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Wstęp 

Samorząd terytorialny i jego rola w życiu lokalnej społeczności ma podstawę 
konstytucyjną, zakres jego działania jest regulowany ustawami1, lecz skuteczność 
tego działania wymaga dysponowania środkami finansowymi – to zagadnienie także 
w znacznym stopniu ujęto w przepisach prawnych. Do decyzji władz samorządo-
wych pozostawiono pozyskiwanie zwrotnych środków finansowych oraz dochodów 
pochodzących z dotacji unijnych. Każda jednostka samorządu terytorialnego – na 
szczeblu województwa, powiatu czy gminy – korzysta z tych możliwości w sposób 
indywidualny. Dotyczy to przede wszystkim finansowania inwestycji infrastruktu-
ralnych.  

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu finansowania inwestycji infra-
strukturalnych przez samorząd gminy miejskiej Chojnice. Chojnice należą do tych 
gmin, które w znacznym stopniu wykorzystały środki unijne na poprawę jakości 
życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. W opracowaniu 
skoncentrowano się na okresie, w którym Miasto Chojnice zaczęło podejmować 
najwięcej inwestycji infrastrukturalnych, tzn. na latach 2007−2009. Dodatkowym 
celem opracowania jest zaprezentowanie wpływu tych inwestycji na jakość życia 
mieszkańców.  

W opracowaniu posłużono się metodę teoretyczno–prawną, bazując na litera-
turze przedmiotu i aktach prawnych. Dla pokazania sposobu korzystania przez  
Chojnice z różnych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz sporzą-
dzenia wykresów, w artykule wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł inter-
netowych, stosując metody statystyczne.  
  

                                                        
1 Art. 16 ust. 2  oraz art. 165 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 
Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 roku; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591.  
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1.  Pojęcie i rodzaje inwestycji infrastrukturalnych 

Inwestycje infrastrukturalne są zadaniem trudnym i złożonym. Problemy, które 
należy rozwiązać, mają charakter społeczny, ponieważ inwestycje powstają w kon-
kretnym otoczeniu, określonym środowisku i wśród mieszkających w sąsiedztwie 
ludzi.2 W powszechnej encyklopedii możemy znaleźć następującą definicję infra-
struktury „(…)  podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjo-
nowania gospodarki i społeczeństwa; i ekonomiczna obejmuje instytucje (…) urzą-
dzenia techniczne i usługi, których funkcjonowanie zapewnia warunki działania  
i rozwoju gospodarki w zakresie przemysłu, transportu, komunikacji, energetyki, 
melioracji, ochrony środowiska, (…) społeczna obejmuje instytucje i usługi, zaspa-
kajające w zorganizowany sposób ludzkie potrzeby w dziedzinie prawa, bezpie-
czeństwa, kształcenia i oświaty, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia, budo-
wnictwa mieszkaniowego (np.: szkoły, szpitale, sądy, więzienia, instytucje admi-
nistracji państwowej) (…) a nakłady na nią są wysoko kapitałochłonne.”3 Zdaniem 
J. Penca infrastruktura to „urządzenia i instytucje usługowe (np. w dziedzinie 
transportu, komunikacji, oświaty, ochrony zdrowia itp.) niezbędne do należytego 
funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki. Wobec wyso-
kich kosztów kapitału i wchodzącej w grę niepodzielności, infrastruktura zależy 
głównie od planowania państwowego, udzielenia poparcia ekonomicznego przez 
państwo podmiotom inwestującym w jej rozwój i funkcjonowanie.”4  

