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Wstęp 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu równowagi 
między dużym miastem a obszarami wiejskimi z pro-
cesami marginalizacji, wynikającymi z istniejących 
problemów infrastrukturalnych oraz zmian struktury 
społecznej i przestrzennej jest zadaniem bardzo trud-
nym. Takie wyzwanie czeka przed Obszarem Funk-
cjonalnym Aglomeracji Płockiej. W Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju OFAP zauważono, że „niski poziom 
dostępności mieszkańców szczególnie obszarów  
wiejskich do dóbr i usług publicznych stanowi trwałą 
przeszkodę w absorpcji procesów rozwojowych.  
Niska jakość życia spowodowana utrudnionym dostę-
pem do usług publicznych (w tym dot. infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej czy gospodarki odpadami) lub 
ich niewystarczająca jakość jest głównym powodem 
zachodzących procesów depopulacyjnych na obsza-
rach wiejskich, powstawaniem problemów społecz-
nych na dużą skalę (bezrobocie) oraz marginalizacją 
gospodarczą i społeczną”1. 

Powyższe problemy stały się inspiracją do podję-
cia analizy czasowej zmian jakie zachodzą w gmi-
nach będących bezpośrednio w oddziaływaniu Płoc-
ka pod kątem dostępności do infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej. Dodatkowym argumentem są 
prognozy demograficzne, które przewidują wzrost 
ludności z 111 tys. w 2015 r. do ponad 114 tys.  
w 2030 r. (dane z Banku Danych Lokalnych).

Abstrakt

Właściwe wyposażenie gmin w obiekty i urządzenia infrastruktury stanowi podstawowy element w ich 
rozwoju oraz warunkuje poziom życia społeczności lokalnych. W artykule scharakteryzowano zmiany, jakie 
zaszły na przestrzeni 11 lat w odniesieniu do rozwoju infrastruktury technicznej w gminach powiatu płockiego. 
Analizę wielowskaźnikową wykonano dla lat 2004-2014 ze skokiem 5-letnim. tj. dla roku 2004, 2009, 2014 
z wykorzystaniem danych statystycznych GUS, zawartych w BDL-u. Ocenę dostępności społeczno-przestrzen-
nej oparto na miernikach ukazujących dany wskaźnik odniesiony do liczby zamieszkującej ludności. Przepro-
wadzona analiza pozwoliła ukazać różnice i podobieństwa pomiędzy jednostkami administracyjnymi wraz  
z dynamiką zmian na płaszczyźnie obsługi mieszkańców infrastrukturą techniczną, co stanowi podstawę 
zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: infrastruktura sanitarna, powiat płocki, gmina, zrównoważony rozwój

Infrastruktura techniczna 
a poziom życia mieszkańców

Infrastruktura techniczna stanowi jeden z podsta-
wowych elementów składających się na system 
obiektów i instytucji zapewniających godziwe warun-
ki życia w środowisku zamieszkania2. Jednocześnie jej 
rozwój jest jedną z endogenicznych funkcji gminy,  
a więc głównym jej zadaniem, z którego powinna 
wywiązywać się jak najlepiej.

Sam poziom infrastruktury technicznej, szczególnie 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przyjmo- 
wany jest jako bardzo ważny czynnik aktywizacji  

Rys. 1. Kryteria podziału infrastruktury społecznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przypisu 2
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Rys. 2. Powiat płocki

Źródło: http://www.pojezierzegostyninskie.pl

obszarów wiejskich pod kątem wielofunkcyjnego roz-
woju. W literaturze przedmiotu, jak i ekspertyzach, 
analizach itp. uznano, że wyposażenie w infrastruktu-
rę techniczną i społeczną jest warunkiem koniecznym 
do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. „Rozbudowa 
podstawowych elementów sieci infrastruktury w ostat-
niej dekadzie powoduje stopniowe wyrównywanie 
różnic przestrzennych w tym zakresie. Sieć wodocią-
gowa i kanalizacyjna z nowoczesnym systemem 
oczyszczania ścieków jest już standardem”3. 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w wymiarze 
lokalnym umożliwiają określenie stopnia tego rozwo-
ju w gminie. Wskaźniki te najczęściej oparte są na 
zapewnieniu prawidłowego rozwoju w trzech wymia-
rach (ładach): środowiskowym z elementami ładu 
przestrzennego, gospodarczym i społecznym z ele-
mentami ładu instytucjonalno-politycznego. 

