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Wprowadzenie 
 
Warta jest małym miastem liczącym 3374 mieszkańców1, położonym w za-

chodniej części województwa łódzkiego w powiecie sieradzkim. Jest siedzibą 
gminy miejsko-wiejskiej o tej samej nazwie. Miasto charakteryzuje się wysokim 
współczynnikiem koncentracji zabudowy, gdzie na stosunkowo dużej (jak na 
małe miasta) powierzchni wynoszącej 11 km2, zaledwie 30% miasta stanowią 
obszary zurbanizowane (pozostałe tereny zajęte są przez grunty orne – 59% oraz 
łąki, pastwiska i sady – 11%)2.  

Miejska tkanka tej jednostki osadniczej skupia się w jej centralnej części, 
gdzie koncentrują się obiekty mieszkalne, usługowe i przemysłowe. Pozbawione 
infrastruktury technicznej peryferia pełnią funkcje rolnicze. Efektem tego stanu 
rzeczy jest fakt, iż cała działalność społeczno-gospodarcza skupia się we wcześ-
niej wspomnianej, centralnej części, która stanowi strefę problemową wynikają-
cą z występowania w niej starej architektoniczno-przestrzennej tkanki. Dodat-
kowo stan ten pogarsza brak infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej3. W związku 
z tym, polityka rozwoju lokalnego gminy wymaga szczególnej atencji, gdyż błę-
dy w jej prowadzeniu mogą okazać się katastrofą dla lokalnego budżetu (w sku-
tek nieprzemyślanych decyzji lokalizacyjnych pozytywne efekty mogą nie przy-
nosić rezultatów porównywalnych do nakładów). 

                                                 
1 Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego. www.stat.gov.pl 
2 Ibid.  
3 Plan odnowy miasta Warta. Urząd Gminy i Miasta Warta, Warta 2011, s. 6. 
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Nieodzownym elementem polityki rozwoju lokalnego są techniczne ele-
menty jego stymulowania. Przejawiają się one pod postacią inwestycji komunal-
nych, które wpływają na ład przestrzenny, ład społeczny oraz ład ekonomiczny 
rozumiany jako warunki prowadzenia działalności gospodarczej4. Były one nie-
odzownym składnikiem szeroko pojętego rozwoju, co wskazywał Keynes  
w swej teorii inwestycji i koncepcji mnożnika inwestycyjnego5 i mimo upływu 
lat do dziś stanowią istotny składnik rozwoju lokalnego. Inwestycje infrastruktu-
ralne niosą za sobą korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, jej miesz-
kańców i przedsiębiorców szukających nowych lokalizacji dla swej działal-
ności6. Bieżące wyrzeczenie dla przyszłych korzyści generuje liczne efekty 
zewnętrzne, które skutkować powinny rozwojem miejsc już zagospodarowanych 
oraz stymulacją terenów, które do tej pory nie uległy presji inwestycyjnej.  
W związku z powyższym, nadrzędnym celem badań jest analiza wpływu gmin-
nych inwestycji infrastrukturalnych podejmowanych od 2004 roku na zagospo-
darowanie przestrzenne miasta Warta. 

„Rozwój, w tym rozwój lokalny, jest procesem pozytywnych zmian iloś-
ciowych oraz jakościowych, które zachodzą w niewielkim obszarze. Ich celem 
jest zaspokajanie potrzeb społecznych oraz rozwój gospodarzy. Powinny one za-
chodzić w warunkach nie zakłócających równowagi i nie degradujących śro-
dowiska przyrodniczego”7. Aby inwestycje samorządowe w pełni wpisywały się 
jako narzędzie wyżej przedstawionej definicji rozwoju, powinny być prze-
prowadzane z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego. Aby to osiągnąć, wła-
dze samorządowe powinny dokładnie przeanalizować lokalne potrzeby, tworząc 
strategie, studia czy plany. Zawarte w nich ustalenia regulują tempo i kierunki 
działań podejmowanych przez gminy w zaprogramowanych w nich aspektach. 
Taka polityka inwestycyjna powinna prowadzić w kierunku harmonijnego roz-
woju miast, poprzez ograniczanie lokalnych słabości oraz wzmacnianie silnych 
stron. Wykazanie spójności inwestycyjnych z priorytetami rozwoju miasta  
zdiagnozowanymi w lokalnych strategiach jest konieczne, by stwierdzić, czy 
inwestycje w Warcie mają charakter technicznych instrumentów stymulowania 
rozwoju czy jedynie doraźnych i nieprzemyślanych działań. 

