
 
Załącznik nr 1 

Lista wskaźników głównych 

W tabeli zestawiono wskaźniki wypracowane w projekcie „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-

miejskim”, zalecane do analiz na poziomie całej gminy oraz wewnątrzgminnym - tzw. lista wskaźników głównych.  

W opracowywanych matrycach dla Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego realizowanych w ramach 

Programu „Rozwój Lokalny” należy wybrać wskaźniki adekwatne do działań (podstawowych) planowanych w projektach, w liczbie 

nie mniejszej niż 1 wskaźnik na działanie. W przypadku braku wskaźnika głównego odpowiadającego zaplanowanemu działaniu, 

można skorzystać ze wskaźnika zawartego na „Liście wskaźników pomocniczych” lub dokonać samodzielnego sformułowania 

wskaźnika. 

Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Potencjał i 

konkurencyjnoś

ć lokalnej 

gospodarki 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

zarejestrowanych w 

CEIDG według miejsca 

prowadzenia 

działalności na 1000 

mieszkańców 

CEIDGhttps://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx / Komórka 

ds. ewidencji ludności – w zakresie danych z Rejestru mieszkańców gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Relacja liczby nowo 

rejestrowanych 

przedsiębiorstw do 

wyrejestrowanych w 

CEIDG 

CEIDGhttps://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx  

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx


 
 

2 
 

Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

 Liczba podmiotów 

gospodarczych 

prowadzących 

działalność w sektorze 

usług finansowych na 

1000 zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych (PKD: 

sekcja K działalność 

finansowa i 

ubezpieczeniowa) 

Rejestr REGON 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/ap

pBIR/index.aspx w zakresie podmiotów 

zarejestrowanych w sekcji K – Działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa o numerach 

PKD: 

64.11.Z 

64.19.Z 

64.20.Z 

64.30.Z 

64.91.Z 

64.92.Z 

64.99.Z 

65.11.Z 

65.12.Z 

65.20.Z 

65.30.Z 

66.11.Z 

66.12.Z 

66.19.Z 

66.21.Z 

66.22.Z 

66.29.Z 

66.30.Z 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Podmioty 

Gospodarki Narodowej wg Rejestru 

REGON -> Podmioty wg sekcji i działów 

PKD 2007 oraz sektorów 

własnościowych 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

prowadzących 

działalność 

profesjonalną, 

naukową i techniczną 

na 1000 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych (PKD: 

sekcja M Działalność 

profesjonalna, 

naukowa i techniczna) 

Rejestr REGON 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/ap

pBIR/index.aspx w zakresie podmiotów 

zarejestrowanych w sekcji M – Działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna o 

numerach PKD: 

69.10.Z 

69.20.Z 

70.10.Z 

70.21.Z 

70.22.Z 

71.11.Z 

71.12.Z 

71.20.A 

71.20.B 

72.11.Z 

72.19.Z 

72.20.Z 

73.11.Z 

73.12.A 

73.12.B 

73.12.C 

73.12.D 

73.20.Z 

74.10.Z 

74.20.Z 

74.30.Z 

74.90.Z 

75.00.Z 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Podmioty 

Gospodarki Narodowej wg Rejestru 

REGON -> Podmioty wg sekcji i działów 

PKD 2007 oraz sektorów 

własnościowych 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Rynek pracy i 

kwalifikacje siły 

roboczej 

Liczba osób 

bezrobotnych, które 

założyły własną firmę 

Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie danych z Rejestru zawartych umów o 

przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
GM 

GPP 

Wskaźnik 

produktu 

Różnica liczby 

mieszkańców w wieku 

10-24 i 50-64 lat na 

1000 mieszkańców 

gminy 

Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg grup wieku 

i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba osób 

bezrobotnych z 

wykształceniem 

podstawowym na 

1000 mieszkańców 

Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie danych z Rejestru osób bezrobotnych/ 

Komórka ds. ewidencji ludności – w zakresie danych z Rejestru mieszkańców gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych 

powyżej roku w 

ogólnej liczbie 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie 

danych z Rejestru osób bezrobotnych/ 

Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Rynek pracy -> 

Bezrobocie rejestrowane -> Bezrobotni 

zarejestrowani wg gmin (dane 

półroczne) 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Stan ludności -

> Ludność wg grup wieku i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Liczba osób w wieku 

15-29 lat, które 

korzystały z usług w 

zakresie poradnictwa 

zawodowego w 

ramach publicznych 

służb zatrudnienia PSZ  

Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie frekwencji w 

podległych placówkach świadczących usługi w zakresie pośrednictwa 

zawodowego, planowania kariery zawodowej.   