Infrastrukturę dzieli się na dwa rodzaje: techniczną (ekonomiczną) i społeczną. 
Według J. Penca infrastruktura społeczna „zawiera urządzenia i instytucje w dzie-
dzinie prawa, oświaty, nauki, kultury i wypoczynku, ochrony zdrowia i spraw so-
cjalnych itp.”5 Podobnego zdania jest Z. Silski, który uważa, że do infrastruktury 
społecznej zalicza się „ urządzenia i instytucje świadczące usługi w zakresie: nauki, 
oświaty, ochrony zdrowia, kultury, rekreacji, a także instytucje w dziedzinie prawa 
i bezpieczeństwa, administracji publicznej, finansów i ubezpieczeń, organizacji spo-
łeczno politycznych (niektórzy autorzy zaliczają tutaj także gospodarkę mieszka-
niową).”6 Powyższy rodzaj odnosi się przede wszystkim do instytucji świadczących 
usługi edukacyjne, zdrowotne oraz bezpieczeństwa i wypoczynku.  

Zdaniem D. Stawosz do podstawowych systemów infrastruktury technicznej 
zalicza się: „system transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego), 
zaopatrzenia w wodę i kanalizację, energetyczny, łączności, ochrony środowiska, 
a także urządzenia gospodarki komunalnej, magazyny, chłodnie, urządzenia handlu, 

                                                        
2 Inwestycje infrastrukturalne. Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 8. 
3 Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo naukowe PWN, tom 12, Warszawa 2002, s. 134. 
4 J. Penc, Leksykon Biznesu, słownik angielsko – polski, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 
1997, s. 163. 
5 Ibidem s. 163. 
6 Z. Silski, Elementy Ekonomiki i Polityki Regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, 
s. 141.  
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centra logistyczne.”7 Termin infrastruktura techniczna (inaczej: infrastruktura gos-
podarcza, ekonomiczna i techniczno–ekonomiczna) według J. Penca obejmuje urzą-
dzenia „w dziedzinie budownictwa, transportu, komunikacji, energetyki, irygacji, 
melioracji, zaopatrzenia w wodę i energię, ochrony środowiska i obrony itp.”8 Po-
wyższe rodzaje infrastruktury odgrywają ważną rolę w rozwoju regionalnym i lokal-
nym. Infrastruktura jest miernikiem rozwoju gospodarczego miasta. Im bardziej roz-
budowana infrastruktura techniczna i lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, 
tym większy wzrost gospodarczy w regionie. 

2. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 

Realizując inwestycje  infrastrukturalne należy wybrać odpowiednie źródła ich 
finansowania. Każde z nich nakłada na inwestora określone warunki, których prze-
strzeganie warunkuje powodzenie inwestycji. Można wyróżnić następujące metody 
finansowania inwestycji infrastrukturalnych: 
− środki własne:  

• z wygenerowanego zysku,  
• dochody podatkowe, 
• dochody niepodatkowe; 

− dotacje ze środków publicznych: 
• subwencje ogólne, 
• dotacje celowe; 

− pożyczki  o charakterze preferencyjnym: 
• EBI (Europejski Bank Inwestycyjny)9, 
• EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)10, 
• NIB (Nordic Investment Bank);11 

− kredyty: 
• inwestycyjny, 
• pomostowy, 
• komercyjny: 
 na zakup nieruchomości12: 

o hipoteczne, 
o terminowe, 
o syndykatowe (konsorcjonalne), 
o rewolwingowe,  
o wieloopcyjne udogodnienia finansowe; 

                                                        
7 D. Stawosz, Infrastruktura jako czynnik warunkujący rozwój regionu, (w:) Ekonomiczno organi-
zacyjne uwarunkowania rozwoju – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. D. Stawosz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004,  s. 231. 
8 J. Penc, Leksykon Biznesu… op. cit. s. 163. 
9 http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_pl.htm z dnia 24.01. 2011 r. 
10 http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml z dnia 24.01.2011 r. 
11 http://www.nib.int/home z dnia 24.01.2011 r. 
12 E. Kucharska–Stasiak, Nieruchomości w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Narodowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 172. 
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− obligacje13: 
• komunalne, 
• skarbowe, 
• przedsiębiorstw (korporacyjne); 

− akcje; 
− Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)14; 
− leasing; 
− fundusze UE: 

• środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: 
 Infrastruktura i Środowisko, 
 Kapitał Ludzki, 
 Innowacyjna Gospodarka, 
 Regionalne Programy Operacyjne; 

− inne: 
• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego15, 
• Norweski Mechanizm Finansowy16,  
• Szwajcarsko – Polski Program Współpracy17. 