Zakres czasowy przemian wynikających z prowadzenia polityki inwesty-
cyjnej gminy zawiera się w latach 2004-2010. Ramy czasowe zostały określone 
na podstawie kryterium historycznego, a jego początek stanowi wydarzenie ma-
                                                 
4 L. Jędrzejewski: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnie-

nia. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007, s. 48. 
5 W. Stankiewicz: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998, s. 373. 
6 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. 

CeDeWu, Warszawa 2007, s. 83 
7 J.N. Nowak, T. Skotarczak: Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne  

i przestrzenne. CeDeWu, Warszawa 2012, s. 42. 
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jące ogromne znaczenie dla samorządów – wstąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej. W 2010 roku zakończono gromadzenie danych dotyczących inwestycji. 
Większość badań zostało przeprowadzonych latem 2011 roku oraz zimą na prze-
łomie 2011-2012. 

 
 

1. Inwestycje gminne w Warcie 
 
Ustawodawstwo dotyczące samorządu gminnego jednoznacznie precyzuje 

kompetencje gminy. Wśród licznych zadań na szczególną uwagę zasługują te 
związane z budową i utrzymaniem dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego8. W okresie poddanym badaniu samorząd gminy 
Warta wykonał siedem inwestycji, które dotyczyły modernizacji dróg gminnych  
w granicach miasta (rys. 1). Inwestycje opierały się przede wszystkim na po-
łożeniu nowej nawierzchni ulic wraz z niezbędnymi pracami wykończeniowymi. 
Inwestycje w obszarze infrastruktury komunikacyjnej z natury rzeczy przyczy-
niają się do rozwoju lokalnego. Generalnie ujmując stanowią swego rodzaju ka-
nały dyfuzji wzrostu gospodarczego. Na poziomie gminnym sieć drogowa o od-
powiedniej gęstości i jakości pozwala na prosperitę ekonomiczną, zapewniając 
m.in. potencjalną dostępność transportową do podmiotów gospodarczych. Po-
nadto, drogi w dużej mierze „otwierają” niezagospodarowane dotychczas ob-
szary gminy na wprowadzanie dalszych inwestycji np. w postaci zabudowy 
mieszkaniowej, tym samym przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania 
sfery społecznej. Niezwykle ważny dla społeczności lokalnej jest również dostęp 
do wszelkiego rodzaju usług. Zapewnia komfort funkcjonowania, a tym samym 
przyczynia się do budowania więzi pomiędzy społecznością a miejscem ich za-
mieszkania. Przechodząc do trzeciego z filarów zrównoważonego rozwoju – sfe-
ry środowiskowej – należy zwrócić uwagę na szanse jakie pociąga za sobą pra-
widłowo ukształtowana i funkcjonująca infrastruktura transportowa. Daje ona 
m.in. możliwość wykorzystania potencjału turystycznego drzemiącego w zaso-
bach środowiskowych gminy. Inwestycje w drogi oczywiście pociągają za sobą 
pewne przekształcenia przyrody obszaru, jednakże w myśl idei zrównoważo-
nego rozwoju, pożądane jest poniesienie takich kosztów uzyskując dzięki temu 
ożywienie gospodarcze i bezcenną dla społeczeństwa możliwość obcowania  
z naturą. 

 
 
 

                                                 
8 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm. 
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względu władze gminy część przeprowadzanych inwestycji kierują w miejsce 
powstających osiedli mieszkaniowych. W tym przypadku inwestycja polegała na 
położeniu nawierzchni asfaltowej w miejsce dróg gruntowych. Łączna długość 
zmodernizowanych odcinków wynosi niemalże 610 m9. Rok 2006 przyniósł dal-
sze modernizacje. Zajęto się budową dróg asfaltowych na dotychczas grun-
towych ulicach Włościańskiej i Wolności (również znajdują się one na osiedlu 
domów jednorodzinnych). Inwestycje te poszerzono o instalację kanalizacji 
deszczowej oraz konieczne prace wykończeniowe10. 

Dalsza przebudowa ulic została rozpoczęta w 2008 roku. W jej ramach 
władze samorządowe postanowiły zmodernizować ul. Grabską, zmieniając do-
tychczasową nawierzchnię brukową na asfaltową11. 