GPP 

Wskaźnik 

produktu 

 

Sytuacja 

materialna 

mieszkańców 

 

 

Osoby korzystające ze 

środowiskowej 

pomocy społecznej 

(ogółem) na 1000 

mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej – w zakresie 

danych z Rejestru decyzji osób 

korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej /Komórka ds. ewidencji 

ludności – w zakresie danych z Rejestru 

mieszkańców gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ochrona 

zdrowia, opieka społeczna i 

świadczenia na rzecz rodziny -> 

Beneficjenci środowiskowej pomocy 

społecznej  

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Stan ludności -

> Ludność wg grup wieku i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba przyznanych 

zasiłków rodzinnych na 

1000 mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej – w zakresie danych z Rejestru osób pobierających 

świadczenia rodzinne /Komórka ds. ewidencji ludności – w zakresie danych z 

Rejestru mieszkańców gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Rynkowa wartość 

powierzchni 

mieszkaniowej w 

Powiatowy zasób geodezyjny i 

kartograficzny -  Rejestr Cen i Wartości 

Nieruchomości  

Dane dla powiatów: 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgr

up/temat -> Rynek nieruchomości -> 

GPP 
Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

gminie w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca 

Średnia cena za 1 m2 lokali 

mieszkalnych sprzedanych w ramach 

transakcji rynkowych  

 

Stan finansów 

lokalnych 

(zdolność 

finansowania 

rozwoju) 

Dochody z tyt. 

podatku od 

nieruchomości 

przeznaczonych na 

działalność 

gospodarczą 

przypadające na 1000 

osób w wieku od 18 lat 

- średnia trzyletnia 

Komórka ds. podatków lokalnych/ 

Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Finanse 

publiczne -> Dochody budżetów gmin i 

miast na prawach powiatu 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg grup wieku 

i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Udział wydatków 

majątkowych budżetu 

gminy 

przypadających na 

1000 mieszkańców 

Komórka ds. budżetu gminy/ Komórka ds. ewidencji ludności – w zakresie danych z 

Rejestru mieszkańców gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

MAPA: Rozmieszczenie 

wniosków o zwolnienie 

z podatku od 

nieruchomości 

złożonych przez 

przedsiębiorców 

Komórka ds. podatków lokalnych / Komórka ds. planowania przestrzennego – 

analiza geoprzestrzenna lokalizacji złożonych wniosków o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości  

GMW 

GM 

GPP Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Dostępność i 

jakość usług 

oraz 

infrastruktury 

Odsetek mieszkańców 

obsługiwanych przez 

sieć wodociągową w 

stosunku do łącznej 

liczby mieszkańców 

Operator gminnej sieci wodociągowej – w 

zakresie wykazu budynków 

posiadających przyłącze wodociągowe 

/ Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy  

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Urządzenia 

sieciowe -> Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Odsetek mieszkańców 

obsługiwanych przez 

sieć kanalizacyjną w 

stosunku do łącznej 

liczby mieszkańców 

Operator gminnej sieci kanalizacyjnej – w 

zakresie wykazu budynków 

posiadających przyłącze kanalizacyjne 

/ Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Urządzenia 

sieciowe -> Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Odsetek 

obsługiwanych przez 

sieć gazową w 

stosunku do łącznej 

liczby mieszkańców 

Operator sieci gazowej – w zakresie 

wykazu budynków posiadających 

przyłącze do sieci gazowej / Komórka ds. 