W systemie finansowania inwestycji infrastrukturalnych można wyróżnić 
szereg kryteriów podziału źródeł pochodzenia kapitału; najpopularniejszy jest 
podział na kapitały własne i obce. Własne pochodzą głównie z dochodów własnych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz z wypracowanego zysku. Najczęściej 
inwestycje finansuje się kapitałem obcym, który uzyskuje się poprzez zaciąganie 
kredytów, emisję obligacji i akcji, dotacje, fundusze UE i z innych źródeł.     

3. Charakterystyka gminy miejskiej Chojnice 

Chojnice zlokalizowane są na Pojezierzu Pomorskim, na terenach wyróżnia-
jących się walorami przyrodniczo – krajobrazowymi, które znalazły ochronę w ra-
mach Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Narodowego ,,Bory Tuchols-
kie”.18 Miasto jest położone przy drodze krajowej nr 22, która nabiera coraz więk-
szego znaczenia w transporcie krajowym, przyczyniając się do wzrostu konkuren-
cyjności miasta. Dodatkowym atutem Chojnic jest Filia Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, która obejmuje 15,31 ha (teren kupiła firma Euronit Sp. z o. o.).19  

Od 2 listopada 1998 roku burmistrzem Chojnic jest dr Arseniusz Finster. 
W mieście znajdują się: Powiatowa Komenda Policji, Komenda Powiatowa Państ-

                                                        
13 K. Jajuga, Obligacje i akcje, CEDUR, Warszawa 2009, s. 6. 
14 P. Piłatkowski, Finansowanie infrastruktury w Systemie PPP, DEPFA Bank, Kraków 2005, s. 5. 
15 http://www.eog.gov.pl/ z dnia 24.01.2011 r.  
16 http://www.eog.gov.pl/ z dnia 24.01.2011 r. 
17 http://www.mi.gov.pl/2-486097c95045a.htm z dnia 24.01.2011 r. 
18 http://miasto.chojnice.pl/?a=157 z dnia 29.12.2010. 
19 K. Leper, Ł. Kiedrowicz, A. Kłos, A. Grajczak: Inwestycje w Filii Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej w Chojnicach jako czynnik rozwoju gospodarczego Ziemi Chojnickiej (w:) Wyzwania Współ-
czesnej Gospodarki, Studencki Zeszyt Naukowy, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot 2010, s. 15. 
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wowej Straży Pożarnej, Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, Wszechnica 
i wiele innych instytucji pożytku publicznego. Tablica 1 przedstawia podstawowe 
charakterystyki miasta.  

Chojnice jako miasto powiatowe posiadają bardzo dobrze rozwinięty system 
placówek oświatowych. Najliczniejszą grupą są szkoły podstawowe i gimnazja (14). 
Zaraz po nich publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (10) oraz przed-
szkola (9). W Chojnicach znajdują się 4 szkoły policealne niepubliczne oraz 3 szko-
ły wyższe. Na uwagę zasługuje infrastruktura sportowa miasta – w ostatnich latach 
powstał między innymi park wodny, kluby sportowe (18), hale i sale sportowe (9), 
obszary rekreacji z boiskami sportowymi (7), parki wypoczynkowe (4) oraz 
stadiony sportowe (2).  

