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Szanowni Czytelnicy, 
 
 

 

Przekazujemy Państwu kolejny, czwarty Informator Statystyczny Miasto Nowy 

Sącz przygotowany wspólnie przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie 

we współpracy z Władzami Miasta Nowego Sącza. 

Opracowanie zawiera najnowsze dane statystyczne o mieście, jego 

mieszkańcach i infrastrukturze.  

W części opisowej przedstawiona jest sytuacja społeczno-gospodarcza ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień demograficznych, rynku pracy, edukacji, 

ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej. Także, zasobów mieszkaniowych, 

opieki zdrowotnej i społecznej, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej i finansów 

publicznych. W części tabelarycznej zamieszczono dane o Nowym Sączu na tle 

województwa małopolskiego oraz wybranych miast, a także informacje dotyczące 

działalności Urzędu Miasta.  

Staramy się, by zestaw materiałów, jaki otrzymuje Czytelnik dotyczył nie tylko 

samego Nowego Sącza, ale też pokazywał jego sylwetkę na tle innych, 

porównywalnych miast, pozwalając na głębszą analizę i lepsze podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych. 

Mamy nadzieję, że zawarte w Informatorze dane umożliwią Państwu 

ocenienie zmian, jakie zaszły w ostatnim roku w mieście, jak również spojrzenie na 

Nowy Sącz z jeszcze szerszej perspektywy.  

 
 
 
 
                                                                                                    D y r e k t o r 
                                                                           Urzędu Statystycznego w Krakowie 
 
 
                                                                                       dr Krzysztof Jakóbik 
 

 
 
 
 
Kraków, wrzesień 2009 r. 



 

 

Dear Readers, 
 
 
 

We present you the next, forth Statistical Guidebook City of Nowy Sącz 

prepared together by employees of the Statistical Office in Kraków in cooperation with 

the Authorities of the City of Nowy Sącz.  

The elaboration contains the newest statistical data on the city, its inhabitants 

and the infrastructure. 

In the descriptive part the socio-economic situation is presented with the 

special consideration of demographic issues, labour market, education, environmental 

protection, municipal infrastructure. Dwelling stocks, health care and social welfare, 

tourism, entities of the national economy and public finance, too. The tabular part 

includes data on Nowy Sącz and the Małopolskie voivodship and selected cities as 

well as information concerning the activity of the Municipality. 

We try to provide our Readers with the set of materials which present the 

profile of Nowy Sącz against the background of other, comparable cities, what allows 

more profound analysis and better taking investment decisions. 

We hope that data contained in the Guidebook will allow you to evaluate 

changes which took place last year in the city and also to look at Nowy Sącz from the 

even broader perspective. 

 
 
 
 
 
                                                                                                  D i r e c t o r 
                                                                           of the Statistical Office in Kraków 
 
 
                                                                                   Krzysztof Jakóbik, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, September 2009 
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UWAGI  OGÓLNE 
 
 

1. Dane zamieszczone w opracowaniu prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności 2004 (PKD 2004), opracowanej na podstawie wydawnictwa Urzędu Staty-

stycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - „Nomenclature des Activités de Commu-

nauté Européenne - NACE rev. 1.1”. 

 
1) według sekcji, przy czym w stosunku do obowiązującej PKD dokonano dodatkowego gru-

powania, ujmując pod pojęciem: 
 

- przemysł - sekcje: „Górnictwo”, „Przetwórstwo przemysłowe” oraz „Wytwarzanie i zaopa-

trywanie w energię elektryczną, gaz, wodę”, 
 

- usługi rynkowe - sekcje: „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-

wych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego”, „Hotele i restauracje”, 

„Transport, gospodarka magazynowa i łączność”, „Pośrednictwo finansowe”, „Obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, 

„Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała”, 
 

- usługi nierynkowe - sekcje: „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne”, „Edukacja” oraz 

„Ochrona zdrowia i pomoc społeczna”; 

 
2) według sektorów własności: 
 

- sektor publiczny - grupujący własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób 

prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego oraz „własność mieszaną”  

z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego, 
 

- sektor prywatny - grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych 

jednostek prywatnych), własność zagraniczną (osób zagranicznych) oraz „własność mie-

szaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora prywatnego i brakiem przewagi 

sektorowej w kapitale (mieniu) podmiotu. 

 
„Własność mieszana” określana jest głównie dla spółek i wyznaczana na podstawie 

struktury kapitału (mienia) deklarowanego we wniosku rejestracyjnym spółki. 

 
2. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby praw-

ne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. 
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Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą (produkcyjną i usługową) na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku. 
 

3. Mediana to wartości obserwacji, od której co najmniej połowa obserwacji ma wartości 

nie większe i również co najmniej połowa obserwacji ma wartości nie mniejsze. 
 

4. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bez-

względnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach. 
 

5. Przy przeliczaniu na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) danych według stanu w końcu 

roku przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 XII, a przy przeliczaniu danych charak-

teryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku - według stanu w dniu 30 VI. 
 

6. Niektóre informacje zostały podane na podstawie danych nieostatecznych i mogą ulec 

zmianie w następnych opracowaniach Urzędu Statystycznego. 
 

7. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach 

sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”. 
 

8. W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (PKD 2004) zasto-

sowano skróty; skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach znakiem „∆”.  
 

Skróty i pełne nazwy sekcji podano poniżej: 

 
 

skrót pełna nazwa 
 
 

Handel i naprawy 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz-

dów samochodowych, motocykli oraz artyku-

łów użytku osobistego i domowego 

 

Obsługa nieruchomości i firm 

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 

związane z prowadzeniem działalności go-

spodarczej 
 

9. Dane zawarte w tabl. 3 na str. 34 zostały udostępnione i opracowane przez Urząd  

Miasta w Nowym Sączu.  
 

10. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w ze-

szytach metodycznych oraz opracowaniach branżowych GUS i US. 
 



SYTUACJA  SPOŁECZNO-GOSPODARCZA  NOWEGO  SĄCZA  W  2008  R. 
 

Według danych bilansowych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2008 r. Nowy 
Sącz zamieszkiwało 84,5 tys. osób, co stanowiło 2,6% ludności województwa małopolskiego.  

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) - 17,1 tys. osób - stanowiła 20,3% ogółu ludno-

ści i udział ten zmniejszył się o 0,3 pkt proc. w ujęciu rocznym. Jednocześnie nieznacznie  

(o 0,1 pkt proc.) spadł udział ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata), tj. do poziomu 

64,7% (54,7 tys. osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) wzrósł  

o 0,4 pkt proc. do 15,0% (12,7 tys. osób). Mediana wieku ludności w kolejnych latach była coraz 

wyższa: 36,0 lat w 2008 r. wobec 35,7 lat przed rokiem i 35,3 lat w 2006 r., co świadczy o po-

wolnym procesie starzenia się społeczeństwa. 

Gęstość zaludnienia utrzymała się na tym samym poziomie, co w poprzednim roku 

i przy powierzchni 58 km2 wyniosła 1456 osób/km2. Współczynnik feminizacji wynosił 109 kobiet 

na 100 mężczyzn i również pozostał bez zmian. Taki poziom współczynnika feminizacji jest 

charakterystyczny dla terenów miejskich (np. w Tarnowie na 100 mężczyzn przypada 111 ko-

biet, a w Krakowie - 114). 

 
Urodzenia, zgony i przyrost naturalny 

 
 

W 2008 r. w Nowym Sączu po raz kolejny odnotowano dodatni przyrost naturalny, któ-

ry w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł 3,5 wobec 3,1 w roku poprzednim i 2,9 przed 

dwoma laty, z czego wynika, że przewaga urodzeń nad zgonami była z roku na rok coraz więk-

sza. W ciągu 12 miesięcy urodziło się 983 dzieci i w odniesieniu do poprzedniego roku było ich 

więcej o 117. Współczynnik urodzeń wyniósł 11,6‰ (wobec 11,3‰ dla województwa). 

W Nowym Sączu w omawianym roku zmarło 691 osób, czyli o 87 więcej niż w 2007 r. 

Współczynnik zgonów ukształtował się na poziomie 8,2‰ (wobec 9,1‰ dla Małopolski). Zarów-

no współczynnik urodzeń, jak i zgonów, był nieco wyższy niż przed rokiem.  
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Liczba zawartych małżeństw wyniosła 581 i w porównaniu z rokiem 2007 spadła  

o 3,2%. Współczynnik natężenia małżeństw (liczba małżeństw na 1000 ludności) od dwóch lat 

utrzymywał się na zbliżonym poziomie i w 2008 r. wyniósł 6,9‰, (7,1‰ w roku poprzednim).  

W 2008 r. orzeczono 145 rozwodów (159 przed rokiem) i 23 separacje (33). 

Saldo migracji stałej po raz kolejny było ujemne - minus 325 osób, czyli o tyle liczba 

wyjeżdżających na stałe przewyższała liczbę przybywających do Nowego Sącza na pobyt stały. 