ewidencji ludności – w zakresie danych z 

Rejestru mieszkańców gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Urządzenia 

sieciowe -> Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Odsetek mieszkańców 

obsługiwanych przez 

sieć c.o. i c.c.w. w 

stosunku do łącznej 

liczby mieszkańców 

Operator sieci c.o. i c.c.w. – w zakresie 

wykazu budynków posiadających 

przyłącze do sieci c.o. i c.c.w. / Komórka 

ds. ewidencji ludności – w zakresie danych 

z Rejestru mieszkańców gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Urządzenia 

sieciowe -> Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Powierzchnia obiektów 

infrastruktury 

Rejestr instytucji kultury /wykaz obiektów 

bazy sportowo-rekreacyjnej/ komórka ds. 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

GMW 

GM 

Wskaźnik 

rezultatu 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

kultury/sportu i 

rekreacji na 1000 

mieszkańców 

podatków lokalnych - powierzchnia 

użytkowa budynków użyteczności 

publicznej, w których realizowana jest 

działalność związana z kulturą, sportem i 

rekreacją – zgłoszona do opodatkowania. 

/ Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Kultura i sztuka 

-> Działalność centrów, domów, 

ośrodków kultury, klubów i świetlic-> 

Infrastruktura centrów, domów i 

ośrodków kultury, klubów i świetlic 

GPP Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

prowadzących 

działalność w sekcji R 

dział 90 PKD na 1000 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych (PKD: 

sekcja R działalność 

związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 

dział 90 Działalność 

twórcza związana z 

kulturą i rozrywką) 

Rejestr REGON 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/ap

pBIR/index.aspx w zakresie podmiotów 

zarejestrowanych w sekcji R – Działalność 

związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 

Dział 90 - Działalność twórcza związana z 

kulturą i rozrywką - PKD o numerach: 

90.01.Z 

90.02.Z 

90.03.Z 

90.04.Z 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Podmioty 

Gospodarki Narodowej wg Rejestru 

REGON -> Podmioty wg sekcji i działów 

PKD 2007 oraz sektorów 

własnościowych  

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Stosunek liczby miejsc 

w żłobkach do liczby 

dzieci w wieku od 0 do 

2 lat (%) 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-

swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-

zlobkow-i-klubow / Komórka ds. ewidencji 

ludności – w zakresie danych z Rejestru 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ochrona 

zdrowia, opieka społeczna i 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

mieszkańców gminy świadczenia na rzecz rodziny -> Żłobki 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg 

pojedynczych roczników wieku i płci  

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

świadczących usługi 

na 1000 mieszkańców 

Analiza własna rekordów w Rejestrze 

REGON 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/ap

pBIR/index.aspx pod kątem 

przeważającej działalności wg PKD (o 

charakterze usługowym) lub na poziomie 

sekcji PKD 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Podmioty 

gospodarki narodowej, przekształcenia 

własnościowe i strukturalne -> Podmioty 

gospodarki narodowej wpisane do 

rejestru REGON -> Podmioty wg sekcji i 

działów PKD2007 oraz sektorów 

własnościowych - na poziomie sekcji 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

zarejestrowanych w 

REGON w Sekcji I - 

Działalność związana z 

zakwaterowaniem i 

usługami 

gastronomicznymi pod 

nr PKD 56.10.A 

(Restauracje i inne 

Rejestr REGON 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/ap

pBIR/index.aspx w zakresie podmiotów 

zarejestrowanych w Sekcji I - Działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi pod nr PKD 56.10.A 