Wskaźniki dotyczące infrastruktury technicznej 
znajdują się najczęściej w dwóch grupach:
• w wymiarze środowiskowym z elementami prze-
 strzennymi, w dziedzinie jakość wód, w postaci: 
 ludności korzystającej z sieci wodociągowej do 
 ludności zamieszkałej ogółem i ludności korzysta-
 jącej z sieci kanalizacyjnej do ludności zamieszka-
 łej ogółem;
• w wymiarze gospodarczym, w dziedzinie infra-
 struktura, w postaci długości czynnej sieci wodo-
 ciągowej rozdzielczej na 1 km2 i  długości czynnej 
 sieci kanalizacyjnej rozdzielczej na 1 km2 4.  

Powiat płocki jako obiekt badań

Do analizy wytypowano gminy powiatu płockiego. 
Jest to 15 jednostek administracyjnych: 3 gminy miej-
sko-wiejskie: Drobin, Gąbin, Wyszogród, 12 gmin 

wiejskich: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, 
Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słu-
bice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby. W gminach tych 
na stan 31 grudnia 2015 r. zamieszkiwało ponad 111 
tys. osób (Drobin 8157 osób z czego w mieście 2945, 
a na wsi 5212, Bielsk 9113 osób, Bodzanów 8319 
osób, Brudzeń Duży 8216 osób, Bulkowo 5756 osób, 
Gąbin 11096 osób z czego w mieście 4146, a na wsi 
6950, Łąck 5365 osób, Mała Wieś 6177 osób, Nowy 
Duninów 3964 osób, Radzanowo 8324 osób, Słubice 
4542 osób, Słupno 7259 osób, Stara Biała 11611 
osób, Staroźreby 7432 osób, Wyszogród 5707 osób 
z czego w mieście 2697, a na wsi 3010) (dane z BDL).

Powiat płocki, o powierzchni 1797 km2, położony 
jest w zachodniej części województwa mazowieckie-
go. Oczywiście zmiany wynikające z reform admini-
stracyjnych powodowały, że powiat płocki jako forma 
podziału kraju funkcjonował okresowo. Wcześniej 
jako część województwa warszawskiego, a obecnie 
jako fragment województwa mazowieckiego. Obec-
ne granice zostały określone w 1999 roku w ramach 
ostatniej reformy administracyjnej. 

Sam Płock, jak i powiat płocki jest i był obszarem 
badań naukowych, pod szerokim kątem, głównie 
społecznym5,6, ale również przestrzennym7,8, czy 
ochrony środowiska9.

Cel, zakres i metoda badań

Celem analizy było ukazanie zmian, jakie nastą-
piły na przestrzeni 11 lat w dostępie mieszkańców 
powiatu płockiego do infrastruktury technicznej. 

Z punktu widzenia naukowego oparto się o podsta-
wy analizy wielowskaźnikowej, która obecnie odgrywa 
specyficzną rolę w systemie informacji gospodarczej 
i przestrzennej, stanowiąc powszechnie wykorzystywa-
ne narzędzie10. Ocena gmin według wskaźników zrów-
noważonego rozwoju nie jest zagadnieniem nowym. 
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele publika-
cji pod kątem metodycznym, jak i badawczym11,12.

W trakcie analizy oraz interpretowania wyników 
problemu badawczego postępowano zgodnie z po-
niższymi etapami:
• filtrowanie danych zgromadzonych w Banku Da-
 nych Lokalnych (BDL-u), a opartej o cechy zawar-
 te w kategorii gospodarka mieszkaniowa i komu-
 nalna, grupie urządzenia sieciowe;
• agregacji danych dla poszczególnych podzbiorów;
• analizie danych w ujęciu dynamicznym (ze sko-
 kiem 5-letnim) ukazując trend korzystnych lub nie-
 korzystnych zmian.

Wybór zmiennych diagnostycznych był podykto-
wany ich uniwersalnością, mierzalnością, dostępno-
ścią, jakością danych. Dane te powinny również 
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dawać możliwość porównania i obiektywnej inter- 
pretacji. Punktem wyjścia było określenie zbioru wła-
ściwych cech diagnostycznych i reprezentujących je 
mierników, poprawnych z punktu widzenia teoretycz-
nego i możliwych do zastosowania w zamierzonym 
postępowaniu badawczym13.

