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Opracowanie sygnalne 

Miasta w Kujawsko-Pomorskim  
 

W 2015 r. miasta na prawach powiatu uzyskały łączne dochody w wysokości 3828,3 

mln zł, a gminy miejskie – 783,0 mln zł. W porównaniu z 2005 r. obie wartości wzrosły niemal 

dwukrotnie, przy spadku liczby ludności w miastach na prawach powiatu o 3,3%, 

a w gminach miejskich o 1,4% oraz wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych 

i niekonsumpcyjnych w kraju o 26,3% w tym samym okresie. Porównując dynamikę 

w poszczególnych jednostkach dochody najbardziej wzrosły w Toruniu (o 124,9%) oraz 

w Inowrocławiu (o 120,2%). 

Średni dochód na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu w 2015 r. wyniósł 

4970,41 zł (o 11,0% mniej niż przeciętnie w miastach na prawach powiatu w kraju), 

a w gminach miejskich – 3393,01 zł (o 4,1% więcej niż przeciętnie we wszystkich gminach 

miejskich Polski). Wśród analizowanych miast na prawach powiatu najwyższy dochód na 

1 mieszkańca uzyskał Toruń (5717,40 zł, o 26,5% wyższy od najniższego dochodu 

w Bydgoszczy, a wśród gmin miejskich Ciechocinek (4149,77 zł, o 45,1% wyższy od 

najniższego – w Chełmnie). 

 

Wykres 1. Dochody na 1 mieszkańca w latach 2005-2015 
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W 2015 r. wszystkie miasta na prawach powiatu województwa kujawsko-

pomorskiego wydały na inwestycje 613,2 mln zł, a udział środków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem wyniósł 16,8% (w kraju 17,5%). Gminy miejskie województwa poniosły 

nakłady inwestycyjne w kwocie 102,3 mln zł, które stanowiły 13,5% (w kraju 14,5%) 

wydatków ogółem. Wśród analizowanych miast najwyższy udział wydatki inwestycyjne miały 

w wydatkach ogółem Ciechocinka (26,1%) i Torunia (25,7%). 

Przeliczając wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu 

poniosły średnio 834,47 zł, a gminy miejskie prawie dwa razy mniej – 443,41 zł (w Polsce 

odpowiednio 966,24 zł oraz 464,96 zł). 

 

Tabl. 1. Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu 

 
 

Tabl. 2. Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca w gminach miejskich 
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Na koniec 2015 r. wskaźnik zadłużenia dla miast na prawach powiatu 

w województwie wyniósł 64,9%, podczas gdy w całym kraju o 17,8 p. proc. mniej. Zadłużenie 

gmin miejskich było dużo niższe i wyniosło 31,0% (w Polsce – 30,0%). Najwyższy wskaźnik 

zadłużenia odnotowano w Toruniu, gdzie zobowiązania ogółem w stosunku do dochodów 

wyniosły 77,3% i w Bydgoszczy (67,6%), a wśród gmin miejskich w Golubiu-Dobrzyniu –

 57,8% i w Wąbrzeźnie – 49,3%. 

 

Wykres 2. Wskaźnik zadłużenia w 2015 r. 

 

 
 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
 

 
 
 
Rozpowszechnianie:  
Michał Cabański 
tel. 52 36 69 394 
e-mail: M.Cabanski@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat miast w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Miasta w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.  

KONDYCJA FINANSOWA. 
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