4 003
22 K#kolewnica Wschodnia lubelskie 3 957
23 Jaworze "l#skie 3 888
24 Micha$owice mazowieckie 3 886
25 Lewin K$odzki dolno"l#skie 3 814
26 Wi#zowna mazowieckie 3 797
27 Klwów mazowieckie 3 738
28 Terespol lubelskie 3 724
29 Czosnów mazowieckie 3 720
30 Rudka podlaskie 3 696
31 Gniewino pomorskie 3 688
32 Hajnówka podlaskie 3 658
33 Stoczek &ukowski lubelskie 3 566
34 (lemie% "l#skie 3 526
35 Korycin podlaskie 3 491
36 Turo"% Ko"cielna podlaskie 3 464
37 Pomiechówek mazowieckie 3 391
38 Lutowiska podkarpackie 3 339
39 Dydnia podkarpackie 3 274
40 Strawczyn "wi)tokrzyskie 3 261
41 Szudzia$owo podlaskie 3 238
42 Rokitno lubelskie 3 213
43 Ba$tów "wi)tokrzyskie 3 190
44 Czernichów "l#skie 3 136
45 Suchy Las wielkopolskie 3 096
46 Zwierzyn lubuskie 3 073
47 &agów lubuskie 3 030
48 Izabelin mazowieckie 3 029
49 Bo*ki podlaskie 2 900
50 Raszyn mazowieckie 2 841

oprac.