W 2007 r. saldo to wynosiło minus 355 osób, a rok wcześniej minus 512 osób. W Małopolsce 

przyjeżdżający na pobyt stały przeważali nad wyjeżdżającymi, stąd saldo migracji stałej było 

dodatnie i wyniosło 2,2 tys. osób. 
 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ujemne saldo migracji stałej istotny wpływ wywarła migracja zagraniczna - na pobyt 

stały za granicę wymeldowało się w omawianym roku 90 osób wobec 58 w 2007 r. Ujemne 

saldo migracji zagranicznej pogłębiło się trzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego. Saldo 

migracji z/do miast również się zwiększyło - do minus 76 osób (wobec minus 43 osób przed 

rokiem). Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku migracji czasowych, których saldo 

było wprawdzie ujemne (minus 103 osoby), ale „płytsze” niż w 2007 r. (minus 143 osoby). 
Odnotowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. W 2008 r. w Nowym Sączu pra-

cowało 30,5 tys. osób (według faktycznego miejsca pracy, bez podmiotów gospodarczych  

o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnic-

twie). Było to o 2,6% więcej niż w 2007 r. (przed rokiem notowano wzrost o 2,9%). W sektorze 

prywatnym pracowało 19,5 tys. osób, tj. 64,0% ogółu, a w sektorze publicznym - 11,0 tys. osób 

(36,0%). Na wzrost ogólnej liczby pracujących wpłynął przede wszystkim rozwój sektora pry-

watnego, w którym liczba pracujących zwiększyła się o 5,3%. Jednocześnie w sektorze publicz-

nym wystąpił spadek w ujęciu rocznym o 1,8%.  
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Według sektorów ekonomicznych1 pracujący w przemyśle i budownictwie stanowili 

33,8% ogółu pracujących (wobec 35,0% przed rokiem), w usługach rynkowych - 37,9% (wobec 

37,2%), a w usługach nierynkowych - 27,2% (wobec 27,6%).  

 
Pracujący 

Stan w dniu 31 XII 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciętne zatrudnienie (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do  

9 osób oraz zatrudnionych za granicą, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji) było wyższe 

w stosunku do 2007 r. o 6,4% i wyniosło 25,7 tys. osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto ukształtowało się na poziomie 2603,28 zł, tj. o 9,7% więcej niż w roku poprzednim.  

W sektorze publicznym odnotowano wyższe wynagrodzenie (3187,73 zł) aniżeli w sektorze 

prywatnym (2265,75 zł). Biorąc pod uwagę sektory ekonomiczne, najwyższe przeciętne mie-

sięczne wynagrodzenie brutto otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach nierynkowych  

(3223,15 zł), przy czym największy wzrost wynagrodzenia miał miejsce w usługach rynkowych 

(o 11,7%). 

W 2008 r. w mieście 418 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy2 

(wobec 396 w 2007 r.), w tym 100 kobiet (wobec odpowiednio 93), a łączna liczba dni niezdol-

ności do pracy z tego powodu wyniosła 20,8 tys., tj. o około 5% mniej w skali roku. 
Według stanu w końcu grudnia 2008 r. w Nowym Sączu było 3,6 tys. zarejestrowa-

nych bezrobotnych, tj. o 10,9% mniej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobie-

ty stanowiły 57,3%, ale ich liczba (2,1 tys.) była o 18,9% niższa niż przed rokiem. Stopa bezro-

bocia na przestrzeni kilku lat charakteryzowała się tendencją spadkową i wyniosła 8,6% wobec 

9,8% w 2007 r. i 13,5% w 2006 r. Bezrobotni zarejestrowani w końcu 2008 r. w Nowym Sączu 

stanowili 3,7% ogółu bezrobotnych w województwie małopolskim. 
                                                           
1 Patrz: Uwagi ogólne pkt 1. 
2 Zgłoszonych w ciągu roku; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego 
Stan w dniu 31 XII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych udział osób dotychczas niepracujących wyniósł 

22,3%, a osób bez prawa do zasiłku - 85,9%. Trudności ze znalezieniem pracy miały nadal 

zwłaszcza osoby młode. W ujęciu rocznym udział osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat 

wzrósł o 3,0 pkt proc., a w wieku 25-34 lata - o 2,5 pkt proc. (odpowiednio do: 23,3% i 30,6%). 
 

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wieku w 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 
 
 

 

 

Rozpatrując strukturę bezrobotnych według poziomu wykształcenia, najwięcej było 

osób z wykształceniem średnim zawodowym (łącznie z policealnym) - 1,1 tys. osób, tj. 30,2% 

ogółu oraz osób po szkołach zasadniczych zawodowych - 1,0 tys., tj. 28,4%. Najmniej osób 

legitymowało się wykształceniem średnim oraz wyższym, odpowiednio 0,4 tys. i 0,5 tys., czyli 

12,0% i 12,4% ogółu. Ponadto 0,6 tys. osób bezrobotnych miało wykształcenie gimnazjalne lub 

niższe, tj. 17,0% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Nowym Sączu. 

Najwięcej bezrobotnych poszukiwało pracy przez okres 1-3 miesięcy od momentu re-

jestracji w urzędzie pracy - ponad tysiąc osób (28,4% ogółu). Z drugiej strony, prawie tysiąc 

osób (26,9%) pozostawało bez pracy 12 miesięcy lub więcej. W ciągu roku odnotowano 6,2 tys. 

bezrobotnych nowozarejestrowanych i 6,6 tys. wyrejestrowanych. Na przestrzeni 12 miesięcy 

urząd pracy miał w dyspozycji 2,1 tys. ofert pracy. W końcu roku liczba ofert pracy wyniosła 

zaledwie 53.  

poniżej 25 lat
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Edukacja w mieście przedstawiała się następująco (stan na początku roku szkol-

nego 2008/2009): 

- 33 placówki wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało 2,4 tys. dzieci  

(w tym do 18 przedszkoli - 1,7 tys. dzieci), 

- 18 szkół podstawowych (5,4 tys. uczniów), 

- 15 gimnazjów (3,3 tys. gimnazjalistów), 

- 10 zasadniczych szkół zawodowych (1,8 tys. uczniów), 

- 12 liceów ogólnokształcących i 5 liceów profilowanych (odpowiednio: 4,7 tys. i 0,2 tys.  

 licealistów), 

- 13 techników, łącznie ze szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe 

 (3,6 tys. uczniów), 

- 26 szkół policealnych (2,1 tys. uczniów), 

- 3 szkoły wyższe (9,4 tys. studentów, łącznie z cudzoziemcami): Wyższa Szkoła Biz-

nesu - National Louis University, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości. 

Ponadto w 20 szkołach dla dorosłych kształciło się 1,6 tys. osób, tj. o 14,3% więcej niż 

rok wcześniej. 

Na uwagę zasługuje wysoka liczba studentów na 10 tysięcy ludności, która w 2008 r. 

wyniosła 1110 (przed rokiem - 1014), co lokuje Nowy Sącz na 4. pozycji wśród miast, które 

przed zmianami administracyjnymi w 1999 r. były miastami wojewódzkimi, a obecnie są mia-

stami na prawach powiatu o liczbie ludności zbliżonej do miasta Nowego Sącza w przedziale 

plus/minus 35 tys. mieszkańców. Wyższy wskaźnik odnotowano jedynie w Siedlcach, w Zielonej 

Górze i w Koszalinie (patrz: tabl. 4).  
Dużą rolę w życiu nowosądeczan odgrywa kultura i turystyka. Nie zmieniła się od 

2007 r. ilość bibliotek, których nadal jest 8. Liczba czytelników bibliotek wyniosła w omawianym 

roku 21,6 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2007 r. o niecały 1%. Natomiast liczba 

wypożyczeń spadła o 5,7% do 353,7 tys. woluminów w ciągu roku. Statystycznie 1 czytelnik 

wypożyczył w 2008 r. 16,4 woluminy (17,5 rok wcześniej).  

W 2008 r. trzy nowosądeckie muzea i oddziały muzealne zorganizowały łącznie 22 wy-

stawy: 17 własnych i 5 obcych (krajowych i z zagranicy). Znacznie wzrosła w ujęciu rocznym 

liczba zwiedzających muzea - o 43,9% do 55,3 tys. osób, w tym młodzież szkolna stanowiła 

ponad 40%. Zmniejszyła się natomiast liczba kin - z 3 do 2 oraz widzów w kinach - o 4,3% do 

131,3 tys. osób w ciągu roku. Średnio 1 seans obejrzało 35 osób (przed rokiem 30). 

W Nowym Sączu w końcu lipca 2008 r. funkcjonowało 10 turystycznych obiektów zbio-

rowego zakwaterowania, w tym 4 hotele. W ciągu całego roku z noclegów w nich skorzystało 

22,3 tys. osób, co oznacza spadek w porównaniu z 2007 r. o 3,8%. Turystów zagranicznych 

było 3,2 tys., tj. o 6,4% mniej. W omawianym okresie udzielono 38,9 tys. noclegów, czyli rów-

nież mniej niż przed rokiem (o 9,0%), w tym turystom zagranicznym 7,1 tys. noclegów,  
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tj. o 0,6% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 23,7% (wobec 26,4%  

w 2007 r.). Średnio na 1 osobę korzystającą z turystycznych obiektów zbiorowego zakwatero-

wania przypadało 1,7 noclegu (przed rokiem 1,8), a przeciętny pobyt turysty zagranicznego 

nieznacznie wydłużył się w skali roku z 2,1 do 2,2 noclegu. 

W obiektach hotelarskich (hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelo-

wych) położonych na terenie Nowego Sącza w 2008 r. wynajęto prawie 24 tys. pokoi (tj. więcej 

o 2,6% niż w roku poprzednim), w tym niecałe 5 tys. pokoi turystom zagranicznym (tj. o 1,7% 

mniej). 
Odnotowano niewielkie zmiany w ochronie zdrowia. Według stanu w końcu grudnia 

2008 r. w Nowym Sączu były 54 zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, tj. o 1 mniej niż rok 

wcześniej. Również o 1 zmniejszyła się liczba aptek i wyniosła 44. Tym samym zwiększyła się 

w skali roku liczba ludności na 1 aptekę (z 1877 do 1920). Funkcjonował 1 żłobek, w którym  

w ciągu roku przebywało 204 dzieci, tj. więcej o 48 niż przed rokiem. W 5 domach i zakładach 

stacjonarnej opieki mieszkało 429 pensjonariuszy, tj. o 6 więcej niż w 2007 r. 
Utrzymała się notowana od kilku lat tendencja wzrostowa zasobów mieszkanio-

wych Nowego Sącza. W końcu 2008 r. wynosiły one 28,0 tys. mieszkań, co oznacza wzrost 

o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego. Stanowiło to 2,6% zasobów mieszkaniowych woje-

wództwa małopolskiego. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 71,0 m2 

(23,5 m2  na osobę). 