(Restauracje i inne stałe placówki 

gastronomiczne) / Komórka ds. ewidencji 

ludności – w zakresie danych z Rejestru 

mieszkańców gminy  

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Podmioty 

Gospodarki Narodowej wg Rejestru 

REGON -> Podmioty wg sekcji i działów 

PKD 2007 oraz sektorów 

własnościowych 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

stałe placówki 

gastronomiczne) na 

1000 mieszkańców 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg grup wieku 

i płci 

Dostępność i 

jakość zasobów 

mieszkaniowych 

w gminie 

Liczba oddanych do 

użytkowania lokali 

mieszkalnych na 1000 

mieszkańców 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego - w zakresie wydanych 

pozwoleń na użytkowanie obiektów 

mieszkalnych / Komórka ds. ewidencji 

ludności – w zakresie danych z Rejestru 

mieszkańców gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Przemysł i 

budownictwo -> Budownictwo 

mieszkaniowe -> Mieszkania oddane do 

użytkowania 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg grup wieku 

i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba zamieszkanych 

lokali komunalnych na 

1000 mieszkańców 

Zarządca gminnego zasobu 

nieruchomości – w zakresie liczby lokali 

mieszkalnych w zasobie gminnym 

objętych umowami najmu / Komórka ds. 

ewidencji ludności – w zakresie danych z 

Rejestru mieszkańców gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna -> Zasoby 

mieszkaniowe-> Zasoby mieszkaniowe 

gmin 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg grup wieku 

i płci 

Odsetek ogółu 

mieszkań 

komunalnych 

wyposażonych w 

instalację 

wodociągową (%) 

Zarządca gminnego zasobu 

nieruchomości – w zakresie liczby lokali 

mieszkalnych w zasobie gminnym 

wyposażonych w instalację 

wodociągową w odniesieniu do łącznej 

liczby gminnych lokali mieszkalnych    

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna -> Zasoby 

mieszkaniowe-> Mieszkania 

wyposażone w instalacje techniczno-

sanitarne 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Odsetek ogółu 

mieszkań 

komunalnych 

wyposażonych w 

ustęp spłukiwany (%) 

Zarządca gminnego zasobu 

nieruchomości – w zakresie liczby lokali 

mieszkalnych w zasobie gminnym 

wyposażonych w ustęp spłukiwany w 

odniesieniu do łącznej liczby gminnych 

lokali mieszkalnych    

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna -> Zasoby 

mieszkaniowe-> Mieszkania 

wyposażone w instalacje techniczno-

sanitarne 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Odsetek ogółu 

mieszkań 

komunalnych 

wyposażonych w 

łazienkę (%) 

Zarządca gminnego zasobu 

nieruchomości – w zakresie liczby lokali 

mieszkalnych w zasobie gminnym 

wyposażonych w łazienkę w odniesieniu 

do łącznej liczby gminnych lokali 

mieszkalnych    

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna -> Zasoby 

mieszkaniowe-> Mieszkania 

wyposażone w instalacje techniczno-

sanitarne 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Odsetek ogółu 

mieszkań 

komunalnych 

wyposażonych w 

centralne ogrzewanie i 

c.c.w. (%) 

Zarządca gminnego zasobu 

nieruchomości – w zakresie liczby lokali 

mieszkalnych w zasobie gminnym 

wyposażonych w sieć c.o. i c.c.w. w 

odniesieniu do łącznej liczby gminnych 

lokali mieszkalnych    

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna -> Zasoby 

mieszkaniowe-> Mieszkania 

wyposażone w instalacje techniczno-

sanitarne 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba pustych 

gminnych lokali 

mieszkalnych 

Zarządca gminnego zasobu 

nieruchomości – w zakresie liczby 

niezamieszkanych lokali mieszkalnych w 

zasobie gminnym  

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna -> Zasoby 

mieszkaniowe-> Mieszkania 

niezamieszkane w zasobie gminy 

(pustostany) 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa lokali 

mieszkalnych 

będących w 

dyspozycji gminy 

Zarządca gminnego zasobu 

nieruchomości – w zakresie liczby oraz 

powierzchni użytkowej gminnych lokali 

mieszkalnych  

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna -> Zasoby 

mieszkaniowe-> Zasoby mieszkaniowe 

gmin  

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Zasoby 

instytucjonalne, 

integracja i 

kapitał 

Liczba użytkowników 

korzystających z profilu 

zaufanego lub ePUAP 

w kontaktach z 

Komórka ds. obsługi mieszkańców (Punkt Potwierdzający Profil Zaufany) - liczba 

założonych kont na platformie ePUAP/ Komórka ds. ewidencji ludności – w zakresie 

danych z Rejestru mieszkańców gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