Tablica 1. Podstawowe charakterystyki miasta Chojnice w roku 2010 

Lp. Wyszczególnienie Ilość / wielkość 

1. Powierzchnia ogółem 2 105 ha 

  w  tym:   

2. tereny mieszkalne 317 ha 

3. tereny przemysłowe 112 ha 

4. tereny wypoczynkowe 37 ha 

5. tereny komunikacyjne 288 ha 

6. użytki rolne 1 022 ha 

7. użytki leśne 100 ha 

8. Liczba mieszkańców ok. 39 831 tys. 

9. Szkoły podstawowe i gimnazja 14 

10. 
Szkoły ponadgimnazjalne publiczne 
i niepubliczne 10 

11. Szkoły policealne niepubliczne 4 

12. Szkoły Specjalne 1 

13. Szkoły w Schroniskach dla Nieletnich 1 

14. 
Niepubliczne placówki kształcenia 
ustawicznego 3 

15. Szkoły wyższe 3 

16. Żłobki 1 

17. Przedszkola  9 

18. Poradnie  2 

19. Kluby zainteresowań (kultura) 1 
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20. Domy kultury 1 

21. Muzea 1 

22. Kluby sportowe 18 

23. Biblioteki 2 

24. Hale sportowe, sale sportowe 9 

25. Stadiony sportowe 2 

26. Park Wodny 1 

27. Parki wypoczynkowe 4 

28. 
Obszar rekreacyjny z zespołem boisk 
sportowych 7 

29. Długość sieci wodociągowej 113,7 km 

30. Długość sieci kanalizacyjnej 84,1 km 

31. Długość sieci ciepłowniczej 20,5 km 

32. Ciepłownie 1 

33. Kotłownie lokalne 3 

34. Długość sieci gazowej 87,1 km 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach, http://miasto.chojnice.pl/?a=95 z dnia 30.12.2010 r. 

Z tablicy 1 wynika, że powierzchnia Chojnic to 2105 ha, z tego największy 
udział przypada użytkom rolnym – 1022 ha. Tereny przemysłowe zajmują jedynie 
112 ha.  

Chojnice stale rozwijają się pod względem infrastruktury technicznej – 
świadczą o tym inwestycje w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze oraz 
gazowe.   

Chojnice zamieszkuje około 40 tys. mieszkańców. Niestety, istotnym proble-
mem miasta pozostaje wysokie bezrobocie (tabela 2): 
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Tablica 2. Liczba bezrobotnych w Chojnicach i w powiecie w latach 1999- 2009 

31 XII 
rok Kobiety Mężczyźni Ogółem Wzrost 

ubytek 
Liczba 

bezrobotnych 
w powiecie 

Stopa 
bezrobocia 
w powiecie 

1999 1 997 1 479 3 456 X 8 369 21,0 

2000 2 250 1 726 3 976 520 9 575 23,6 

2001 2 447 2 016 4 463 487 10 751 26,7 

2002 2 410 2 158 4 568 105 11 260 27,8 

2003 2 318 2 017 4 335 -233 11 100 27,2 

2004 2 138 1 717 3 855 -480 10 121 27,7 

2005 2 181 1 467 3 648 -207 9 766 26,6 

2006 1 869 1 297 3 166 -482 8 788 24,2 

2007 1 283 841 2 224 -942 6 200 17,5 

2008 1 052 808 1 860 -364 5 103 14,9 

2009 1 427 1 235 2 662 802 6 676 18,5 

Źródło: K. Ostrowski: W Polsce Ludowej i III Rzeczpospolitej (w:) Dzieje Chojnic, 
praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, wydanie II, Urząd Miejski w Chojnicach, 
Chojnice 2010, s. 858. 

Jak wynika z danych zawartych w tablicy 2, najwyższa stopa bezrobocia (27,8) 
wystąpiła w roku 2002. W kolejnych latach odsetek bezrobotnych stopniowo się 
zmniejszał, za wyjątkiem roku 2004, kiedy to odnotowano nieznaczny wzrost 
bezrobocia (27,7%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w roku 2008 (14,9%). 
Jednakże ze względu na spowolnienie gospodarcze, w roku 2009 odnotowano 
wzrost odsetka osób pozostających bez pracy do 18,5%.  

