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TOP Inwestycje Komunalne w Polsce wybrane 

 

Katowice, 27 kwietnia 2022 r. – Drugiego dnia XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

przyznano prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce. Ta 

doroczna inicjatywa serwisu portalsamorzadowy.pl oraz Grupy PTWP ma na celu wskazanie 

najlepszych, samorządowych praktyk inwestycyjnych, które osiągnęły sukces dzięki odważnym 

i prorozwojowym decyzjom.  

 

– Kolejny raz podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mamy okazję pokazać dobre 

przykłady inwestycji realizowanych w samorządach. Dziękujemy, bo to wy, samorządowcy, 

zmieniacie Polskę na lepsze – mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

 

– Nie może być rozwoju samorządu bez inwestycji komunalnych. To wyznacznik nie tylko samego 

rozwoju, ale również tego, jak samorząd radzi sobie z problemami finansowymi i zaspokajaniem 

potrzeb mieszkańców. Środki unijne były dużym zastrzykiem dla inwestycji w całym kraju i mam 

nadzieję nie tylko, że dalej tak będzie, ale też, że samorządy równie chętnie będą korzystać 

z programów rządowych – podkreślił minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w Radzie Ministrów 

za rozwój samorządu terytorialnego. 

 

Wyróżnienie TOP Inwestycje Komunalne 2022:  

Projekt Cyfrowy Olsztyn 

„Cyfrowy Olsztyn” to projekt obejmujący 105 jednostek gminy, spośród których zmodernizowano 

infrastrukturę sieciową w 101. jednostkach. W tym celu powołano Centrum Informatycznych Usług 

Wspólnych Olsztyna. Centrum świadczy usługi informatyczne, eksperckie i operatorskie na rzecz 

jednostek gminy oraz gospodaruje sprzętem i oprogramowaniem IT.  

Wartość inwestycji to 27,4 mln zł. 

Budowa węzła integracyjnego w Ustce 
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Dzięki inwestycji zaniedbany dworzec PKP w Ustce stał się architektoniczną perełką miasta. 

Odnowiono elewację oraz dach, nie zapominając również o odtworzeniu wieżyczki, znanej 

mieszkańcom tylko z archiwalnych zdjęć. Ponadto powstało atrakcyjne zagospodarowanie skarpy 

przy dworcu.  

Wartość inwestycji to 46,5 mln zł, z czego 25 mln pochodzi z Regionalnego Programu 

Operacyjnego. 

 

Rewitalizacja Centrum Łodzi 

Jeden z ośmiu projektów realizowanych w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Jego 

celem są nie tylko remonty budynków i przestrzeni publicznych, ale również przezwyciężenie 

istniejących kryzysów społecznych. Rewitalizacja dotyczy okolic Nowego Centrum Łodzi oraz 

dworca Łódź Fabryczna.  

Wartość inwestycji to 77,1 mln zł. 

 

Rozbudowa Szpitala Onkologicznego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

Nowy pawilon wciąż rozbudowywanego szpitala jest miejscem kompleksowej diagnostyki i 

leczenia przede wszystkim pacjentów onkologicznych. Obiekt stanowi uzupełnienie Beskidzkiego 

Centrum Onkologii. Nowy budynek ma powierzchnię 4,6 tys. mkw, a znajdziemy w nim m.in. izbę 

przyjęć, oddziały łóżkowe, cztery sale operacyjne, a także pracownię rezonansu magnetycznego.  

Wartość inwestycji to 128 mln zł, z czego 70 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. 

 

Hala widowiskowo-sportowa Będzin Arena 

Będzin Arena to hala widowiskowo-sportowa o powierzchni ponad 4 tys. mkw., która dysponuje 

2500. miejsc i mieści trzy profesjonalne boiska, siłownię, gabinet odnowy biologicznej, klub fitness 

Obiekt dostosowany jest również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Wartość inwestycji to 33 mln zł. 

 

Rozbudowa systemu odwodnienia w Lesznie 
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Celem projektu było zwiększenie ilości retencjonowanej w Lesznie wody oraz wzmocnienie 

odporności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Zanim wody opadowe trafią do 

gruntu za miastem, przechodzą przez nowoczesną podczyszczalnię. System nie wymaga 

zaangażowania siły roboczej i jest częściowo zasilany przez odnawialne źródła energii.  

Wartość inwestycji to ponad 31 mln zł, z czego 20 mln pochodziło ze środków unijnych. 

 

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie 

Projekt obejmował modernizację i rozbudowę części mechanicznej instalacji przetwarzania 

odpadów, budowę nowej części biologicznej instalacji, zakup maszyn i urządzeń mobilnych oraz 

budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Inwestycja zrealizowana została w ramach 

porozumienia 28 samorządów, a zasięgiem objęła w sumie ok. 350 tys. mieszkańców, w tym ok. 

44 tys. mieszkańców Krosna.  

Wartość inwestycji to 105,7 mln zł. 

 

Rewitalizacja Młynów Rothera i Teatru Kameralnego w Bydgoszczy 

Rewitalizacja Młynów Rothera to jedna z dwóch największych inwestycji, jakie miasto Bydgoszcz 

przeprowadziło w ostatnich latach. W kompleksie zaplanowano przestrzeń kulturalno-edukacyjną 

prowadzoną przez samorządową instytucję kultury pn. „Park Kultury”. Wartość tej inwestycji to 

ponad 110 mln zł. Kosztująca 30 mln zł rewitalizacja dawnego Teatru Kameralnego obejmowała 

zaś odnowienie budynku zabytkowego wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej, a także budową 

i  rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 

Wartość inwestycji to 30 mln zł. 

 

Przedszkole pasywne – Dom wokół drzewa w Podkowie Leśnej 

Projekt pasywnego przedszkola w Podkowie Leśnej powstał na potrzeby około setki dzieci. 

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lekka, ażurowa elewacja 

z pionowych desek z licznymi występami jest nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim chroni 

obiekt przed przegrzewaniem w lecie.  
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Wartość inwestycji to 12,5 mln zł. 

 

Zintegrowane węzły przesiadkowe w Lublinie 

W ramach inwestycji wybudowano siedem węzłów przesiadkowych wraz z budynkami socjalno-

sanitarnymi oraz parkingami. Węzły zostały zlokalizowane na obrzeżach, przy głównych drogach 

dojazdowych do miasta. Powstało również sześć zespołów przystanków przesiadkowych wraz 

z infrastrukturą. Zostały one zlokalizowane w kluczowych miejscach Lublina.  

Wartość inwestycji to 83,5 mln zł, z czego ponad 61 mln pochodzi ze środków unijnych. 

 

XIV Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r., 

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem Kongresu, od 

pierwszej edycji w 2009 r., jest Grupa PTWP. 

 

*** 
 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, 
spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych 
komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców 
i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.  
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach 
najistotniejszych dla rozwoju Europy.  
 
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.  
 
Więcej informacji: 
Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu  
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl  
 
Zapraszamy również: 
Facebook: facebook.com/EECKatowice    
LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/  
Twitter: twitter.com/EECKatowice  #EKG2022 #EEC2022  
 
Dodatkowe informacje dla mediów: 
Aneta Miler, biuro prasowe EEC/Imago PR  
M. 609 880 115, E. aneta.miler@imagopr.pl  
 
Marta Dobrzańska, rzeczniczka prasowa EEC/Imago PR 
M. 609 808 120, E. marta.dobrzanska@imagopr.pl  
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