W wyniku prac w obrębie ulic Włościańskiej, Wolności, Zamłynie, Po-
wstania Listopadowego oraz Konfederatów dogodniejszy dostęp do swoich po-
siadłości uzyskało 45 właścicieli. Ponadto lepszą dostępność komunikacyjną 
uzyskało siedem niezagospodarowanych jeszcze działek. Stanowi to szansę na 
wprowadzenie w przyszłości różnego rodzaju inwestycji. 

Zdecydowanie najbardziej poważną inwestycją w ramach sieci drogowej 
był remont drogi gminnej obejmującej ul. Racławicką i ul. Długą. Modernizacja 
obejmowała zmianę nawierzchni, zainstalowanie kanalizacji deszczowej oraz 
„położenie” chodnika z kostki brukowej na całej długości remontowanego od-
cinka drogi12. Wynikiem zrealizowanych prac było powstanie nowoczesnej  
ulicy, wzdłuż której w przyszłości może powstać nowe osiedle mieszkaniowe. 
Bezpośrednie sąsiedztwo z wyremontowanymi ulicami ma 18 działek, na któ-
rych znajdują się zabudowania i 5 nieruchomości gruntowych (aktualnie są to 
pola uprawne). Modernizacja ulic może przyczynić się do zwiększenia poten-
cjału działek budowlanych, a co za tym idzie wprowadzenia na ich teren elemen-
tów trwałego zagospodarowania.  

 

                                                 
9 Inwestycja została wykonana z środków własnych gminy Warta. Koszt całkowity wyniósł 

280.327,16 zł (Gminy i Miasta Warta. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005, s. 32). 
10 Łączna długość zmodernizowanych w 2006 roku odcinków dróg wynosiła prawie 200 m,  

a koszt inwestycji to 80.052,79 zł (Urząd Gminy i Miasta Warta. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2006, s. 28). 

11 Koszt inwestycji wynosił 126.905,16 zł (Urząd Gminy i Miasta Warta. Sprawozdanie z wy-
konania budżetu za rok 2008, s. 17).  

12 Koszt inwestycji wyniósł 793,135,45 zł. Środki zewnętrzne pozyskane z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych stanowiły 68,6% całkowitego kosztu modernizacji. Długość  
remontowanego odcinka drogi to 770,8 m (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Lista zakwalifikowanych wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg  
lokalnych 2008-2011, kwiecień 2009, s. 1). 
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Przyglądając się inwestycjom w obszarze infrastruktury drogowej przez 
pryzmat zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym, trzeba wskazać na 
niewątpliwe powiązania pomiędzy tego rodzaju inwestycjami a doktryną eko-
nomii politycznej ZR. W sferze społecznej inwestycje drogowe przynoszą 
wzrost dostępności transportowej i potencjalnie przyczyniają się do możliwości 
większej mobilności społeczności lokalnej. W sferze środowiskowej odnotować 
można pozytywne skutki w postaci chociażby „wychwytywania” przez system 
kanalizacyjny zanieczyszczeń typu pasmowego powodowanych przez ruch po-
jazdów (m.in. wszelkiego rodzaju płyny eksploatacyjne). W sferze ekonomicz-
nej wspomniane wyżej inwestycje przyczyniają się m.in. do wzrostu wartości 
działek, zlokalizowanych przy zmodernizowanej drodze. 

Następna grupa zadań samorządu gminnego należąca do kategorii zwią-
zanej z infrastrukturą transportową dotyczy wymiany nawierzchni chodników.  
W ramach okresu poddanego badaniu wykonano (poza wcześniej wspomnianą 
kompleksową modernizacją ciągu ul. Długiej i ul. Racławickiej obejmującą bu-
dowę chodników) dwie inwestycje tego typu, które obejmowały ciągi piesze to-
warzyszące dziesięciu ulicom w mieście Warta (rys. 2). 

Pierwsza modernizacja miała miejsce w 2008 roku. Opierała się na wymia-
nie nawierzchni chodników przy ulicy Jagiellońskiej, Mansjonarskiej, Święto-
jańskiej, Świętokrzyskiej i Targowej. Kolejna wymiana została wykonana rok 
później i dotyczyła chodników ulicy Garncarskiej, Prefektoralnej, Kaszyńskiego, 
Popioły i Cezarego Baryki. Modernizacja polegała na zastąpieniu wysłużonych  
i często uszkodzonych płyt chodnikowych, nawierzchnią z kostki brukowej13. 