Przyjęto, że cechami branymi pod uwagę będą 
zawarte w Banku Danych Lokalnych (BDL): długość  
sieci kanalizacyjnej, długość sieci wodociągowej, licz-
ba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej, liczba 
ludności korzystająca z sieci wodociągowej, ogólna 
liczba ludności, powierzchnia gminy.

Z wykorzystaniem powyższych cech przetworzono 
je we wskaźniki zrównoważonego rozwoju w ujęciu 
jak najbardziej prospołecznym, w postaci następują-
cych mierników porównawczych:
• dostępności względnej sieci wodociągowej/kana- 
 lizacyjnej w czasie, wyrażonej wskaźnikiem gęsto- 
 ści powierzchniowej:

wgw(k)t=(dsw(k)/Lmg)*Gl
gdzie:

wgw(k)t – wskaźnik gęstości powierzchniowej sieci wodocią- 
 gowej/kanalizacyjnej w roku statystycznym [km/km2];
dsw(k) – długość sieci wodociągowej/kanalizacyjnej [km];
Lmg – całkowita liczba zamieszkującej ludności gminy na 
  31 grudnia roku statystycznego [osoby];
Gl – gęstość zaludnienia [os/km2];

• dostępności bezwzględnej sieci wodociągowej/ 
 kanalizacyjnej w czasie, wyrażona wskaźnikiem  
 obsługi ludności:

wdsw(k)t = lmow(k)/Lmg
gdzie:
wdsw(k)t – wskaźnik dostępności sieci wodociągowej/kanali- 
 zacyjnej w roku statystycznym [-];
lmow(k) – liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodocią- 
 gową/kanalizacyjną [osoby];
Lmg – całkowita liczba zamieszkującej ludności gminy na  
 31 grudnia roku statystycznego [osoby];
 
• sprawdzeniu trendu zmian w celu sformułowania  
 mocnych i słabych stron pod kątem rozwoju infra- 
 struktury technicznej.

Liczba kilometrów sieci przypadająca na miesz-
kańca przy uwzględnieniu gęstości zaludnienia poka-
zuje potencjalnie ilość inwestycji infrastrukturalnych. 
Jednak nie zawsze długość sieci przekłada się na 
bezpośrednią obsługę ludności czyli podłączenia bu-
dynków do tych sieci. Dodatkowo ilość mieszkańców 
korzystająca z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 
może wskazywać na stopień dbałości ludności  
i władz lokalnych o środowisko naturalne.

Opracowanie danych liczbowych w ujęciu prze-
strzennym wykonano z wykorzystaniem danych  
z BDL-u oraz oprogramowania ArcGis.
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Tabela 1. Zmiany długości i dostępności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminach powiatu 
płockiego
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Tabela 1. Zmiany długości i dostępności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminach powiatu 
płockiego (cd.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL
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Analiza porównawcza gmin powiatu płockiego

Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić,  
że pod względem realizacji inwestycji sieci kanaliza-
cyjnej jest ona dość niewielka. W ujęciu długości ka-
nalizacji odniesionej do gęstości zaludnienia, a tym 
samym do powierzchni gminy w większości gmin nie 
przekracza ona 150 m na 1 km2 (Bielsk, Bodzanów, 
Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, 
Radzanowo, Słubice, Wyszogród). Dodatkowo należy 
podkreślić, że w gminach miejsko-wiejskich powiatu 
płockiego praktycznie sieć kanalizacyjna w granicach 
obszarów wiejskich nie występuje. Największa dłu-
gość sieci kanalizacyjnej, również w ujęciu gęstości 
powierzchniowej występuje w Słupnie, Starej Białej, 
Łącku, Nowym Duninowie i Staroźrebach. Zdecydo-
wanie gminą, w której nastąpił największy progres 

tego rodzaju inwestycji jest Słupno i Łąck w latach 
2009-2014, a w latach 2004-2009 Nowy Duninów i 
Stara Biała. Ma to jednoznaczne przełożenie w do-
stępności bezpośredniej mieszkańców do kanalizacji. 
W gminach, w których sieć ta jest krótka, procent lud-
ności przez nią obsługiwaną nie przekracza 30%. 
Taka sytuacja występuje w gminach: Bielsk, Bodza-
nów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Ra-
dzanowo, Słubice, Staroźreby. Dodatkowo należy 
podkreślić stagnację tej sytuacji w ostatnich 10 latach 
tzn. poprawę sytuacji nie więcej niż o 5%, co ma miej-
sce w gminach: Bielsk, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, 
Słubice.