W omawianym roku w Nowym Sączu oddano do użytkowania 365 mieszkań,  

tj. 2,3% efektów wojewódzkich. W porównaniu z 2007 r. miał miejsce spadek nowych realizacji 

o 15,5%. Zwiększyła się przeciętna powierzchnia 1 mieszkania oddanego do użytkowania  

i wyniosła w 2008 r. 116,5 m2 wobec 105,5 m2 przed rokiem.  

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła w ujęciu rocznym z 316 do 201  

i w 2008 r. były to w całości inwestycje realizowane w budownictwie indywidualnym. Natomiast 

wzrosła liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia - z 382 w ciągu 2007 r. do 

455 w ubiegłym roku, w tym 202 w budownictwie indywidualnym. 
Ze stanem i ochroną środowiska powiązany jest rozwój infrastruktury komunalnej 

i handlu na terenie Nowego Sącza.  

Emisja przemysłowych pyłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie 

uciążliwych dla czystości powietrza zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 6,5% do 215 ton  

w 2008 r. (3,8% wielkości wojewódzkiej), podczas gdy emisja zanieczyszczeń gazowych (bez 

dwutlenku węgla) zwiększyła się o 28,7% do 2879 ton (stanowiąc 1,8% emisji w Małopolsce). 

W 2008 r. w mieście do wód lub do ziemi odprowadzono 3,9 hm3 ścieków przemysło-

wych i komunalnych wymagających oczyszczania (wobec 3,8 hm3 w roku poprzednim). Podob-

nie jak w 2007 r. zostały one w 100% oczyszczone. W skali roku wzrosła o 6,3% ilość odpadów 

wytworzonych (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i wyniosła 142 tys. ton, ale o 1/3 spadła 

ilość odpadów poddanych odzyskowi (do 47,5 tys. ton). Odpadów komunalnych zmieszanych 
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zebrano tu w 2008 r. 27,1 tys. ton, w tym 17,1 tys. ton z gospodarstw domowych (wobec odpo-

wiednio: 32,0 i 16,7 tys. ton w 2007 r.). 

Na środki trwałe służące ochronie środowiska w omawianym roku wydatkowano  

w Nowym Sączu 1579,5 tys. zł, czyli o 68,1% mniej niż przed rokiem. 

 
Struktura nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w 2008 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Natomiast na środki trwałe służące gospodarce wodnej miasto przeznaczyło w 2008 r. 

11442,1 tys. zł. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej wyniosła w omawianym okresie  

178,7 km, tj. więcej o 1,4 km niż rok wcześniej, a długość sieci kanalizacyjnej - 201,0 km,  

tj. odpowiednio o 2,9 km więcej. 

W Nowym Sączu funkcjonowały 2 targowiska stałe o łącznej powierzchni 12,3 tys. m2, 

jak w końcu 2007 r., a liczba stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej wzrosła z 300 do 

310. Ponadto w 2008 r. działało tu 90 targowisk sezonowych, tj. o 40 więcej niż w poprzednim 

roku. 
Dochody budżetu miasta Nowy Sącz w 2008 r. wyniosły 315,0 mln zł, co oznacza 

wzrost w porównaniu z 2007 r. o 8,5%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca zwiększyły się one  

z 3438 zł do 3729 zł. Największy udział w dochodach ogółem miały dochody własne - 44,6% 

(140,5 mln zł) i subwencje ogólne - 36,1% (113,7 mln zł), a najbardziej w skali roku wzrosły 

dotacje celowe z budżetu państwa (o 14,3% do 55,1 mln zł). 
Wydatki budżetu miasta w omawianym okresie sięgnęły 324,0 mln zł, czyli o 10,8% 

więcej niż w poprzednim roku. Na 1 mieszkańca wzrosły one z 3462 zł do 3834 zł. Na wydatki 

ogółem składały się przede wszystkim: wydatki bieżące jednostek budżetowych - 70,7%,  

tj. 229,0 mln zł, wydatki majątkowe - 11,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9,7% oraz 

dotacje - 7,7%. W ujęciu rocznym najbardziej wzrosły wydatki majątkowe - o 26,7% do  

38,4 mln zł. W kwocie tej na cele inwestycyjne przeznaczono 98,7% (37,9 mln zł). 
W końcu 2008 r. rejestr REGON skupiał 8456 podmiotów gospodarki narodowej z te-

renu Nowego Sącza (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), tj. o 4,3% 

więcej niż przed rokiem. Do sektora prywatnego należało 97,4%, tj. 8240 podmiotów gospodarki 

gospodarka ściekowa i ochrona wód
ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
gospodarka odpadami
pozostałe
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narodowej i było to więcej o 4,7% w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Natomiast liczba 

podmiotów sektora publicznego spadła w skali roku o 8,9% do 216. Liczba spółek handlowych 

wzrosła w ujęciu rocznym o 26, tj. o 4,9%, w tym o 4 (6,7%) liczba spółek z udziałem kapitału 

zagranicznego. Spółek cywilnych było zarejestrowanych mniej o 14, tj. o 1,8%, podczas gdy 

liczba spółdzielni spadła o 3 (7,7%). Jednocześnie zarejestrowanych było 6297 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, czyli o 5,6% więcej niż w końcu 2007 r. 

Według stanu w dniu 31 XII 2008 r. najwięcej było podmiotów prowadzących działal-

ność zaliczaną do sekcji: handel i naprawy (2419), obsługa nieruchomości i firm (1522) oraz 

budownictwo (807). 

 
Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD w 2008 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 
Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 

na 10 tys. ludności) wzrósł na przestrzeni roku z 960 do 1001 (wobec 917 w Małopolsce). 
 

Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców w 2008 r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Można stwierdzić, że w 2008 r. sytuacja społeczno-gospodarcza Nowego Sącza 

kształtowała się pod wieloma względami korzystniej niż w roku poprzednim (patrz: tabl. 2). 
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TABL. 1           NOWY  SĄCZ  NA  TLE  WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO  
 W  2008  R.   

 Województwo W tym Nowy Sącz 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
ogółem województwo 

=100 

   
Powierzchnia (stan w dniu 31 XII) w km2 ................. 15183 58 0,4 
   
Ludność a (stan w dniu 31 XII) w tys. ....................... 3287 84,5 2,6    
   w tym kobiety ........................................................ 1694 44,0 2,6 
   
Ludność a w wieku (stan w dniu 31 XII) w tys.:      
   przedprodukcyjnym b ............................................ 670 17,1 2,6    
   produkcyjnym c ..................................................... 2088 54,7 2,6    
      mobilnym d ......................................................... 1347 34,9 2,6    
      niemobilnym e ..................................................... 740 19,7 2,7    
   poprodukcyjnym f .................................................. 529 12,7 2,4 
   
Małżeństwa .............................................................. 22041 581 2,6 
   
Rozwody .................................................................. 4362 145 3,3 
   
Separacje orzeczone ............................................... 286 23 8,0 
   
Urodzenia żywe ....................................................... 36852 983 2,7 
   
Zgony ....................................................................... 29727 691 2,3 
   
Przyrost naturalny na 1000 ludności ........................ 2,2 3,5 x 
   
Saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności ....... 0,7 -3,8 x 
   
Pracujący g (stan w dniu 31 XII) w tys. .................... 682 30,5 4,5    
   w tym kobiety ........................................................ 336 13,9 4,2 
   
Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII)    
  w tys. ...................................................................... 97,8 3,6 3,7    
   w tym kobiety ........................................................ 57,7 2,1 3,6 
   
Stopa bezrobocia rejestrowanego    
  (stan w dniu 31 XII) w % ........................................ 7,6 8,6 x 
   
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto h w zł 2903,63 2603,28 89,7    
   sektor publiczny .................................................... 3238,50 3187,73 98,4    
   sektor prywatny ..................................................... 2695,83 2265,75 84,0  

a Na podstawie bilansów. b W wieku 0-17 lat. c Mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku  
18-59 lat. d W wieku 18-44 lata. e Mężczyźni w wieku 45-64 lata, kobiety w wieku 45-59 lat. f Mężczyźni 
powyżej 64 lat, kobiety powyżej 59 lat. g Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. h Bez 
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych za granicą, fundacji, stowa-
rzyszeń i innych organizacji. 
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TABL. 1           NOWY  SĄCZ  NA  TLE  WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO  
 W  2008  R.  (cd.)   