Trzeba podkreślić, że inwestycje związane z budową chodników mają bar-
dzo wymierne korzyści w postaci podniesienia bezpieczeństwa i komfortu po-
ruszania się pieszych. Dopełnieniem zabiegów podnoszących bezpieczeństwo 
poruszania się głównie pieszych była podjęta w 2008 roku inicjatywa budowy 
kablowej linii oświetlenia ulicznego. Inwestycja obejmowała ulice: Koźmińską, 
Zachodnią, Kościuszki oraz Racławicką14. 

 
 

                                                 
13 Nowe chodniki otrzymały ulice: Jagiellońska (196 m2), Mansjonarska (504 m2), Świętojańska 

(330 m2), Świętokrzyska (201 m2), Targowa (201 m2), Garncarska (146 m2), Prefektoralna 
(332 m2), Kaszyńskiego (393 m2), Popioły (348 m2), Cezarego Baryki (180 m2). www.gim 
warta.pl (08.02.2012). Koszt inwestycji z lat 2008-2009 wyniósł 154.645,93 zł i w całości po-
chodziły z środków własnych gminy Warta (Urząd Gminy i Miasta Warta. Sprawozdanie z wy-
konania budżetu za rok 2009, s. 24).  

14 Montaż linii kosztował 131.021,30 zł (Urząd Gminy i Miasta Warta, Wydział Inwestycji, Za-
mówień oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008, s. 26). 



Techniczne instru

 

Rys. 2. Ulice objęte wymianą na
 
Dzięki dokonanym in

lepszej jakości ulice i cho
mieszkańców. Pojawiające
znacznie lepsza jakość p
przez władze gminne poli
inwestycji jest zwiększeni
podniesienie parametrów 
a tym samym  obniżenie il

Kaliska nazwy ulic 

drogi 

wymiana nawierzchn

umenty stymulowania rozwoju zrównoważonego… 

 
 
 
 
 
 
 

awierzchni chodników w Warcie w latach 2004-2010 

nwestycjom w sieci komunikacyjne powstały nie t
dniki, ale przede wszystkim podniosła się jakość ż
e się usatysfakcjonowanie z miejsca zamieszkania 

przemieszczania się to rzeczywiste cele prowadz
ityki inwestycyjnej. Dodatkowym atutem tego rod
ie dostępności ekonomicznej terenów, głównie pop
drogi, co przekłada się na skrócenie czasu przeja
lości spalanego paliwa (efekt ekologiczny). 

ni odcinków 

357 

tylko 
życia 
oraz 

zonej 
dzaju 
przez 
azdu,  



Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski 358 

Działalność samorządu gminy Warta nie ograniczała się w badanym okresie 
jedynie do inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Realizowano również 
prace, które ustawa o samorządzie gminnym ujmuje jako dotyczące sieci wodo-
ciągowych i zaopatrzenia w wodę, a także związane z siecią kanalizacyjną oraz 
usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Władze gminy Warta prze-
prowadziły sześć inwestycji z zakresu infrastruktury sanitarnej (rys. 3). Korzyści 
płynące z inwestycji tego typu są wielowymiarowe. Niewątpliwie odciążają śro-
dowisko naturalne, pozwalając kontrolować odprowadzanie ścieków oraz ogra-
niczać nierozsądne gospodarowanie wodą. Umożliwiają również wspomniane 
wcześniej wychwytywanie zanieczyszczeń towarzyszących ruchowi pojazdów. 
Jeśli chodzi o sferę gospodarczą, to podkreślić należy, że funkcjonowanie sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych stanowi silny czynnik lokalizacyjny dla pod-
miotów gospodarczych oraz potencjalnych mieszkańców. Przede wszystkim 
jednak inwestycje sanitarne to komfort i bezpieczeństwo dla społeczeństwa. Do-
stęp do wody oraz niezagrażające bezpieczeństwu sanitarnemu odprowadzanie 
ścieków to bardzo istotne elementy prawidłowo funkcjonującej gospodarki lo-
kalnej. Pierwszą inwestycją w ramach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej był 
wybudowany w 2005 roku fragment sieci kanalizacyjnej15 towarzyszący wymie-
nionemu wcześniej remontowi ulic Zamłynie i Wolności. Podobne działania 
władze gminy podejmowały w latach 2008-2010. 