Podobne tendencje zauważyć można analizując dane dotyczące liczby pod-
miotów gospodarczych rozpoczynających, kończących i prowadzących działalność 
na terenie Chojnic (tablica 3.) 
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Tablica 3. Liczba podmiotów gospodarczych rozpoczynających, kończących oraz 
prowadzących działalność gospodarczą w Chojnicach w latach 2003 – 2009 

Rok Wpisy do rejestru Wykreślenia z 
rejestru 

Liczba wpisów na 
dzień 31 grudnia 

2003 285 318 3 024 

2004 302 502 2 824 

2005 351 451 2 724 

2006 375 301 2 798 

2007 373 286 2 885 

2008 395 276 3 004 

2009 375 286 3 093 

Źródło: K. Ostrowski: W Polsce Ludowej i III Rzeczpospolitej (w:) Dzieje Chojnic, 
praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, wydanie II, Urząd Miejski w Chojnicach, 
Chojnice 2010, s. 859. 

Z danych tablicy 3 wynika, że najwięcej wpisów do rejestru działalności gospo-
darczej odnotowano w roku 2008 (395), przy czym wpisy te od roku 2005 utrzy-
mywały się w granicach 351 – 395 rocznie. Natomiast najwięcej wykreśleń z re-
jestru miało miejsce w 2004 roku (502). Od tego roku następował systematyczny 
spadek wykreśleń spowodowanych dobrą koniunkturą gospodarczą trwającą do roku 
2008. W wyniku pogorszenia się sytuacji gospodarczej na świecie, w roku 2009 
liczba wykreśleń wzrosła do 286. Najmniej zarejestrowanych podmiotów gospo-
darczych było w roku 2005 (2724) i od tego roku odnotowano tendencję rosnącą, do 
3093 osób ujętych w rejestrze działalności gospodarczej w 2009 roku.  

Po transformacji ustrojowej, w Chojnicach w miejsce upadających i likwi-
dowanych państwowych zakładów pracy zaczęły powstawać małe sklepiki i firmy 
rodzinne. Skutkiem tego zmieniła się struktura zatrudnienia mieszkańców Chojnic 
na rzecz sektora handlu i usług.20 Wiele powstałych w latach 90-tych XX wieku 
małych i średnich przedsiębiorstw nie utrzymało swojej pozycji na rynku i upadło, 
lecz dużo innych odniosło sukces i do dzisiaj utrzymuje się w wybranej branży.  

4. Struktura i wielkość nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę tech-
niczną w Chojnicach 

Projekty infrastrukturalne charakteryzować można z uwagi na cechy ich 
finansowania. Z uwagi na fakt, iż te inwestycje mają spełniać swoje funkcje przez 
długie lata, zazwyczaj są bardzo kapitałochłonne, o długim okresie realizacji, posia-
dają także wysokie ryzyko inwestycyjne przy znacznym stopniu niepodzielności 

                                                        
20K. Ostrowski: W Polsce Ludowej i III Rzeczpospolitej (w:) Dzieje Chojnic, praca zbiorowa pod 
red. K. Ostrowskiego, wydanie II, Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2010, s. 858 – 859. 
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nakładów i ich nieodwracalności oraz braku mobilności powstałych aktywów. Ich 
cechą jest także generowanie przychodów w walucie kraju, w którym je zrealizo-
wano. Finansowanie projektów infrastrukturalnych jest zawsze długookresowe, 
o elastycznych warunkach przyznawania środków, wykorzystywane w zależności od 
tempa postępów prac inwestycyjnych, a spłata tego finansowania dostosowana jest 
do generowania przepływów finansowych. Wymienione atrybuty odnoszą się za-
róno do infrastruktury technicznej, jak i do infrastruktury społecznej. 

W gminie miejskiej Chojnice przeważały w latach 2007 – 2009 inwestycje 
w infrastrukturę techniczną – ich wysokość w 2007 roku wynosiła ponad 9 mln zł, 
a w roku 2009 wzrosła do prawie 27 mln zł (rysunek 1).  