 Województwo W tym Nowy Sącz 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
ogółem województwo 

=100 

  
Dzieci przebywające w żłobkach (w ciągu roku) ...... 4611 204 4,4 
  
Dzieci w przedszkolach a w tys. ............................... 82,8 2,4 2,9 
  
Uczniowie a w szkołach dla dzieci i młodzieży  
  (łącznie ze szkołami specjalnymi) w tys.:    
   podstawowych ...................................................... 212 5,4 2,5   
   gimnazjach ............................................................ 124 3,3 2,7   
   ponadgimnazjalnych b ........................................... 119 8,0 6,8   
   policealnych .......................................................... 2,3 0,2 8,8 
  
Studenci c szkół wyższych   
  (łącznie z cudzoziemcami) w tys. .......................... 211 9,4 4,4 
  
Biblioteki publiczne   
  (łącznie z filiami; stan w dniu 31 XII) ...................... 763 8 1,0 
  
Księgozbiór bibliotek publicznych   
  (stan w dniu 31 XII) w tys. woluminów ................... 10868 293 2,7 
  
Muzea i oddziały muzealne (stan w dniu 31 XII) ..... 108 3 2,8 
  
Zwiedzający muzea i wystawy w tys. ....................... 6114 55,3 0,9 
  
Kina stałe (stan w dniu 31 XII) ................................. 45 2 4,4 
  
Widzowie w kinach stałych w tys. ............................ 3317 131 4,0 
  
Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania  
  (stan w dniu 31 VII) ................................................ 872 10 1,1   
   w tym hotele .......................................................... 204 4 2,0 
  
Korzystający z noclegów w tys. ............................... 2711 22,3 0,8   
   w tym turyści zagraniczni ...................................... 829 3,2 0,4 
  
Udzielone noclegi w tys. .......................................... 7954 38,9 0,5   
   w tym turystom zagranicznym .............................. 1986 7,1 0,4 
  
Zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  
  (stan w dniu 31 XII) ................................................ 1304 54 4,1 
  
Apteki (stan w dniu 31 XII) ....................................... 930 44 4,7 
  
Mieszkańcy domów i zakładów stacjonarnej   
  pomocy społecznej (łącznie z filiami) ..................... 8618 429 5,0  

a Stan na początku roku szkolnego 2008/2009. b Zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, 
technikach uzupełniających, liceach ogólnokształcących i profilowanych, uzupełniających liceach ogólno-
kształcących, szkołach artystycznych ogólnokształcących dających uprawnienia zawodowe, szkołach spe-
cjalnych przysposabiających do pracy. c Stan w dniu 30 XI. 
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TABL. 1           NOWY  SĄCZ  NA TLE  WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO  
 W  2008  R.  (dok.)   

 Województwo W tym Nowy Sącz 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
ogółem województwo 

=100 

   
Zasoby mieszkaniowe (stan w dniu 31 XII):      
   mieszkania w tys. .................................................. 1059 28,0 2,6 
   
   powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m2 ......... 79172 1988 2,5 
   
Mieszkania oddane do użytkowania ........................ 16012 365 2,3 
   
Mieszkania, których budowę rozpoczęto ................. 18989 201 1,1 
   
Mieszkania, na realizację których wydano   
  pozwolenia ............................................................. 25073 455 1,8 
   
Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza   
  z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości   
  powietrza (w ciągu roku) w tonach:      
   pyłowych ............................................................... 5723 215 3,8 
   
   gazowych (bez dwutlenku węgla) ......................... 156212 2879 1,8 
   
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające    
  oczyszczania odprowadzone do wód lub do   
  ziemi (w ciągu roku) w hm3 .................................... 269 3,9 1,4 
   
Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych)   
  wytworzone (w ciągu roku) w tys. ton .................... 8556 142 1,7 
   
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodni-   
  czych prawnie chroniona (stan w dniu 31 XII)   
  w tys. ha ................................................................. 790 0,4 0,0 
   
Dochody budżetów miast na prawach powiatu   
  na 1 mieszkańca w zł ............................................. 3876 3729 96,2 
   
Wydatki budżetów miast na prawach powiatu   
  na 1 mieszkańca w zł ............................................. 4063 3834 94,4 
   
Podmioty gospodarki narodowej a zarejestrowane    
  w rejestrze REGON (stan w dniu 31 XII) w tys. ..... 302 8,5 2,8 
   
      w tym:      
   spółki handlowe .................................................... 19,5 0,6 2,8 
   
   spółki cywilne ........................................................ 26,9 0,8 2,9 
   
   osoby fizyczne ...................................................... 229 6,3 2,8  

a Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 



TABL. 2  WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU     
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
LUDNOŚĆ a 

Stan w dniu 31 XII 
 

    
O G Ó Ł E M ..................................... 84729 84468 84475 99,7 
   
   mężczyźni ...................................... 40640 40479 40499 99,7 
  
   kobiety ............................................ 44089 43989 43976 99,7 
   
Kobiety na 100 mężczyzn ................. 108 109 109 100,9 
   
Ludność na 1 km2 ............................. 1486 1456 1456 98,0 
    
Ludność w wieku:    
    
   przedprodukcyjnym b....................... 18640 17430 17134 91,9 
   
   produkcyjnym c................................ 54466 54698 54658 100,4 
   
   poprodukcyjnym d ........................... 11623 12340 12683 109,1 
   
Ludność w wieku nieprodukcyjnym    
  na 100 osób w wieku produkcyjnym 56 54 55 98,2 
    
Według grup wieku    
    
  0 -  2 lata ......................................... 2578 2608 2700 104,7 
  
  3 -  6 ................................................ 3449 3263 3329 96,5 
  
  7 - 12 ............................................... 5928 5577 5334 90,0 
  
13 - 15 ............................................... 3836 3243 3080 80,3 
  
16 - 18 ............................................... 4294 4099 4022 93,7 
  
19 - 24 ............................................... 9319 8792 8459 90,8 
  
25 - 29 ............................................... 7265 7536 7659 105,4 
  
30 - 39 ............................................... 11431 11780 12122 106,0 
  
40 - 49 ............................................... 12126 11586 11183 92,2 
  
50 - 59 ............................................... 11359 11877 11958 105,3 
  
60 - 69 ............................................... 6651 7067 7458 112,1 
  
70 - 79 ............................................... 4606 4922 4991 108,4 
  
80 - 89 ............................................... . 1858 1946 x 
  
90 lat i więcej ..................................... . 260 234 x  

a Na podstawie bilansów. b W wieku 0-17 lat. c Mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku  
18-59 lat. d Mężczyźni powyżej 64 lat, kobiety powyżej 59 lat.  
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
RUCH  NATURALNY 

W ciągu roku 
 

Małżeństwa ....................................... 525 600 581 110,7 
   
      na 1000 ludności ......................... 6,2 7,1 6,9 x 
   
Urodzenia .......................................... 902 866 983 109,0 
   
      na 1000 ludności ......................... 10,6 10,2 11,6 x 
   
Zgony ogółem ................................... 631 604 691 109,5 
   
      na 1000 ludności ......................... 7,4 7,1 8,2 x    
   w tym niemowląt ............................. 2 4 3 150,0 
   
      na 1000 urodzeń żywych ............ 2,2 4,6 3,1 x 
   
Przyrost naturalny ............................. 271 262 292 107,7 
   
      na 1000 ludności ......................... 3,2 3,1 3,5 x 
   
Rozwody ........................................... 154 159 145 94,2 
   
      na 1000 ludności ......................... 1,8 1,9 1,7 x 
    
Separacje orzeczone ........................ 63 33 23 36,5 
    
      na 10 tys. ludności ...................... 7,4 3,9 2,7 x 
 

MIGRACJE  LUDNOŚCI 
W ciągu roku 

 
Migracje wewnętrzne i zagraniczne    
  ludności na pobyt stały     
    
Napływ a ogółem ............................... 791 823 607 76,7 
   
   w tym:      
      z miast ......................................... 301 335 253 84,1 
   
      z zagranicy .................................. 49 37 24 49,0 
   
Odpływ b ogółem ............................... 887 1178 932 105,1 
    
   w tym:        
      do miast ....................................... 335 378 329 98,2 
   
      za granicę .................................... 43 58 90 209,3 
   
Saldo migracji ogółem ....................... -96 -355 -325 x 
   
   na 1000 ludności ............................ -1,1 -4,2 -3,8 x 

 
a Zameldowania. b Wymeldowania.  
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
MIGRACJE  LUDNOŚCI (dok.) 

 
Migracje czasowe a     
    
Zameldowani na pobyt czasowy    
  ogółem ............................................ 1370 1377 1436 104,8 
  
Czasowo nieobecni w miejscu   
  stałego zameldowania ogółem ........ 1608 1520 1539 95,7 
   
Saldo ogółem .................................... -238 -143 -103 x 
 

PRACUJĄCY b 
Stan w dniu 31 XII 

 
O G Ó Ł E M ..................................... 28403 29741 30512 107,4   
      w tym kobiety .............................. 12708 13412 13932 109,6   
   sektor publiczny ............................. 11307 11178 10973 97,0   
   sektor prywatny .............................. 17096 18563 19539 114,3 
   
W tym pracujący w:      
   przemyśle i budownictwie .............. 9758 10421 10318 105,7   
   usługach rynkowych ....................... 10381 11072 11556 111,3   
   usługach nierynkowych .................. 8225 8223 8287 100,8 
 

ZATRUDNIENIE  I  WYNAGRODZENIA c 
 
Przeciętne zatrudnienie .................. 25018 24138 25693 102,7    
   sektor publiczny ............................. 10761 9349 9406 87,4    
   sektor prywatny .............................. 14257 14789 16287 114,2 
   
W tym:    
   przemysł i budownictwo ................. 8767 9316 10182 116,1   
   usługi rynkowe ............................... 7497 6212 6721 89,6   
   usługi nierynkowe ........................... 8741 8610 8746 100,1 
    
Przeciętne miesięczne     
  wynagrodzenia brutto w zł ........... 2112,57 2373,22 2603,28 123,2    
   sektor publiczny ............................. 2480,72 2851,04 3187,73 128,5    
   sektor prywatny .............................. 1834,69 2071,15 2265,75 123,5 
    
W tym:    
   przemysł i budownictwo ................. 1798,11 2130,46 2330,09 129,6   
   usługi rynkowe ............................... 1969,52 1988,01 2220,45 112,7   
   usługi nierynkowe ........................... 2550,94 2913,80 3223,15 126,4  

a Stan w dniu 31 XII. b Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie 
pracujących do 9 osób  oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. c Bez podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych za granicą, fundacji, stowarzyszeń  
i innych organizacji. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
POSZKODOWANI  W  WYPADKACH  PRZY  PRACY a 

 
Poszkodowani ogółem ...................... 415 396 418 100,7    
   w tym kobiety ................................. 147 93 100 68,0 
    
Z liczby ogółem w wypadkach:        
   śmiertelnych ................................... 1 2 1 100,0    
   ciężkich .......................................... 4 8 4 100,0    
   lżejszych ......................................... 410 386 413 100,7 
    