Również w 2005 roku wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
dla osiedla Kościuszki i ulicy Zachodniej w Warcie16. Umożliwiło to dostęp do 
wody, możliwości legalnego odprowadzania ścieków wielu gospodarstwom  
domowym, a także podniosło wartość ekonomiczną działek i lokali.  

Trzy lata później rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej w ul. Garncarskiej, Prefektoralnej i na odcinku ul. Tarnowskiego17. Nie-
zwykle ważnym elementem tej inwestycji była możliwość przyłączenia sieci 
szpitalnej do miejskiej sieci. Podczas prowadzenia inwestycji wykonano ponadto 
przykanaliki (przewody kanalizacyjne stanowiące połączenie pomiędzy siecią 
ułożoną w ulicy a znajdującymi się w przy niej nieruchomościami. Tego typu 

                                                 
15 Inwestycja obejmowała budowę 245 m odcinaka sieci kanalizacyjnej, której koszt wyniósł 

39.942,65 zł (Urząd Gminy i Miasta Warta, Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii, Gospo-
darki Wodnej i Promocji, Dokumenty urzędowe dotyczące przeprowadzonych inwestycji). 

16 Położona 274,5 m sieci kanalizacyjnej oraz 277,5 m sieci wodociągowej. Łączny koszt inwes-
tycji wyniósł 313.391,46 zł, z czego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej uzyskano 189.927,00 zł. www.gimwarta.pl (09.02.2012). 

17 Koszt inwestycji to 249.645,37 zł, z czego 140 000,00 zł pochodziło z środków MGFOŚiGW. 
Pozwoliło to na budowę sieci o łącznej długości 404,22 m (Urząd Gminy i Miasta Warta, Wy-
dział Gospodarki Gruntami). 
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Miejska oczyszczalnia ścieków, oddana do użytku w 1993 roku, zlokalizo-
wana jest przy ul. Łódzkiej w Warcie. Jest to oczyszczalnia typu biologiczno- 
-mechanicznego, której średnia rzeczywista przepustowość przed pracami  
modernizacyjnymi wynosiła 683 m3/dobę. Ścieki, które doprowadzane są do 
oczyszczalni, przechodzą wstępne oczyszczanie, a następnie trafiają do kon-
tenerów typu Bioblok. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Warty, 
jednak przed remontem nie spełniały wymaganych norm, ze względu na prze-
kroczone limity azotu ogólnego19. 

W celu usprawnienia pracy oczyszczalni oraz poprawy jakości oczyszcza-
nia ścieków w 2005 roku została przeprowadzona inwestycja, której celem była 
jej modernizacja. W efekcie unowocześniony obiekt może przyjąć 1200 m3 ście-
ków na dobę (zwiększenie o 517 m3 na dobę, co stanowi około 76% możliwości 
przerobowych obiektu) i jest on zgodny z parametrami określonymi w prze-
pisach prawnych20. Działania modernizacyjne oczyszczalni ograniczyły odpro-
wadzanie zanieczyszczeń do rzeki Warty21. Nieodzownym elementem dążenia 
do rozwoju zrównoważonego jest dbałość o środowisko przyrodnicze. Sieć 
rzeczna to swego rodzaju „układ krwionośny”, a jego zanieczyszczenie pociąga 
za sobą obciążenie środowiska na znacznym obszarze.  

Ustawa mówiąca o samorządzie gminnym odnosi się również do zadań  
z zakresu infrastruktury społecznej. Zalicza do nich obowiązki dotyczące edu-
kacji publicznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz kultury fizycz-
nej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych22.  

Gmina Warta wypełniając zobowiązania w ramach pierwszej kategorii za-
dań, wykonała prace mające na celu modernizację systemu grzewczego budyn-
ków należących do szkoły. W 2004 roku przeprowadzono termomodernizację 
wspartą zamontowaniem nowej kotłowni w budynkach Publicznego Gimnazjum  
w Warcie, Urzędu Gminy i Miasta oraz Publicznego Przedszkola23.  