Diametralnie inaczej wygląda sytuacja z wodocią-
gami. W większości gmin powiatu płockiego gęstość 
powierzchniowa sieci wodociągowej jest w granicach 
1-1,5 km na kilometr kwadratowy. Najdłuższa sieć 

Rys. 3. Zmiany dostępności względnej infrastruktury sanitarnej w gminach powiatu płockiego w latach 2004, 
2009, 2014

Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 4. Zmiany dostępności bezwzględnej infrastruktury sanitarnej w gminach powiatu płockiego w latach 
2004, 2009, 2014

Źródło: opracowanie własne

wodociągowa występuje w gminie Słupno i Radzano-
wo, a najkrótsza w Nowym Duninowie. Zdecydowa-
nie bardziej dynamiczny rozwój sieci wodociągowej 
następował w latach 2004-2009. Od 2009 roku do 
2014 realizacja tego typu inwestycji spadła i wynosiła 
od 0 do 5%. Największy rozwój cały czas występuje 
w gminie Słupno. Obsługa ludności wodą z wodocią-
gu jest obecnie na wysokim poziomie. W  8 gminach 
(Bulkowo, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, 
Stara Biała, Stara Biała, Wyszogród) powyżej 90% 
mieszkańców korzysta z wodociągu, w 5 przypad-
kach (Gąbin, Drobin, Brudzeń Duży, Bodzanów, Słu-
bice) jest to ponad 80%, a jedynie w dwóch gminach 
(Bielsk, Mała Wieś) między 70 a 80%. Największa 
poprawa pod względem dostępności bezpośredniej 

wodociągu nastąpiła w gminie Gąbin (+20%), Stara 
Biała (+21,2%) i Wyszogród (+21,6%). Najmniejsza 
dynamika rozwoju wodociągu w latach 2004-2014 
nastąpiła w gminach Bulkowo (+0,7%), Mała Wieś 
(+3,6%), Bielsk (+3,9), Bodzanów (+4,2%), Drobin 
(+4,8%). Ze względu jednak na dość znaczący 
wskaźnik dostępności bezpośredniej trend zmian pod 
kątem realizacji inwestycji wodociągowych ma mniej-
sze znaczenie.

Wnioski

Opierając się na typologii gmin14 pod kątem bez-
pośredniej dostępności do infrastruktury sanitarnej 
oraz poziomie życia mieszkańców wsi15 należy 
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Sieć kanalizacyjna
I - 3 2 3 1 - - 3 1 3 3 - - 1 - 20 44,45

II 3 - 1 - 2 3 3 - 1 - - 1 2 2 2 20 44,45

III - - - - - - - - 1 - - 2 1 - 1 5 11,1

IV - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

V - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Sieć wodociągowa
I - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

II - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

III - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

IV 3 1 2 - - 2 - 3 1 1 1 - 1 1 1 17 37,8

V - 2 1 3 3 1 3 - 2 2 2 3 2 2 2 28 62,2

Tabela 2. Rozkład typów  gmin pod kątem wskaźnika dostępności bezpośredniej sieci sanitarnej w latach 
2004, 2009 i 2014 

Źródło: Opracowanie własne

stwierdzić, że gminy powiatu płockiego są zróżnico-
wane. W przypadku dostępności sieci przyjęto po-
dział zakładając, że z punktu widzenia zrównoważo-
nego rozwoju najlepiej, jeśli 100% ludności ma do-
stęp do wodociągu i kanalizacji. Założono następu-
jące przedziały dostępności:
• 0-20% – gminy o złej dostępności do sieci sanitar- 
 nej – typ 1;
• 20-40% – gminy o niezadawalającej dostępności  
 do sieci sanitarnej – typ 2;
• 40-60% – gminy o średniej dostępności do sieci  
 sanitarnej – typ 3;
• 60-80% – gminy o dobrej dostępności do sieci  
 sanitarnej – typ 4;
• 80-100% – gminy o bardzo dobrej dostępności do  
 sieci sanitarnej – typ 5.