Liczba dni niezdolności do pracy  19435 21834 20755 106,8 
  ogółem ............................................      
   na 1 poszkodowanego b ................. 46,9 55,4 49,8 106,2 
 

BEZROBOTNI  ZAREJESTROWANI 
W  POWIATOWYM  URZĘDZIE  PRACY  W  NOWYM  SĄCZU 

Stan w dniu 31 XII 
 
Bezrobotni zarejestrowani ogółem 6737 4094 3648 54,1 
   
   mężczyźni ..................................... 2866 1517 1559 54,4    
   kobiety ............................................ 3871 2577 2089 54,0 
   
Z liczby ogółem:   
   
   osoby dotychczas niepracujące ..... 1547 910 814 52,6    
   posiadający prawo do zasiłku ........ 646 424 514 79,6    
   bez kwalifikacji zawodowych .......... 805 823 768 95,4    
   niepełnosprawni ............................. 245 217 241 98,4 
    
Według wieku:    
    
   poniżej 25 lat .................................. 1629 830 850 52,2    
   25 - 34 lata ..................................... 1896 1138 1116 58,9    
   35 - 44 ............................................ 1544 875 675 43,7    
   45 - 54 ............................................ 1494 1048 820 54,9    
   55 lat i więcej .................................. 174 203 187 107,5 
    
Według poziomu wykształcenia:    
    
   wyższe ........................................... 454 374 453 99,8    
   średnie zawodowe    
     (łącznie z policealnym) ................. 2124 1286 1103 51,9  

a Zgłoszone w ciągu roku; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. b Bez osób 
poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  W  LATACH  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
BEZROBOTNI  ZAREJESTROWANI 

W  POWIATOWYM  URZĘDZIE  PRACY  W  NOWYM  SĄCZU  (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 

 
Według poziomu wykształcenia (dok.):     
   średnie ogólnokształcące ............... 659 471 436 66,2   
   zasadnicze zawodowe ................... 2306 1212 1035 44,9   
   gimnazjalne i niższe ....................... 1194 751 621 52,0 
   
Według czasu pozostawania    
  bez pracy a:        
     1 miesiąc i mniej ........................... 490 387 438 89,4   
     1 - 3 .............................................. 866 742 1037 119,7   
     3 - 6 .............................................. 872 669 733 84,1   
     6 - 12 ............................................ 901 521 459 50,9   
   12 - 24 ............................................ 1123 506 380 33,8   
   powyżej 24 miesięcy ...................... 2485 1269 601 24,2 
   
Bezrobotni nowozarejestrowani  
  (w ciągu roku) .................................. 6010 5712 6165 102,6 
  
Bezrobotni wyrejestrowani  
  (w ciągu roku) .................................. 6680 7355 6611 99,0 
  
Stopa bezrobocia rejestrowanego  
  w % ................................................. 15,8 9,8 8,6 x 
  
Oferty pracy ..................................... 85 57 53 62,4 
  
Oferty pracy zgłoszone (w ciągu roku) 2442 2202 2108 86,3 

 
EDUKACJA  I  WYCHOWANIE 

Stan na początku roku szkolnego 
 
Placówki wychowania   
  przedszkolnego ............................. 32 33 33 103,1   
   w tym przedszkola .......................... 18 18 18 100,0 
  
Miejsca w przedszkolach .................. 1478 1373 1460 98,8 
  
Oddziały ............................................ 92 94 98 106,5   
   w tym w przedszkolach .................. 59 60 63 106,8 
  
Dzieci ................................................ 2249 2314 2424 107,8   
   w tym w przedszkolach .................. 1573 1635 1722 109,5 
   
Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc 106 119 118 111,3 

 
a Od momentu rejestracji w urzędzie pracy; przedziały zostały domknięte prawostronnie. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
EDUKACJA  I  WYCHOWANIE 

Stan na początku roku szkolnego 
 
Szkoły dla dzieci i młodzieży     
  (łącznie ze szkołami specjalnymi)    
    
   podstawowe ................................... 19 19 18 94,7 
   
   gimnazja ......................................... 15 15 15 100,0 
   
   zasadnicze szkoły zawodowe ........ 11 10 10 90,9 
   
   licea ogólnokształcące ................... 11 12 12 109,1 
   
   licea profilowane ............................ 7 6 5 71,4 
   
   technika a ........................................ 13 13 13 100,0 
    
Oddziały w szkołach   
   
   podstawowych ................................ 280 274 265 94,6 
   
   gimnazjach ..................................... 175 158 148 84,6 
   
   zasadniczych szkołach   
     zawodowych ................................. 69 104 101 146,4 
   
   liceach ogólnokształcących ............ 132 147 156 118,2 
   
   liceach profilowanych ..................... 35 18 8 22,9 
   
   technikach a .................................... 113 127 130 115,0 
    
Uczniowie szkół    
    
   podstawowych ................................ 6056 5645 5359 88,5 
   
   gimnazjów ...................................... 4081 3537 3324 81,5 
   
   zasadniczych szkół zawodowych ... 1693 1780 1788 105,6 
   
   liceów ogólnokształcących ............. 4035 4495 4672 115,8 
   
   liceów profilowanych ...................... 1011 442 200 19,8 
   
   techników a ..................................... 3428 3561 3584 104,6 
    
Szkoły policealne ............................ 31 28 26 83,9 
    
   oddziały .......................................... 66 69 74 112,1 
    
   uczniowie ....................................... 1500 1742 2111 140,7 
    
Szkoły wyższe ................................. 3 3 3 100,0 
   
Studenci b szkół wyższych    
  (łącznie z cudzoziemcami)   ............ 8045 9475 9380 116,6  

a Łącznie ze szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe. b Stan w dniu 30 XI. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
Szkoły dla dorosłych   
   
   zasadnicze szkoły zawodowe .......... - 1 1 x 
  
   licea ogólnokształcące a .................. 12 13 13 108,3 
  
   technika b ........................................ 9 7 6 66,7 
      
Oddziały w szkołach   
     
   zasadnicze szkoły zawodowe .......... - 2 2 x 
   
   licea ogólnokształcące a .................. 39 34 41 105,1 
  
   technika b ........................................ 23 19 17 73,9 
   
Uczniowie szkół    
   
   zasadnicze szkoły zawodowe .......... - 45 37 x 
  
   licea ogólnokształcące a .................. 926 993 1297 140,1 
  
   technika b ........................................ 592 399 308 52,0 
   
Komputeryzacja     
    
Komputery w szkołach ...................... 449 774 829 184,6 
  
Pracownie komputerowe ................... 26 31 33 126,9 
  
Komputery podłączone do Internetu . 381 712 753 197,6 
  
Uczniowie przypadający   
  na 1 komputer:     
   szkoły podstawowe dla dzieci  
     i młodzieży c .................................. 31 18 16 51,6    
   gimnazja dla dzieci i młodzieży c ..... 43 17 13 30,2 
 

KULTURA 
Stan w dniu 31 XII 

 
Biblioteki publiczne i filie ............... 7 8 8 114,3 
  
Księgozbiór bibliotek publicznych     
   w woluminach ................................. 297118 298823 292731 98,5   
   w woluminach na 1000 ludności .... 3507 3538 3465 98,8 
  
Czytelnicy (w ciągu roku) .................. 24890 21394 21586 86,7 
  
Wypożyczenia (w ciągu roku)     
   w woluminach ................................. 401800 375015 353679 88,0   
   w woluminach na 1000 ludności .... 4752 4440 4186 88,1   
   na 1 czytelnika w woluminach ........ 16,1 17,5 16,4 101,9 

 
a Łącznie z liceami uzupełniającymi. b Łącznie z technikami uzupełniającymi i liceami profilowanymi 

oraz ponadpodstawowymi szkołami średnimi zawodowymi i ich oddziałami. c Bez specjalnych. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
KULTURA  (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 

 
Muzea i oddziały muzealne ............ 3 3 3 100,0 

     
Wystawy czasowe   
   
   własne a .......................................... 6 13 17 283,3 
   
   obce b ............................................. 7 15 5 71,4 
   
Zwiedzający muzea (w ciągu roku) ... 43334 38435 55293 127,6    
   w tym młodzież szkolna c  .............. 18299 11109 22215 121,4 
   
Kina stałe ......................................... 3 3 2 66,7 

     
Miejsca na widowni ........................... 1057 1057 727 68,8 
   
Liczba seansów (w ciągu roku) ......... 4406 4561 3790 86,0 
   
Widzowie w kinach (w ciągu roku) .... 97710 137179 131256 134,3 
   
Widzowie w kinach na 1 seans   
  (w ciągu roku) .................................. 22 30 35 159,1 

 
TURYSTYKA d 

 
Obiekty noclegowe   
  (stan w dniu 31 VII) ......................... 11 10 10 90,9    
   w tym hotele ................................... 3 3 4 133,3 
   
Miejsca noclegowe   
  (stan w dniu 31 VII) ......................... 620 613 612 98,7    
   w tym hotele ................................... 201 210 236 117,4 
   
Korzystający z noclegów ................... 21826 23200 22319 102,3    
   w tym turyści zagraniczni ............... 3411 3402 3184 93,3 
   
Wynajęte pokoje w obiektach   
  hotelarskich (hotele, motele,   
  pensjonaty i inne obiekty hotelowe) 18947 23340 23951 126,4    
   w tym przez turystów zagranicznych 4624 5045 4960 107,3 
   
Udzielone noclegi .............................. 39204 42784 38913 99,3    
   w tym turystom zagranicznym ........ 7284 7015 7058 96,9 
    