W 2008 roku została przeprowadzona inwestycja w budynku zespołu szkół 
podstawowych przy ul. Koźmińskiej. Początkowo znajdowała się tam jedynie 
szkoła podstawowa, jednak w wyniku modernizacji powstała kuchnia oraz czte-
                                                 
19 Plan Rozwoju Lokalnego. Urząd Gminy i Miasta Warta, Warta 2007, s. 11. 
20 Witryna internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. www.wios.lodz.pl 
21 Koszt przedsięwzięcia wyniósł 4.560.601,38 zł i było ono współfinansowane z środków zew-

nętrznych. 78,7% ogólnej kwoty inwestycji zostało pokryte w formie pożyczki pochodzącej  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.590.471,00 zł), na-
tomiast 7% kosztów przedsięwzięcia pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej (323.337,42 zł). Na spłatę pozostałej części kwoty przeznaczono środki własne 
gminy. (Urząd Gminy i Miasta Warta, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005, s. 33). 

22 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95. 
23 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 338.658,12 zł. www.gimwarta.pl (10.02.2012) oraz Spra-

wozdanie z wykonania budżetu za rok 2004, s. 24. 
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ry sale lekcyjne, co pozwoliło na przeniesienie przedszkola w nowo powstałe 
pomieszczenia24. 

Z zakresu infrastruktury społecznej, istotną rolę wśród zadań gminy pełni 
rozwiązywanie problemów mieszkaniowych. Ustawa o samorządzie gminnym 
nie określa jednoznacznie kwestii zaspokajania potrzeb mieszkaniowych spo-
łeczności lokalnej przez samorządy. Zadanie to ściślej określa w art. 4 ustawa  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu 
Cywilnego, zgodnie z którą tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy25.  

Środki, które zgromadziła gmina Warta zostały przekazane na inwestycje 
prowadzone w budynkach należących do gminy. W analizowanym okresie prze-
prowadzono remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się 
przy ul. Prefektoralnej. Jest to XIX-wieczna kamienica, która nie była w pełni 
przystosowana do zamieszkania. Podczas prac remontowych stworzono 6 lokali 
mieszkalnych26. 

Realizując zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyj-
nych i urządzeń sportowych, władze gminy Warta w 2007 roku rozpoczęły mo-
dernizację stadionu sportowego Miejskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka War-
ta”. Obiekt ten zlokalizowany w północnej części miasta, tworzy, wraz  
z parkiem miejskim, teren rekreacyjny. W ramach modernizacji powstały nowe 
zadaszone trybuny mieszczące ponad pół tysiąca miejsc siedzących. Przebudo-
wie uległa również sama płyta boiska27. Towarzyszącymi elementami prac re-
montowych było wykonanie parkingów samochodowych z kostki brukowej oraz 
naprawa ogrodzenia nieruchomości. Środki gminne przeznaczono dodatkowo na 
rozbiórkę starego, nienadającego się do użytku budynku klubu sportowego,  
na miejscu którego został wybudowany nowy obiekt, w którym umieszczone  
zostały szatnie oraz punkt sanitarny dla sportowców28. 
                                                 
24 W celu sfinansowania inwestycji gmina Warta złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ra- 

mach RPO Województwa Łódzkiego. Dzięki temu uzyskała dofinansowanie w wysokości 
415.265,90 zł, co stanowi 35,5% całkowitego kosztu inwestycji, który wyniósł 1.171.413,96 zł 
(Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 502/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. 
Lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Działania V.3. Infrastruktura eduka-
cyjna). 

25 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733. 

26 Łączna powierzchnia uzyskanych pomieszczeń wyniosła 153,30 m2. 
27 Na której wybudowano nowe boisko do piłki plażowej. Poprawiono również stan bieżni tarta-

nowej biegnącej wokół murawy oraz wykonano system nawadniający wraz z zabezpieczeniami 
przed szkodnikami 

28 Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł 955.714,51 zł i został sfinansowany z środków  
własnych gminy. www.gimwarta.pl (20.02.2012), Urząd Gminy i Miasta Warta. Sprawozdanie  
z wykonania budżetu za rok 2010, s. 32. 
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W okresie poddanym badaniu (2006) dokonano zaawansowanych robót 
modernizacyjnych amfiteatru w parku miejskim oraz sali kinowej przy ul. Koś-
ciuszki. Dodatkowym elementem przeprowadzonych prac było przeznaczenie 
zachodniej skarpy amfiteatru na niewielkie trybuny nieodzowne podczas organi-
zowanych imprez29. 