Pod względem gęstości powierzchniowej sieci sa-
nitarnej również wyróżniono 5 typów gmin o:
• zdecydowanie za krótkiej sieci sanitarnej (0- 
 0,49 km na km2) – typ 1;
• niezadawalającej długości sieci sanitarnej (0,50- 
 0,99 km na km2) – typ 2;
• średniej długości sieci sanitarnej (1,0-1,49 km na  
 km2) – typ 3;
• zadawalającej długości sieci sanitarnej (1,50- 
 2,00 km na km2) – typ 4;
• bardzo długiej sieci sanitarnej (≥2,0 km na  
 km2) – typ 5.

Pod  względem możliwości korzystania mieszkań-
ców z sieci kanalizacyjnej wynikających ze wskaźnika 

dostępności bezpośredniej w gminach powiatu płoc-
kiego, na przestrzeni 11 lat, należy uznać za słabą 
(przewaga typu I i II -89,9%) i jeszcze słabszą  
pod kątem dostępności pośredniej (przewaga typu  
I – 93,3%). Sytuacja dostępności pośredniej sieci wo-
dociągowej jest na poziomie średniej (przewaga typu 
III – 75,6%), przy jednoczesnej bardzo dobrej sytuacji 
uwzględniając dostępność bezpośrednią (typu IV  
i V – 100%). Jednocześnie należy podkreślić cały czas 
poprawiającą się sytuację pod tym względem.

Podsumowanie

W analizowanych gminach niezmiernie ważny jest 
wpływ miasta Płocka. Wydaje się, że tylko w niektó-
rych przypadkach stymuluje on również rozwój gminy. 
Wykonana analiza powinna prowadzić do wnikliwej 
diagnozy powodu zmian demograficznych, za którą 
postępuje również rozwój zabudowy i konieczność re-
alizacji infrastruktury. U podstaw zrównoważonego 
rozwoju leży bowiem zaspokojenie potrzeb obecnych 
mieszkańców ale z uwzględnieniem przyszłych poko-
leń, o ile one w danych gminach będą chciały za-
mieszkać. Powiązanie uwarunkowań społecznych  
z rozwojem inwestycyjnym, ochroną przyrody i środo-
wiska można osiągnąć poprzez rozsądną realizację 
infrastruktury sanitarnej, która z jednej strony podnosi 
poziom życia na terenach wiejskich, a z drugiej poma-
ga zabezpieczyć środowisko glebowe i wodne przed 
zanieczyszczeniami. 
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Sieć kanalizacyjna
I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 42 93,3

II - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 4,5

III - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 2.2

IV - - - - - - - - - - - - - - - - 0

V - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Sieć wodociągowa
I - - - - - - - - - - - - - - - - 0

II - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 2 4,4

III 1 3 - 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 34 75,6

IV 2 - 3 - - - - - - 2 - 1 - - - 8 17,8

V - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 2,2

Tabela 3. Rozkład typów  gmin pod kątem wskaźnika dostępności pośredniej sieci sanitarnej w latach 2004, 
2009 i 2014 

Źródło: Opracowanie własne

Należy podkreślić, że ogólnie w gminach powiatu 
płockiego czynniki zrównoważonego rozwoju pod 
kątem obsługi infrastrukturą wodociągową są na 

poziomie bardzo dobrym, obsługi infrastrukturą ka-
nalizacyjną na poziomie słabym, wymagającym cały 
czas poprawy.
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AVAILABILITY SOCIAL OF INFRASTRUCTURE TECHNICAL 
IN THE RURAL DISTRICT OF PLOCK BETWEEN 2004 AND 2014

Summary

Proper equipment of communes with technical infrastructure is a basic element of their development and 
also determines the welfare of local communities. The paper present the characterization the changes that 
have taken place over 11 years in the development of technical infrastructure in the rural district of Plock. 
Multi-indicator characteristics was performed for time interval equal to 11 years (from 2004 to 2014), with 5 
year step, i.e: 2004, 2009, 2014. Information was based on statistical data of Central Statistical Office, ava-
ilable in Local Data Bank (LDB ). The assessment of socio-spatial availability has been based on the measu-
res showing the given indicator in relation to the population number. The analysis allowed to show the simi-
larities and differences between the administrative units with the dynamics of changes at the level of citizen 
service technical infrastructure which is the basis of sustainable development.