Rysunek 1. Nakłady poniesione na infrastrukturę techniczną w Chojnicach w latach 
2007 – 2009 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Chojnice za rok 2007 – 2009 i tablic: Nakłady poniesione na środki trwałe 
w 2007 – 2009 roku przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. 

Wysokie zaangażowanie funduszy w 2009 roku wynika z dużych nakładów na 
budowę dróg osiedlowych i przebudowę głównej artylerii komunikacyjnej Miasta 
Chojnice, stanowiącej odcinek międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin 
– Kaliningrad. 

W latach 2007 – 2009 zewnętrzne środki finansowe pozyskane przez Miasto 
Chojnice na inwestycje w infrastrukturę pochodziły z: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Starostwa Powiatowego, Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z kontraktu wojewódzkiego 
w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.  

W roku 2007 jako najważniejsze inwestycje w drogi lokalne w szczególności 
wymienić należy21: 
 budowę ulic Karnowskiego, Jabłoniowej, Podlesie wraz z odwodnieniem – na 

kwotę 3.678.698,45 zł; 
 budowę ulic Lelewela, Wybickiego, Weilandta wraz z odwodnieniem − 

1.430.075,08 zł; 

                                                        
21 http://www.miastochojnice.pl/?a=151&id=3054, 25.03.2011 
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 budowę ulic Majkowskiego, Sienkiewicza, 3 Maja wraz z odwodnieniem − 
3.456.058,97 zł. 

Zatem do tej grupy zaliczyć można  również inwestycje firmy zajmującej się 
układem wodno – sanitarnym „Miejskie Wodociągi Sp. z o. o.. 

Rok 2008 to kolejny etap przebudowy ulic w Chojnicach – najważniejszą była 
budowa ul. Kartuskiej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem, kwota 
inwestycji to 488.514,88 zł 

W 2008 roku rozpoczęto przebudowę głównej arterii komunikacyjnej Miasta 
Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego na 
trasie Berlin-Kaliningrad. To pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice obejmu-
jącej lata 2007-2013, opiewający na kwotę 14 mln zł, który uzyskał dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach regionalnej infra-
struktury drogowej, zawartej w  Regionalnym Programie Operacyjnym dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 4. Regionalny system 
transportowy, Działanie 4.1 Rozwój). Kwota pozyskana z tego funduszu to 
10.000.000,00 zł (ponad 70% wartości projektu). 

Przebudowę dróg lokalnych kontynuowano w roku 2009; największą inwes-
tycją (2.369.199,64 zł) była przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem.  

W latach 2007 – 2009 w Chojnicach poddano także modernizacji ulice: Książąt 
Pomorskich, Jana Pawła II oraz Filomatów; ogólny koszt tej inwestycji wyniósł 
6.235.571,99 zł. 

W roku 2009 podjęto następujące zadania inwestycyjne: 
− budowę baszty w Fosie Miejskiej w ramach projektu "Zintegrowany System 

Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy 
Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną". Projekt ten realizo-
wany jest w ramach działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; 

− przebudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 
i roztopowych na obszarze 17 ha zielonej strefy centrum w ramach projektu: 
„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbu-
dowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i rozto-
powych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”. Z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na ten cel przeznaczono kwotę 8 196 658,17 zł, prawie 80 
% wartości projektu. 

Finansowanie inwestycji w infrastrukturę techniczną, bez uwzględnienia włas-
nych środków finansowych Gminy Miejskiej Chojnice, przedstawia rysunek 2.  
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Rysunek 2. Finansowanie infrastruktury technicznej z środków zewnętrznych 
w Mieście Chojnice 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Chojnice za rok 2007 – 2009 i tablic: Nakłady poniesione na środki trwałe 
w 2007 – 2009 roku przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. 