Podsumowując działania samorządu gminy Warta w zakresie inwestycji  
w infrastrukturę społeczną należy podkreślić, że z całą pewnością przyczyniły 
się one do podniesienia komfortu funkcjonowania społeczności lokalnej. Ponad-
to w znacznej części promują miasto w regionie, generują napływ turystów do 
miasta, ale również kreują markę miasta, dzięki której jest ono lepiej rozpozna-
walne, to zaś bezpośrednio przekłada się na stan lokalnej gospodarki. Takie in-
westycje jak montaż nowoczesnej kotłowni nie są również obojętne dla stanu lo-
kalnej przyrody. Systemy wychwytywania cząstek stałych czy też podwyższona 
temperatura spalania pozwalają eliminować obciążające środowisko emisje za-
nieczyszczeń. Tym samym choć inwestycje wydają się niewielkie, to jednak 
wpisują się w doktrynę zrównoważonego rozwoju, bilansują bowiem funkcjo-
nowanie sfery społecznej gospodarczej i środowiskowej jednocześnie sprzyjając 
utrzymaniu dobrych warunków życia dla przyszłych pokoleń. 

 
 

2. Spójność inwestycji z założeniami strategicznymi rozwoju  
miasta 

 
Gmina Warta nie dysponuje strategią rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Rolę strategicznego dokumentu najwyższej rangi pełni Plan Rozwoju Lokalnego 
(PRL). Cele zawarte w tym dokumencie, zostały określone na podstawie analizy 
SWOT gminy i nawiązują do czterech priorytetów strategicznych. Są nimi: 

1. Wspieranie i wzrost przedsiębiorczości, w szczególności dzięki wy-
korzystaniu lokalnych zasobów. 

2. Sanacja warunków życia mieszkańców gminy dzięki ochronie zdrowia, 
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, socjalnego, edukację i oświatę. 

3. Ochrona przyrody i kształtowanie ładu przestrzennego. 
4. Opieka nad kulturą i dziedzictwem historycznym, rozwój sportu30. 

                                                 
29 Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł 674.198,02 zł i został sfinansowany ze środków 

własnych gminy oraz funduszy unijnych (450.000,00 zł) uzyskanych w ramach Sektorowego 
Programu operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój 
Obszarów Wiejskich (SPO ROL) funkcjonującego w latach 2004-2006 (Urząd Gminy i Miasta 
Warta. Plan odnowy miasta oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006, s. 34). 

30 Plan Rozwoju Lokalnego. Urząd Gminy i Miasta Warta, Warta 2007, s. 39. 
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Zgonie z zarysowanymi w PRL głównymi celami, określono zbiór najważ-
niejszych projektów gminy mających wpływ na rozwój jednostki. Jako dominu-
jące zadanie władze gminy Warta przyjęły budowę sieci kanalizacyjnej oraz 
oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycjom w tym zakresie 120 działek (za-
gospodarowanych i niezagospodarowanych) otrzymało bezpośredni dostęp do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym samym roku poddano modernizacji 
oczyszczalnię ścieków, otrzymując zwiększenie możliwości przerobowych  
o 75%.  

Kolejnym celem kluczowym jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej 
oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Pierwszorzędną inwestycją był re-
mont stadionu oraz amfiteatru miejskiego. Trzecia grupa zadań dotyczyła prze-
budowy i modernizacji sieci drogowej. W wyniku podjętych działań, na terenie 
miasta powstało ponad 1600 m zmodernizowanych ulic, ponad 2800 m2 nowych 
nawierzchni chodników. 

Ostatnim zadaniem priorytetowym jest przebudowa obiektów oświatowych  
i socjalnych. W latach 2005-2010 gmina przeprowadziła remont, dzięki któremu 
część szkoły podstawowej została przystosowana do potrzeb publicznego przed-
szkola. Ostatnim gminnym priorytetem jest modernizacja sieci wodociągowej. 
Sieć wodociągowa obsługuje prawie 100% mieszkańców miasta, dlatego za-
danie to głównie dotyczy obszarów wiejskich znajdujących się na terenie gminy, 
które nie zawsze posiadają bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej. 

Poza Planem Rozwoju Lokalnego, zadania kluczowe gminy zawarto rów-
nież w Planie Odnowy Miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy. Wśród działań mających na celu zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, 
poprawę jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturowych, 
władze gminy wyróżniły również działania zmierzające do rozwoju infrastruktu-
ry technicznej. Mają one przyczynić się do poprawy bytu mieszkańców oraz 
ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami komunalnymi31. 

