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INSTRUKCJA DO FORMULARZA WNIOSKU INWESTYCYJNEGO   
Celem formularza  jest zaprezentowanie tych cech zadania inwestycyjnego, które stanowią 

uzasadnienie dla umieszczenia go w Uchwale Budżetowej i WPF oraz wyjaśnią, czy i dlaczego 

realizacja wnioskowanej inwestycji jest istotna z punktu widzenia polityki inwestycyjnej miasta.  

 

3.1. Charakter zadania inwestycyjnego 
Należy określić cel jaki będzie osiągany dzięki realizacji zadania (np.: neutralizuje zagrożenie dla 

zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, prowadzi do zapewnienia podstawowych usług, umożliwia 

zabudowę obszaru zgodnie z przeznaczeniem itp.). Określić jego zgodność z zapisami Studium 

Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego, zapisami innych dokumentów. Należy 

wpisać czy wnioskowane zadanie inwestycyjne jest zadaniem obowiązkowym oraz określić na jakiej 

podstawie (wymogi prawa, nakaz administracyjny, wykonanie obowiązujących uchwał i umów, 

kontraktów sygnowanych przez rząd , województwo, sąd lub inne organa. itp.). 

 

3.2. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi.  

Należy opisać, czy dana inwestycja powiązana jest z innymi zadaniami inwestycyjnymi. Określić 

sposób powiązania zadania biorąc pod uwagę to, czy jest ono uzależnione od innych, bądź 

podstawowe dla realizacji innych inwestycji. Wymienić te zadania z podziałem na realizowane i 

planowane. 

 

3.3. Opis korzyści przedsięwzięcia 

Należy opisać jakie korzyści przyniesie wnioskowana inwestycja, kto je uzyska, w jakiej formie i 

ilości, oraz jak wielu będzie beneficjantów. Jeżeli inwestycja przyczynia się do rozwiązania 

określonego problemu należy opisać problem, który rozwiązuje tj. redukuje go lub eliminuje (w części 

lub całkowicie) i w jakim stopniu. Należy uwzględnić w opisie oddziaływanie i wpływ wnioskowanej 

inwestycji we właściwej dla niej dziedzinie lub w innych sektorach. Opis powinien być napisany 

zwięźle i czytelnie.  

W pozycji nr 1 – korzyści o charakterze społecznym – wpisać jakie korzyści odniosą mieszkańcy i jaki 

jest zasięg inwestycji (szacunkowa liczba mieszkańców lub określenie zasięgu terytorialnego, np. 

osiedle, dzielnica). 

W pozycji nr 2 – korzyści o charakterze gospodarczym - jeżeli istnieją, to należy opisać, relacje 

pomiędzy wnioskowaną inwestycją a pobudzeniem i wzrostem inwestycyjnym lub wzrostem 

przedsiębiorczości. Opisać ich skalę, zasięg, siłę oraz perspektywę czasową. Wykazać, czy to zadanie 

z powodzeniem stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 

W pozycji nr 3 - korzyści o charakterze ekologicznym określić jaki wpływ (pozytywny lub 

negatywny) będzie miała realizacja zadania na środowisko naturalne 

W pozycji nr 4 – inne – wpisać inne korzyści wynikające z inwestycji i nie ujęte w pozycji 1, 2 i 3, 

podkreślić elementy atrakcyjności. 

 

3.4. Poparcie społeczne 

Należy określić zasięg poparcia posługując się takimi jednostkami terytorialnymi jak: miasto, osiedle, 

czy lokalne (w obrębie kilku ulic) lub wskazując na liczbę ludności popierających realizację zadania 

inwestycyjnego. O ile jest to możliwe określić jakie są preferencje mieszkańców co do danego 

zadania, (przykładowo: – mieszkańcy bezwzględnie opowiadają się za realizacją zadania w pierwszej 

kolejności uważając je za pilne i konieczne,  

- mieszkańcy opowiadają się za realizacją zadania jako jednego z najważniejszych; 

- mieszkańcy opowiadają się za realizacją zadania uznając je za potrzebne). 

Należy również opisać, o ile jest to możliwe, na jakiej podstawie określono zasięg i priorytet poparcia 

społecznego dla danego zadania inwestycyjnego. Należy zaznaczyć jeżeli zgłoszono protest. 

 

3.5.Wpływ na budżet miasta  

Jest to oszacowanie całości wpływu wnioskowanej inwestycji na przyrost dochodów i wydatków 

bieżących w budżecie miasta po jej zrealizowaniu. Oczekuje się, że większość z wnioskowanych 



przedsięwzięć inwestycyjnych będzie miała pewien wpływ na budżet. Przykładami mogłyby być np. 

nowe wydatki na utrzymanie wnioskowanej inwestycji, nowe zapotrzebowanie na dodatkowe usługi 

(zaopatrzenie w energię elektr. gaz, itp.). Może też nastąpić obniżenie wymagań co do wydatków 

budżetowych spowodowane np. usprawnieniem systemów ogrzewania i termomodernizacji.  

Przyrost dochodów to np.:  

- Wpływy z opłat za użytkowanie - należy tu zapisać wpływ uruchomienia inwestycji na poziom opłat 

pobieranych od użytkowników. Przykładowo: opłaty skarbowe, parkingowe, targowe i inne, o ile będą 

znajdowały odzwierciedlenie bezpośrednio w budżecie miasta; 

- Podatki lokalne - dotyczy to przyrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób 

fizycznych, prawnych, nieruchomości, drogowym, od posiadania psów itp.; 

oraz pozostałe - zmiany dochodów nie ujęte wcześniej. Należy bezwzględnie pamiętać, że są to 

dochody po zrealizowaniu inwestycji i mające bezpośredni wpływ na budżet miasta. Należy je 

nazwać i oszacować w miarę możliwości dokładnie w układzie rocznym. 

Zwiększenie kosztów to np.: 

- Koszty osobowe - koszty, które odpowiadają zmianom liczby zatrudnionych związanych z obsługą 

zrealizowanej inwestycji, należą do nich płace, wynagrodzenia, pochodne w tym koszty ubezpieczeń 

społecznych i inne; 

- Koszty materialne - należy zapisać zmiany w wydatkach związanych z zakupami materiałów i 

wyposażenia, usługami transportowymi, usługami remontowymi i pozostałymi kosztami 

materialnymi; 

oraz pozostałe koszty - wpływy na stronę kosztową budżetu operacyjnego nie ujęte w zestawieniach 

wcześniejszych. Należy bezwzględnie pamiętać, że jest to przyrost kosztów po zrealizowaniu 

inwestycji, mający bezpośredni wpływ na budżet miasta. Powinno się je nazwać i oszacować w miarę 

możliwości dokładnie w układzie rocznym.  

 

 

 

 