Gminna Miasto Chojnice realizując projekty inwestycyjne korzystała z EFRR. 
W latach 2007 – 2009 roku realizowano projekt przebudowy dróg lokalnych w ra-
mach podpisanego kontraktu wojewódzkiego. Pozytywny wpływ na rozwój Chojnic 
ma spółka „Miejskie Wodociągi”, która z roku na rok przeznacza coraz większe 
nakłady finansowe na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Niewielki wkład w inwes-
tycje Miasta Chojnice ma Starostwo Powiatowe i Gminny Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).  

5. Struktura i wielkość nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę społeczną 
w Chojnicach 

Znaczący wpływ na rozwój Chojnic ma infrastruktura społeczna, co wynika 
z planów samorządu terytorialnego, aby przyciągnąć jak największą liczbę inwesto-
rów i turystów korzystających z walorów przyrodniczych powiatu Chojnickiego. 
Zatem główną rolę  w inwestycjach w infrastrukturę społeczną pełnią inwestycje 
w kulturę, oświatę, sport i bezpieczeństwo.  

Finansowanie inwestycji w infrastrukturę społeczną  w Chojnicach przedstawia 
rysunek 3.  
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Rysunek 3. Nakłady poniesione na infrastrukturę społeczną w Mieście Chojnice 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Chojnice za rok 2007 – 2009 i tablic nakłady poniesione na środki trwałe 
w 2007 – 2009 roku przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.. 

W przeciwieństwie do nakładów na infrastrukturę techniczną, najwięcej środ-
ków finansowych inwestowano w infrastrukturę społeczną w 2007 roku. Kolejne 
lata odznaczały się mniejszymi nakładami.  

Finansowanie obiektów infrastruktury społecznej ze środków zewnętrznych 
przedstawia rysunek 4.  

Rysunek 4. Struktura finansowania infrastruktury społecznej z środków zewnętrz-
nych w Mieście Chojnice w latach 2007 – 2009 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Chojnice za rok 2007 – 2009 i tablic: Nakłady poniesione na środki trwałe 
w 2007 – 2009 roku przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. 
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Na podstawie rysunku 4 można wnioskować, iż najwięcej środków udało się 
pozyskać na tego typu inwestycje z Ministerstwa Sportu oraz z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Inwestycje, które wpłynęły na wysoki wynik roku 2007, wiążą się z przebu-
dową i rozbudową miejskiego stadionu oraz z restauracją obiektów dziedzictwa 
kulturowego w Chojnicach – Bazyliki Mniejszej wraz z otoczeniem. Najwięcej 
środków z zewnętrznych źródeł pozyskano w 2007 roku. W kolejnych latach 
realizowano projekty „Moje boisko Orlik 2012”, które finansowane były ze środków 
otrzymanych z  Ministerstwa Sportu i od Marszałka Województwa Pomorskiego.  

Generalnie, infrastruktura społeczna często wymaga mniejszych nakładów 
finansowych oraz charakteryzuje się większą możliwością pozyskiwania zewnętrz-
nych inwestorów.  

Zakończenie 

Dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę na terenie Chojnic oceniane są 
pozytywnie, ponieważ skutecznie wpływają na kierowanie rozwojem Chojnic  
w kierunku centrum społeczno–gospodarczego. Przykładami mogą być, między 
innymi, takie inwestycje jak: 
− budowa kompleksu Krytych Pływalni "Park Wodny". Park Wodny daje 

możliwość rozwoju pasji i spożytkowania energii młodzieży powiatu Chojnic-
kiego, przy czym jest to idealne miejsce do wzmacniania więzi rodzinnych przy 
wspólnych zabawach przez cały rok kalendarzowy; 

− budowa Szpitala Rejonowego – inwestycja związana z budową szpitala przy-
czyniła się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, którzy dzięki 
zapewnionej dobrej opiece medycznej chętniej przyjeżdżają w ten teren na 
wakacje; 

− budowa obwodnicy miasta Chojnice – dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy 
skierowany został na obrzeża Miasta, a tym samym nastąpiło odciążenie ruchu 
ulicznego w mieście, wzrost bezpieczeństwa na drogach i polepszenie połączeń 
komunikacji miejskiej w Chojnicach. 