Stopień wykorzystania miejsc    
  noclegowych w obiektach     
  zbiorowego zakwaterowania w % ... 23,8 26,4 23,7 x 

 
a W kraju. b Krajowe i z zagranicy. c Zwiedzająca w zorganizowanych grupach. d Turystyczne obiekty 

zbiorowego zakwaterowania. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
OCHRONA  ZDROWIA 

Stan w dniu 31 XII 
 

Zakłady ambulatoryjnej opieki   
  zdrowotnej ..................................... 50 55 54 108,0 
  
Publiczne ........................................... 3 4 4 133,3 
  
Niepubliczne ...................................... 47 51 50 106,4 
   
Apteki ogólnodostępne .................. 44 45 44 100,0 
  
Farmaceuci pracujący w aptekach a . 91 93 92 101,1 
  
Liczba ludności na 1 aptekę .............. 1926 1877 1920 99,7 
   
Żłobki ................................................ 1 1 1 100,0 
  
Miejsca w żłobkach ........................... 65 97 100 153,8 
  
Dzieci przebywające w żłobkach  
  (w ciągu roku) .................................. 125 156 204 163,2 
   
Domy i zakłady stacjonarne  
  pomocy społecznej ....................... 3 5 5 166,7 
  
Miejsca w domach i zakładach   
  stacjonarnych pomocy społecznej   
  (łącznie z filiami) .............................. 372 442 428 115,1 
   
Mieszkańcy domów i zakładów  
  stacjonarnych pomocy społecznej  
  (łącznie z filiami) .............................. 369 423 429 116,3 
 

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA   
 

Zasoby mieszkaniowe b   
  (stan w dniu 31 XII)      
Mieszkania ogółem ......................... 26995 27625 27990 103,7   
      w tym własność:    
   spółdzielni mieszkaniowych ........... 10457 9064 . x   
   gminne (komunalne) ...................... 1339 1072 . x   
   zakładowe ...................................... 243 112 . x   
   osób fizycznych .............................. 14443 16761 . x 
   
Izby ogółem ....................................... 102578 105321 106991 104,3 
   
Powierzchnia użytkowa mieszkań  
  w tys. m2 .......................................... 1878 1946 1988 105,9 

 
a Mgr farmacji. b Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  (dok.)   

 
Zasoby mieszkaniowe    
  (stan w dniu 31 XII) (dok.)   
   
Przeciętna:    
   
   liczba izb w mieszkaniu .................. 3,80 3,81 3,82 100,5    
   liczba osób na 1 mieszkanie .......... 3,14 3,06 3,02 96,2    
   liczba osób na 1 izbę ...................... 0,83 0,80 0,79 95,2    
   powierzchnia użytkowa 1   
     mieszkania w m2 .......................... 69,6 70,4 71,0 102,0    
   powierzchnia użytkowa na 1 osobę   
     w m2 ............................................. 22,2 23,0 23,5 105,9 
   
Mieszkania oddane do użytkowania   
   
Mieszkania ....................................... 311 432 365 117,4 
   
   w tym w budynkach   
     indywidualnych a .......................... 202 220 234 115,8 
   
Izby .................................................... 1490 1861 1670 112,1 
   
   w tym w budynkach   
     indywidualnych a .......................... 1161 1217 1295 111,5 
   
Powierzchnia użytkowa mieszkań   
  w m2 ................................................. 36789 45592 42540 115,6 
   
   w tym w budynkach   
     indywidualnych a .......................... 31497 31912 35467 112,6 
   
Przeciętna powierzchnia użytkowa    
  1 mieszkania w m2 ........................... 118,3 105,5 116,5 98,5 
   
   w tym w budynkach   
     indywidualnych a .......................... 155,9 145,1 151,6 97,2 
   
Mieszkania, których budowę   
  rozpoczęto ..................................... 198 316 201 101,5 
    
   w tym w budownictwie   
     indywidualnym .............................. 132 165 201 152,3 
   
Mieszkania, na realizację których    
  wydano pozwolenia …................... 222 382 455 205,0 
   
   w tym w budownictwie   
     indywidualnym .............................. 155 183 202 130,3  

a Realizowane przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe z przeznaczeniem na użytek  
własny inwestora lub na sprzedaż i wynajem. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
STAN  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA 

 
Emisja przemysłowych zanieczysz-    
  czeń powietrza z zakładów szcze-    
  gólnie uciążliwych dla czystości    
  powietrza (w ciągu roku) w tonach:       
   pyłowych ........................................ 239 230 215 90,0 
  
   gazowych (bez dwutlenku węgla) .. 2244 2237 2879 128,3 
   
Redukcja przemysłowych   
  zanieczyszczeń powietrza    
  z zakładów szczególnie uciążliwych   
  dla czystości powietrza w %    
  zanieczyszczeń wytworzonych:      
   pyłowych ........................................ 97,2 98,2 99,0 x 
  
   gazowych (bez dwutlenku węgla) .. 28,4 30,7 33,4 x 
   
Ścieki przemysłowe i komunalne   
  wymagające oczyszczania    
  odprowadzone do wód lub do    
  ziemi (w ciągu roku) w hm3 ............. 4,0 3,8 3,9 97,2 
  
Ścieki przemysłowe i komunalne  
  oczyszczane w % wymagających  
  oczyszczania ................................... 97,5 100,0 100,0 x 
   
Odpady (z wyłączeniem odpadów   
  komunalnych) wytworzone   
  (w ciągu roku) w tys. ton ................. 35,8 133 142 395,5 
  
   w tym poddane odzyskowi ............. 23,6 71,3 47,5 201,3 
    
Komunalne oczyszczalnie ścieków:    
    
   biologiczne .................................... 1 1 - x 
  
   z podwyższonym usuwaniem  
     biogenów ...................................... 1 1 1 100,0 
  
Odpady komunalne zmieszane  
  zebrane w ciągu roku w tys. ton ...... 25,9 32,0 27,1 104,7 
    
   w tym z gospodarstw domowych ... 18,3 16,7 17,1 93,5 
  
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków:  
  
   mechaniczne .................................. 1 1 1 100,0 
  
   biologiczne ..................................... 4 4 3 75,0 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
STAN  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA  (dok.) 

 
Powierzchnia o szczególnych    
  walorach przyrodniczych prawnie    
  chroniona (stan w dniu 31 XII)    
  w tys. ha .......................................... 5,7 0,4 0,4 6,4 
    
Pomniki przyrody (stan w dniu 31 XII) 13 11 11 84,6 
    
Nakłady inwestycyjne na środki    
  trwałe służące ochronie środowiska    
  w tys. zł ........................................... 26150 4948 1580 6,0 
    
      w tym na:    
    
   gospodarkę ściekową i ochronę   
     wód ............................................... 21139 2930 283 1,3 
   
   ochronę powietrza    
     atmosferycznego i klimatu ............ 2202 1432 798 36,2 
   
   gospodarkę odpadami, ochronę   
     i przywrócenie wartości użytkowej   
     gleb oraz wód podziemnych   
     i powierzchniowych ...................... 1003 520 449 44,8 
   
Nakłady inwestycyjne na środki   
  trwałe służące gospodarce wodnej   
  w tys. zł ........................................... 2329 372 11442 491,2 
   
   w tym na ujęcia i doprowadzenia   
     wody ............................................ 300 311 0,0 x 
 

INFRASTRUKTURA  KOMUNALNA.  HANDEL  
Stan w dniu 31 XII 

 
Długość sieci w km    
    
   wodociągowej rozdzielczej ............. 175 177 179 102,3 
   
   kanalizacyjnej a .............................. 184 198 201 109,5 
   
Targowiska stałe b  .......................... 3 2 2 66,7 
   
   powierzchnia targowisk w tys. m2 .. 26,0 12,3 12,3 47,1 
   
   stałe punkty sprzedaży   
     drobnodetalicznej ......................... 126 300 310 246,0 
   
Targowiska sezonowe   
 (w ciągu roku) ................................. 99 50 90 90,9 

 
a Sieć rozdzielcza i kolektory. b Bez targowisk położonych na terenach prywatnych. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (cd.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
FINANSE  PUBLICZNE 

 
Dochody budżetu miasta ogółem   
  w tys. zł .......................................... 248058 290430 315030 127,0 
  
Dochody własne ................................ 99406 131534 140469 141,3 
  
Dotacje celowe z budżetu państwa ... 40675 48190 55077 135,4 
  
Dotacje otrzymane z funduszy  
  celowych ......................................... 357 200 73 20,4 
  
Dotacje celowe otrzymane na  
  zadania realizowane na podstawie  
  porozumień między jednostkami  
  samorządu terytorialnego ................ 4302 5731 5380 125,1 
  
Subwencje ogólne ............................. 90415 101626 113736 125,8 
  
Środki na dofinansowanie własnych   
  zadań pozyskane z innych źródeł ... 12904 3150 296 2,3 
   
Dochody budżetu miasta    
  na 1 mieszkańca w zł .................... 2933 3438 3729 127,1 
  
Wydatki budżetu miasta ogółem  
  w tys. zł .......................................... 258850 292437 323983 125,2 
   
   w tym:  
   
      dotacje ......................................... 16283 19833 25039 153,8 
  
      świadczenia na rzecz osób  
        fizycznych .................................. 28924 34795 31515 109,0 
  
      wydatki bieżące jednostek  
        budżetowych ............................. 166872 204385 229039 137,3 
   
         w tym:   
   
            wynagrodzenia ...................... 95061 108092 123665 130,1 
  
            składki na obowiązkowe  
              ubezpieczenia społeczne  
              i Fundusz Pracy .................. 17720 19440 19917 112,4 
  
      wydatki majątkowe ...................... 42654 30305 38390 90,0 
  
         w tym inwestycyjne a ................ 42554 30140 37890 89,0 
  
Wydatki budżetu miasta  
  na 1 mieszkańca w zł .................... 3061 3462 3834 125,3 

 
a Łącznie z dotacjami na finansowanie zadań inwestycyjnych zakładów budżetowych, gospodarstw 

pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych. 
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TABL. 2           WYBRANE  DANE  O  NOWYM  SĄCZU  (dok.)   
2005 2007 2008 WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem 2005=100 