społeczny 

gminy 

instytucjami gminy na 

1000 mieszkańców 

Frekwencja wyborcza - 

wybory wójtów, 

burmistrzów i 

prezydentów miast -I 

tura  

Obwodowe komisje wyborcze – 

frekwencja końcowa w I turze wyborów 

wójta, burmistrza, prezydenta 

Państwowa Komisja Wyborcza – 

Wybory Samorządowe 2018 

/Frekwencja – dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekw

encja/0411#f1000001 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba dzieci w pieczy 

zastępczej na 1000 

mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej – w zakresie liczby dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej / Komórka ds. ewidencji ludności – w zakresie danych z Rejestru 

mieszkańców gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba rodzin pod 

nadzorem kuratora na 

1000 mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej – w zakresie liczby rodzin pod nadzorem kuratora/ 

Komórka ds. ewidencji ludności – w zakresie danych z Rejestru mieszkańców gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba rodzin z 

asystentem rodziny na 

1000 mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej – w zakresie 

liczby rodzin z przydzielonym asystentem 

rodziny / Komórka ds. ewidencji ludności – 

w zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Poziom 

bezpieczeństwa 

Izochrony dojazdu 

straży pożarnej 

Komórka ds. planowania przestrzennego – analiza geoprzestrzenna koncentracji 

ludności w strefach odległości czasowych dojazdu pojazdów ratowniczych od 

siedziby straży pożarnej  

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Izochrony dojazdu 

policji 

Komórka ds. planowania przestrzennego – analiza geoprzestrzenna koncentracji 

ludności w strefach odległości czasowych dojazdu pojazdów od siedziby policji 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/0411#f1000001
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/0411#f1000001
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Izochrony dojazdu 

pogotowia 

ratunkowego 

Komórka ds. planowania przestrzennego – analiza geoprzestrzenna koncentracji 

ludności w strefach odległości czasowych dojazdu pojazdów ratowniczych od 

siedziby pogotowia ratunkowego 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba niebieskich kart 

na 1000 mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej – w zakresie liczby założonych formularzy "Niebieska 

Karta"/ Komórka ds. ewidencji ludności – w zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

prowadzących 

działalność w sektorze 

Opieka zdrowotna i 

pomoc społeczna 

(PKD: sekcja Q Opieka 

zdrowotna i pomoc 

społeczna) 

Rejestr REGON 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/ap

pBIR/index.aspx w zakresie podmiotów 

zarejestrowanych w Sekcji Q - Opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna pod nr 

PKD: 

86.10.Z 

86.21.Z 

86.22.Z 

86.23.Z 

86.90.A 

86.90.B 

86.90.C 

86.90.D 

86.90.E 

87.10.Z 

87.20.Z 

87.30.Z 

87.90.Z 

88.10.Z 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Podmioty 

Gospodarki Narodowej wg Rejestru 

REGON -> Podmioty wg sekcji i działów 

PKD 2007 oraz sektorów 

własnościowych 

 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

88.91.Z 

88.99.Z 

Sytuacja 

demograficzna 

Zmiana liczby ludności 

w okresie 5 lat na 1000 

ludności (w roku 

bazowym) 

Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg grup wieku 

i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Gęstość zaludnienia Komórka ds. planowania przestrzennego - 

powierzchnia pola odniesienia /Komórka 

ds. ewidencji ludności – w zakresie danych 

z Rejestru mieszkańców gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Gęstość zaludnienia 

oraz wskaźniki 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba osób w wieku 

65 lat i więcej 

przypadająca na 100 

osób w wieku 15-64 

lata  

 

Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg 

pojedynczych roczników wieku i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Liczba mieszkańców w 

wieku 25-34 lat na 1000 

mieszkańców 

Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg 

pojedynczych roczników wieku i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

Saldo migracji osób w 

wieku 15-39 lat na 1000 

osób 

 