Dalszy rozwoju Chojnic opera się na ustanowionej wizji miasta „Chojnice 
w roku 2014”, kiedy to Chojnice mają stać się centrum społeczno-gospodarczym 
oraz kulturowym powiatu chojnickiego, a także ziem przyległych. Chojnice mają 
zapewnić mieszkańcom wysoką jakość życia, o czym stanowi czyste środowisko 
przyrodnicze, dobre warunki mieszkaniowe, a także dostęp do opieki medycznej, 
wyższego wykształcenia oraz kultury.22  

W związku z powyższym do priorytetów rozwoju Chojnic zalicza się rozwój 
kapitału ludzkiego opartego na wiedzy oraz aktywności, restrukturyzacji i unowo-
cześnieniu gospodarki, kreowaniu potrzeby podnoszenia jakości życia oraz rozwoju 
przy współpracy z innymi samorządami i organizacjami. Do osiągnięcia wyzna-

                                                        
22 http://miasto.chojnice.pl/?a=33&id=176, z dnia 08.06. 2011 r. 
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czonych celów wprowadzane są bloki programowe, które w znacznym stopniu 
pomagają w realizacji postawionych przedsięwzięć. Należą do nich:23 
− blok programowy aktywizacji gospodarczej pt. „Południowo – pomorski obszar 

przemysłowy”, 
− blok programowy poprawy środowiska i aktywizacji turystycznej pt. „Miasto 

na pojezierzu”, 
− blok programowy budownictwa mieszkaniowego pt. „Mieszkanie dla każdej 

rodziny”, 
− społeczny blok programowy pt.„Świadomość, zdrowie, bezpieczeństwo”. 

Miasto Chojnice, inwestując w infrastrukturę w latach 2007 – 2009, wybierało 
te projekty, które miały największy wpływ na poprawę sytuacji społeczno – ekono-
micznej jego mieszkańców. Wynikiem tego są zaobserwowane rozbieżności pomię-
dzy strukturą finansowania inwestycji społecznych i technicznych.  
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Streszczenie  

Infrastrukturę dzieli się na dwa rodzaje: techniczną i społeczną. Infrastruktura spo-
łeczna obejmuje urządzenia i instytucje w dziedzinie prawa, oświaty, nauki, kultury 
i wypoczynku, ochrony zdrowia i spraw socjalnych itp. Do infrastruktury technicz-
nej zalicza się przede wszystkim: system transportu, zaopatrzenia w wodę i kanali-
zację, energetyczny, łączności, ochrony środowiska, a także urządzenia gospodarki 
komunalnej, magazyny, chłodnie, urządzenia handlu, centra logistyczne. Celem 
opracowania jest zaprezentowanie sposobu finansowania tych inwestycji przez 
gminę Chojnice w latach 2007 – 2009. W gminie Chojnice wykorzystano na ten cel 
przede wszystkim środki z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kon-
traktu Wojewódzkiego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokal-
nych oraz miejskiej spółki zajmującej się układem wodno – sanitarnym Miejskie 
Wodociągi Sp. z o.o. 
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Summary 

Infrastructure is classified into two types: technical and social. Social infrastructure 
includes facilities and institutions in the fields of law, education, science, culture and 
recreation, health and social affairs, etc. The technical infrastructure primarily 
includes: transportation system, water supply and sanitation, energy, communica-
tions, environmental protection, and municipal equipment, warehouses, cold rooms, 
trade, logistics centres. The aim of this paper is to present the means of financing 
these investments by the municipality Chojnice in the years 2007 – 2009. Funds 
from the European Regional Development Fund, Voivodship Contract under the 
National Program of Reconstruction of Local Roads and municipal company 
engaged in the water supply and sanitation were used for these purpose in  the 
municipality of Chojnice. 
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