 
PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ a   

Stan w dniu 31 XII 
 

O G Ó Ł E M ..................................... 7989 8108 8456 105,8 
   
      sektor publiczny .......................... 265 237 216 81,5 
   
      sektor prywatny ........................... 7724 7871 8240 106,7 
   
   w tym:   
   
      spółki handlowe .......................... 495 528 554 111,9 
   
         w tym z udziałem kapitału   
           zagranicznego ........................ 57 60 64 112,3 
    
      spółki cywilne .............................. 752 783 769 102,3 
   
      spółdzielnie ................................. 39 39 36 92,3 
   
      osoby fizyczne prowadzące    
        działalność gospodarczą ........... 5946 5962 6297 105,9 
   
W tym według sekcji PKD:   
   
      rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ... 98 104 107 109,2 
   
      przemysł ...................................... 746 727 731 98,0 
   
         w tym przetwórstwo   
           przemysłowe .......................... 735 718 720 98,0 
   
      budownictwo ............................... 602 703 807 134,1 
   
      handel i naprawy∆ ....................... 2509 2412 2419 96,4 
   
      hotele i restauracje ...................... 216 218 226 104,6 
   
      transport, gospodarka   
        magazynowa i łączność ............ 592 591 613 103,5 
   
      pośrednictwo finansowe .............. 417 420 444 106,5 
   
      obsługa nieruchomości i firm∆ ..... 1385 1432 1522 109,9 

 
a Zarejestrowane w rejestrze REGON; bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 

 
 
 



TABL. 3            DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA  W  2008  R. a   
 

CZŁONKOWIE  RADY  MIASTA 
 

O G Ó Ł E M ......................................................................................................... 23   
   w tym kobiety ..................................................................................................... 6 
  
Radni według wieku:     
   29 lat i mniej ....................................................................................................... 1   
   30 - 39 ............................................................................................................... 1   
   40 - 59 ................................................................................................................ 15   
   60 lat i więcej ...................................................................................................... 6 
  
Radni według poziomu wykształcenia:    
   wyższe ............................................................................................................... 17   
   policealne ........................................................................................................... -   
   średnie ............................................................................................................... 6   
   zasadnicze zawodowe ....................................................................................... -   
   podstawowe ....................................................................................................... - 
  
Radni według grup zawodów:    
   przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ...................... 3   
   specjaliści ........................................................................................................... 10   
   technicy i inny średni personel ........................................................................... 2   
   pracownicy biurowi ............................................................................................. 3   
   pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ........................................................ 1   
   rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ..................................................................... 1   
   robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ................................................................. -   
   operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .......................................................... -   
   pracownicy przy pracach prostych ..................................................................... -   
   siły zbrojne ......................................................................................................... 1   
   pozostali niesklasyfikowani  ............................................................................... 2 

 
WYDZIAŁ  SPRAW  OBYWATELSKICH  

 
Ludność miasta Nowego Sącza (stan w końcu roku)    
   zameldowani na pobyt stały ............................................................................... 83768   
   zameldowani na pobyt czasowy ......................................................................... 1566 
  
Kartoteka przejściowa (osoby nigdzie nie zameldowane oraz oczekujące  
  na zameldowanie w innej miejscowości - w końcu roku) .................................... 921 
  
Osoby zameldowane na pobyt stały spoza terenu ................................................ 724 
  
Osoby wymeldowane z pobytu stałego ................................................................. 1211 

 
a Patrz Uwagi ogólne pkt 9. 
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TABL. 3            DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA  W  2008  R.  (cd.)   
 

WYDZIAŁ  SPRAW  OBYWATELSKICH  (dok.) 
 

Przemeldowania w miejscu ................................................................................... 1311 
  
Cudzoziemcy zameldowani na pobyt czasowy (stan w końcu roku) ..................... 124 
  
Liczba wydanych nowych dowodów osobistych ................................................... 9511 

 
DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA 

 
Nowozarejestrowane podmioty gospodarcze w ciągu roku .................................. 898 
  
Zlikwidowane podmioty gospodarcze (decyzje) w ciągu roku ............................... 587 
  
Nowe licencje wydane na przewóz taksówką (w ciągu roku) ................................ 24 

 
URZĄD  STANU  CYWILNEGO 

 
Wydane nowe akty:    
   urodzenia ........................................................................................................... 3442   
      w tym z miasta Nowego Sącza ....................................................................... 3329 
  
   zawarcia małżeństwa ......................................................................................... 705   
      w tym: cywilne ................................................................................................. 144   
                 wyznaniowe .......................................................................................... 497 
  
   zgonu ................................................................................................................. 1153   
      w tym z miasta Nowego Sącza ....................................................................... 1143 
  
Liczba przyjętych:    
   zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa ................................... 705 
  
   oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ................................................. 144 
  
   oświadczeń o uznaniu dziecka i nadaniu nazwiska ........................................... 64 
  
Liczba wydanych:    
   zaświadczeń do ślubów „konkordatowych” ........................................................ 511 
  
   zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ............  45 
  
   wpisów (przypiski) o zmianach w aktach urodzeń, małżeństw .......................... 2022 
  
   odpisów aktów (skrócone, zupełne):    
      na wniosek obywateli ...................................................................................... 3011 
  
      na wniosek prokuratury, policji, instytucji ........................................................ 1207 
  
   odpisów aktów do dowodów osobistych ............................................................ 1735 
  
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie ........................................................... 54 
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TABL. 3            DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA  W  2008  R.  (cd.)   
 

BUDŻET  MIASTA 
 

 w tys. zł w odsetkach 
  
Dochody ogółem .......................................................................... 315030 100,0 
   
Leśnictwo ....................................................................................... 17 0,0 
   
Transport i łączność ....................................................................... 4385 1,4 
   
Turystyka ........................................................................................ 1 0,0 
   
Gospodarka mieszkaniowa ............................................................ 8495 2,7 
   
Działalność usługowa ..................................................................... 751 0,2 
   
Administracja publiczna .................................................................. 2027 0,6 
   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
  i ochrony prawa oraz sądownictwa .............................................. 12 0,0 
   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ................. 17109 5,4 
   
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych  
  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
  związane z ich poborem ............................................................... 116364 36,9 
   
Różne rozliczenia ........................................................................... 113736 36,2 
   
Oświata i wychowanie .................................................................... 4632 1,5 
   
Ochrona zdrowia ............................................................................ 1356 0,4 
   
Pomoc społeczna ........................................................................... 39291 12,5 
   
Edukacyjna opieka wychowawcza ................................................. 3033 1,0 
   
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .............................. 115 0,0 
   
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .................................... 25 0,0 
   
Kultura fizyczna i sport ................................................................... 1647 0,5 
   
Pozostałe działy ............................................................................. 2034 0,7 
   
Wydatki ogółem ............................................................................ 323983 100,0 
  
Rolnictwo i łowiectwo ..................................................................... 19 0,0 
  
Transport i łączność ....................................................................... 37005 11,4 
  
Turystyka ........................................................................................ 199 0,1 
  
Gospodarka mieszkaniowa ............................................................ 11357 3,5 
  
Działalność usługowa ..................................................................... 907 0,3 
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TABL. 3           DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA  W  2008  R.  (cd.)   
 

BUDŻET  MIASTA  (dok.) 
 

 w tys. zł w odsetkach 
Wydatki ogółem (dok.)      
Administracja publiczna .................................................................. 21292 6,6 
   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli   
  i ochrony prawa oraz sądownictwa .............................................. 12 0,0 
   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ................. 19919 6,2 
   
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych   
  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki   
  związane z ich poborem ............................................................... 187 0,1 
   
Obsługa długu publicznego ............................................................ 2960 0,9 
   
Różne rozliczenia ........................................................................... 0 0,0 
   
Oświata i wychowanie .................................................................... 128711 39,7 
   
Ochrona zdrowia ............................................................................ 3217 1,0 
   
Pomoc społeczna ........................................................................... 57025 17,6 
   
Edukacyjna opieka wychowawcza ................................................. 13356 4,1 
   
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .............................. 8843 2,7 
   
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .................................... 4662 1,4 
   
Kultura fizyczna i sport ................................................................... 8094 2,5 
   
Pozostałe działy ............................................................................. 6218 1,9 

 
STRAŻ  MIEJSKA 

 
Zgłoszone wnioski do Sądu Grodzkiego ...............................................................  14 
  
Ilość interwencji publicznych ................................................................................. 7222 
  
Zabezpieczane imprezy masowe .......................................................................... 51 
  
Ujawnione awarie .................................................................................................. 1210 
  
Nałożone blokady na koła w związku ze złym parkowaniem ……......................... 12 
  
Kierowcy ukarani punktami karnymi ...................................................................... 1042 
  
Udzielone pouczenia ............................................................................................. 5882 
  
Mandaty karne ...................................................................................................... 1326 
  
Kwota mandatów ogółem w tys. zł ........................................................................ 118,2 
  
Średnia kwota mandatu w zł ................................................................................. 89 
  
Ilość wyłapanych i przekazanych do schroniska psów ......................................... 122 
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TABL. 3            DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA  W  2008  R.  (dok.)  
 

MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
 

 Plan  
 roczny Wykonanie 

 w tys. zł w % 
  
B U D Ż E T  O G Ó Ł E M ............................................. 58083 54803 94,4 
  
Zadania własne gminy ................................................. 35202 32890 93,4 
  
Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ............ 12663 12530 98,9 

  
Zasiłki razem …..…......................................................... 6065 5268 86,9 
  
Dodatki mieszkaniowe .................................................... 3200 2815 88,0 
  
Utrzymanie ośrodka ….................................................... 10606 9918 93,5 

  
Usługi opiekuńcze i Zakład Usług Socjalnych  
  dla bezdomnych ........................................................... 904 758 83,8 

  
Dożywianie w szkołach ................................................... 1764 1601 90,8 
  
Zadania zlecone gminie ............................................... 22881 21913 95,8 
  
Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  
  i w Środowiskowym Domu Samopomocy ..................... 516 516 100,0 
  
Świadczenia rodzinne ..................................................... 19771 18966 95,9 
  
Ubezpieczenia zdrowotne .............................................. 138 132 95,7 
  
Zasiłki ............................................................................. 1168 1144 97,9 
  
Utrzymanie ośrodka ........................................................ 1153 1024 88,8 
  
Usługi opiekuńcze .......................................................... 135 131 97,0 

 
U w a g a. W zestawieniu nie uwzględniono wydatków Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej nie- 

związanych z pomocą społeczną. 
 



TABL. 4           NOWY  SĄCZ  NA  TLE  INNYCH  MIAST  W  2008  R.     
      
   
   
 

MIASTA a 

 

Ludność 
(stan w dniu 

31 XII) 

Kobiety 
na 100  

mężczyzn 
   
   

Wskaźnik 
obciążenia 
demogra- 
ficznego b 

Przyrost 
naturalny 
na 1000 
ludności 

Saldo mi-
gracji stałej 

na 1000 
ludności 

      
   
Chełm ............................ 67702 112 49 1,1 -2,9 
   
Jelenia Góra ................. 85378 114 53 -3,0 -3,5 
   
Kalisz ............................. 107140 114 56 -0,8 -2,3 
   
Konin ............................. 79829 110 52 2,5 -7,3 
   
Koszalin ......................... 107146 111 50 -0,3 -1,0 
   
Legnica .......................... 104489 111 50 -0,9 -3,1 
   
Leszno ........................... 64142 110 52 2,6 -1,5 
   
Łomża ........................... 63304 108 48 2,0 -2,4 
   
NOWY SĄCZ ............... 84475 109 55 3,5 -3,8 
   
Piotrków Trybunalski .... 78149 112 53 -0,0 -3,2 
   
Przemyśl ....................... 66488 114 55 0,3 -4,7 
   
Siedlce .......................... 77185 111 50 4,3 -1,3 
   
Słupsk ........................... 97331 113 51 0,6 -2,6 
   
Suwałki .......................... 69554 109 51 3,9 -2,2 
   
Tarnów .......................... 115518 111 54 0,2 -5,1 
   
Włocławek ..................... 118042 112 51 -0,8 -3,3 
   
Zamość ......................... 66530 111 50 2,6 -4,2 
   
Zielona Góra ................. 117557 113 50 0,6 -0,7 

 
a Miasta, które przed zmianami administracyjnymi w 1999 r. były miastami wojewódzkimi, a obecnie są 

miastami na prawach powiatu o liczbie ludności zbliżonej do miasta Nowego Sącza w przedziale plus/minus 
35 tys. mieszkańców. b Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
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TABL. 4           NOWY  SĄCZ  NA  TLE  INNYCH  MIAST  W  2008  R.  (cd.)   
     
  
 
 

MIASTA a 

 
 

Widzowie 
w kinach na 
10 tys. lud-

ności 

 

Pracujący 
 na 1000 
ludności 

(stan w dniu 
31 XII) 

Stopa 
bezrobocia 

rejestro- 
wanego 

w % 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-
dzenie b 

brutto w zł 
 

     

Korzystający 
z noclegów 
na 10 tys. 
ludności 

   
Chełm ............................ 229 14,3 2521,72 2475 4868 
  
Jelenia Góra ................. 290 6,7 2795,85 7914 7824 
  
Kalisz ............................. 312 5,8 2662,95 11773 3764 
  
Konin ............................. 323 8,5 2925,27 31931 2994 
  
Koszalin ......................... 265 8,2 2774,00 7264 2935 
  
Legnica .......................... 324 6,7 2543,39 5383 4940 
  
Leszno ........................... 358 5,0 2489,99 x 2631 
  
Łomża ........................... 227 11,5 2608,55 5188 2095 
  
NOWY SĄCZ ............... 361 8,6 2603,28 15535 2642 
  
Piotrków Trybunalski .... 341 8,2 2236,07 4641 2569 
  
Przemyśl ....................... 262 16,7 2587,68 4626 6639 
  
Siedlce .......................... 320 8,7 2864,61 5058 2316 
  
Słupsk ........................... 298 6,7 2667,51 8515 3356 
  
Suwałki .......................... 246 9,7 2584,35 7653 4855 
  
Tarnów .......................... 365 7,2 2690,79 12909 3334 
  
Włocławek ..................... 283 13,0 2745,60 22046 4366 
  
Zamość ......................... 285 13,4 2934,69 9416 6772 
  
Zielona Góra ................. 327 4,9 2730,56 19311 6096 

 
a Miasta, które przed zmianami administracyjnymi w 1999 r. były miastami wojewódzkimi, a obecnie są 

miastami na prawach powiatu o liczbie ludności zbliżonej do miasta Nowego Sącza w przedziale plus/minus 
35 tys. mieszkańców. b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych 
za granicą, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji. 
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TABL. 4           NOWY  SĄCZ  NA  TLE  INNYCH  MIAST  W  2008  R.  (dok.)   
     
   
 
 

MIASTA a 

 
 

Udzielone 
porady am-
bulatoryjne 
na 10 tys. 
ludności 

Lekarze na 
10 tys. lud-

ności 

   

Studenci 
szkół 

wyższych b 

na 10 tys. 
ludności 

Dochody 
ogółem 

budżetów 
miast na 1 

mieszkańca 
w zł 

     

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
zarejestro- 

wane 
w rejestrze 
REGON  

na 10 tys.  
ludności 

   
Chełm ............................ 95820 49 618 2972 809 
   
Jelenia Góra ................. 80767 54 757 3406 1407 
   
Kalisz ............................. 97512 47 803 3421 1064 
   
Konin ............................. 120366 57 530 3649 1046 
   
Koszalin ......................... 90033 47 1243 3113 1722 
   
Legnica .......................... 80432 42 964 3208 1240 
   
Leszno ........................... 92878 46 1082 3723 1362 
   
Łomża ........................... 108294 67 620 3247 1014 
   
NOWY SĄCZ ............... 102702 71 1110 3729 1001 
   
Piotrków Trybunalski .... 100744 53 761 3287 922 
   
Przemyśl ....................... 117135 59 377 3375 941 
   
Siedlce .......................... 118564 85 1718 3320 1038 
   
Słupsk ........................... 87760 47 774 3577 1415 
   
Suwałki .......................... 85623 46 338 3302 1018 
   
Tarnów .......................... 118932 96 676 3476 879 
   
Włocławek ..................... 85232 47 463 3578 1167 
   
Zamość ......................... 160113 91 813 3724 1162 
   
Zielona Góra ................. 123449 67 1486 3403 1328  

a Miasta, które przed zmianami administracyjnymi w 1999 r. były miastami wojewódzkimi, a obecnie są 
miastami na prawach powiatu o liczbie ludności zbliżonej do miasta Nowego Sącza w przedziale plus/minus 
35 tys. mieszkańców. b Łącznie z cudzoziemcami. 



URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 
                  poleca uwadze Czytelników następujące publikacje: 
 

ROCZNIKI STATYSTYCZNE 
 

 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2009 
      Wersja polsko-angielska, format B5. 
      Termin wydania - grudzień, cena 30,00 zł, CD-ROM - 15,00 zł 
 

 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2009 - PODREGIONY, POWIATY, GMINY 
       Wersja polsko-angielska, format B5. 
       Termin wydania - grudzień, cena 30,00 zł, CD-ROM - 15,00 zł  

 ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA 2009 
       Wersja polsko-angielska, format B5. 
       Termin wydania - grudzień, cena 25,00 zł, CD-ROM - 15,00 zł  

ANALIZY STATYSTYCZNE 
 

 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH 2004-2008 
       Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów, powiatów i gmin, format B5. 
       Termin wydania - listopad, cena 16,00 zł  

 BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2008 R. 
       Przekroje: regiony, województwa, podregiony, format A4. 
       Termin wydania - grudzień, cena 20,00 zł  

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE 
 

 BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
       Wersja polsko-angielska, wydanie kwartalne, format A4. 
       Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD. 
       Termin wydania - 55-59 dni po kwartale, cena 20,00 zł 
 

 BIULETYN STATYSTYCZNY MIASTA KRAKOWA 
       Wersja polsko-angielska, wydanie kwartalne, format B5. 
       Przekroje: Kraków, wybrane miasta. 
       Termin wydania - 60 dni po kwartale, cena 18,00 zł 
 

 ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ  
      W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2008 R. 
       Publikacja opracowana tylko w wersji elektronicznej, na płycie CD-ROM lub dostępna  
       w internecie, wydanie roczne. 
       Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD. 
       Termin wydania - kwiecień, cena CD-ROM - 15,00 zł 
 

 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2008 R. 
       Wersja polsko-angielska, wydanie roczne. Publikacja opracowana tylko w wersji elektronicz- 
       nej, na płycie CD-ROM lub dostępna w internecie. 
       Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów, gmin. 
       Termin wydania - czerwiec, cena CD-ROM - 15,00 zł 
 

 LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 
      W 2008 R. 
       Wersja polsko-angielska, wydanie roczne. Publikacja opracowana tylko w wersji elektronicz- 
       nej, na płycie CD-ROM lub dostępna w internecie. 
       Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
       Termin wydania - lipiec, cena CD-ROM - 15,00 zł  

 INFORMATOR STATYSTYCZNY MIASTO TARNÓW 
       Przekroje: Tarnów, wybrane miasta, format B5. 
       Termin wydania - wrzesień, cena 15,00 zł  
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