Komórka ds. ewidencji ludności – w 

zakresie danych z Rejestru mieszkańców 

gminy 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Ludność -> 

Stan ludności -> Ludność wg 

pojedynczych roczników wieku i płci 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Dostępność 

komunikacyjna 

(zewnętrzna i 

wewnętrzna) 

Długość dróg o 

nawierzchni 

utwardzonej w 

stosunku do łącznej 

długości dróg w 

gminie 

Zarządca dróg gminnych i powiatowych – dane nt. długości dróg z Wykazu dróg 

publicznych (gminnych i powiatowych), dane dot. rodzaju nawierzchni dróg z 

książek obiektu budowlanego.   
GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Udział długości dróg 

wymagających 

remontu w ogólnej 

długości dróg  

Zarządca dróg gminnych/powiatowych/wojewódzkich/krajowych – dane z raportu 

z przeglądu stanu technicznego dróg publicznych (rocznych lub pięcioletnich) 
GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba pasażerów 

przewożonych 

środkami publicznego 

transportu zbiorowego 

Organizator transportu publicznego – w zakresie liczby pasażerów przewożonych 

komunikacją publiczną  
GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Ład i struktura 

przestrzenna 

obszaru 

Liczba wydanych 

decyzji o warunkach 

zabudowy na 1 km2 

powierzchni 

Komórka ds. planowania przestrzennego – 

w zakresie danych z Rejestru decyzji o 

warunkach zabudowy oraz powierzchni 

pól odniesienia 

BDL GUS - dane dla jednostki 

terytorialnej 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/j

ednostka-> Kategoria -> Samorząd 

terytorialny -> Planowanie przestrzenne 

-> Decyzje o ustaleniu lokalizacji  

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

oddziaływania 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

   inwestycji celu publicznego i o 

warunkach zabudowy  
  

Udział powierzchni 

parków, zieleńców i 

terenów zieleni 

osiedlowej w 

powierzchni gminy  

Badanie własne (analiza urbanistyczna) komórki ds. planowania przestrzennego GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Udział 

zdegradowanych 

przestrzeni publicznych 

w powierzchni gminy  

Badanie własne (analiza urbanistyczna) komórki ds. planowania przestrzennego GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

oddziaływania 

Lokalne 

środowisko 

przyrodnicze 

Masa wyrobów 

zawierających azbest 

na 1km2 

Baza Azbestowa Ministerstwa Rozwoju - w zakresie aktualnych danych ilościowych: 

zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest (dane 

zbiorcze dla całej gminy oraz dane inwentaryzacyjne dla poszczególnych punktów 

adresowych w gminie) https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-

azbestu/zestawienie-statystyczne 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

 

Liczba mieszkań, w 

których dokonano 

wymiany systemu 

ogrzewania w ramach 

programów 

ograniczania niskiej 

emisji na 1 km2 

Komórka ds. ochrony środowiska – rejestr udzielonych dotacji na likwidację pieców 

na paliwa stałe w ramach obowiązującego w gminie programu ograniczania 

niskiej emisji GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

 

Udział liczby mieszkań 

komunalnych 

ogrzewanych paliwem 

Zarządca gminnego zasobu mieszkaniowego – w zakresie liczby lokali mieszkalnych 

ogrzewanych paliwem stałym w odniesieniu do łącznej liczby lokali komunalnych 

GMW 

GM 

GPP 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wskaźnik 

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/zestawienie-statystyczne
https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/zestawienie-statystyczne
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Obszar 

Wskaźniki 

wykorzystywane do 

analizy czynników 

Źródło danych Wielkość gminy 

(gmina 

miejsko-

wiejska - GMW, 

gmina miejska 

- GM, gmina na 

prawach 

powiatu – GPP)  

Pozycja w 

logice 

interwencji 

na potrzeby analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego  

(dane wg punktów adresowych/ulic) 

na potrzeby analizy ogólnogminnej 

(dane dla jednostki terytorialnej)  

stałym w ogólnej 

liczbie mieszkań 

komunalnych 

oddziaływania 

 

 

 

 