Jak wynika z analizy dokonanych inwestycji, władze gminy przeprowadza-
ją inwestycje w sposób spójny z założeniami planu rozwoju lokalnego. Jest to 
bardzo pozytywne zjawisko, które świadczy o tym, że gmina stara się opierać 
swój rozwój na sformułowanych w dokumentach strategicznych priorytetach.  
W efekcie taka działalność inwestycyjna jednostki charakteryzuje się kon-
sekwencją, która w dłuższym horyzoncie czasu przyniesie zwiększone efekty. 

 
 

                                                 
31 Plan odnowy miasta Warta. Urząd Gminy i Miasta Warta, Warta 2011, s. 20-21. 
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Podsumowanie 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań niereaktywnych, polegających na 

analizie zastanych danych zwartych w dokumentach technicznych dotyczących 
inwestycji oraz dokumentach o charakterze finansowym sporządzonych przez 
Urząd Gminy i Miasta Warta, a także na podstawie obserwacji stanu zagospoda-
rowania miasta uwidacznia się wpływ inwestycji na zmiany geograficznego ob-
licza miasta (tabela 1). Wspomniane zmiany obserwowane są nie tylko w sferze 
materialnej, tj. wprowadzeniu nowych elementów zagospodarowania, ale także 
w sferze podniesienia komfortu życia mieszkańców. 

 
Tabela 1 

 
Zmiany oblicza Warty wskutek przeprowadzonych latach 2004-2010  

inwestycji infrastrukturalnych 

Inwestycje Zmiany w geograficznym obliczu miasta 
Sieć komunikacyjna Nowe elementy zagospodarowania przestrzennego,  

nowe funkcje terenów, zwiększenie bezpieczeństwa  
ruchu drogowego oraz przestrzeni publicznych, zmniej- 
szenie negatywnych efektów ekologicznych wynikają- 
cych z prowadzenia działalności transportowej. 

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Nowe elementy zagospodarowania przestrzennego, nowe  
funkcje terenów, poprawa stanu środowiska naturalnego,  
zwiększenie jakości życia mieszkańców. 

Inwestycje w infrastrukturę  
społeczną 

Nowe elementy zagospodarowania przestrzennego, nowe  
funkcje obiektów, zmniejszenie kosztów (ekonomicznych  
i ekologicznych) wynikających z użytkowania obiektów  
infrastruktury technicznej, poprawa jakości życia miesz- 
kańców. 

 
Bezpośrednie wyniki inwestycji przeprowadzonych na terenie miasta Warta 

są bardzo korzystne, jednak należy zwrócić uwagę, że w ciągu badanych sied-
miu lat wykonano tylko 23 inwestycje. Przyczyn takiego stanu rzeczy można 
upatrywać w wielkości gminy Warta (jest największą powierzchniowo gminą  
w województwie łódzkim i obejmuje 48 sołectw). Powoduje to, że znaczna 
część inwestycji wykonywanych jest poza miastem. 

Poddając analizie liczebność i cel inwestycji w mieście dotyczących infra-
struktury społecznej i technicznej należy zauważyć pewną dysproporcję na ko-
rzyść tej drugiej. Wynika to mianowicie z przyjętego rankingu projektów, który 
to w infrastrukturze technicznej dopatruje się głównego napędu rozwoju miasta.  
W przyszłości jednak te nierówności mają być łagodzone. Władze gminy za-
czynają wykorzystywać w większym stopniu środki własne oraz uzyskane środ-
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ki zewnętrzne na modernizację infrastruktury społecznej, czego przykładem mo-
że być budowanie Orlika czy realizacja programu „Zagospodarowanie turystycz-
ne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. 
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TECHNICAL INSTRUMENT OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT STIMULATION IN THE TOWN OF WARTA 

 

Summary 
 
Warta is a small town populated by 3354 residents. It is located in the western part 

of Lodz region. The town is also a seat of Warta rural-urban commune. The main aim  
of a article is to examine the impact of commune infrastructure investment from 2004  
on spatial development of this town. The commune investments was recognized as tech-
nical instruments to stimulate sustainable development, know as a integrated order.  
The study involved all the commune investments carried out in the town and their impact 
on improvement of environment, quality of life and business conditions. Another aspects 
of the study was to examine of cohesion of those investments with the main priorities set 
out in commune strategic documents. The result of the study is determination of use-
fulness and effectiveness of investments made by local authorities. 




