
POGŁĘBIONA ANALIZA MIASTA ŻAGAŃ, ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA  
NA POTRZEBY ZARYSU PROJEKTU - KONKURS „ROZWÓJ LOKALNY” 

 
 
Wstęp: 
Analiza potencjałów, problemów i potrzeb w celu przeprowadzenie konsultacji społecznych 
na potrzeby zarysu projektu w konkursie „Rozwój Lokalny”. 
Żagań – miasto, będące jednocześnie gminą miejską i siedzibą gminy wiejskiej Żagań, 
zlokalizowane w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, na pograniczu Niziny 
Śląsko-Łużyckiej i Wału Trzebnickiego, nad Bobrem i Czerną Wielką; siedziba powiatu 
żagańskiego. Miasto o ponad osiemsetletniej historii, liczące nieco ponad 25 tysięcy 
mieszkańców. W mieście stacjonuje dowództwo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz główny 
sztab amerykańskiego kontyngentu wojsk NATO w Polsce. 
Żagań zlokalizowany na 35 miejscu listy miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze ze zdiagnozowaną silną utratą funkcji i niekorzystną sytuacją społeczno-
gospodarczą. 
Analizę danych i wskaźników Żagania skonfrontowano z grupą porównawczą (MRL). 
Pogłębioną analizę wskaźnikową porównano z danymi miasta Żary – również miasta 
średniego zlokalizowanego w woj. lubuskim.  
 
 

Analiza wskaźników rozwoju Miasta Żagań w oparciu o narzędzie – Monitoring 
Rozwoju  Lokalnego, System Analiz Samorządowych oraz dane GUS 

 
OGÓLNY WSKAŹNIK ROZWOJU GMINY 

 
- Żagań – wartość wskaźnika rozwoju na poziomie 0,06 
- Żary – wartość wskaźnika rozwoju na poziomie 0,25 
 
Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  

 
 

WSKAŹNIK ROZWOJU - WYMIAR ŚRODOWISKOWY 
 
PROBLEM: POGARSZAJĄCĄ SIĘ JAKOŚĆ POWIETRZA - NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE 
STREFA ŻARSKO-ŻAGAŃSKA BYŁA JEDYNĄ STREFĄ W POLSCE, W PRZYPADKU 
KTÓREJ W 2007 ROKU STWIERDZONO PRZEKROCZENIE POZIOMU DOCELOWEGO 
KADMU ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA 

• Przyczyna: duża liczba budynków z piecami ogrzewanymi złej jakości materiałem na terenie 
starego miasta, brak wystarczającej infrastruktury ścieżek rowerowych, brak niskoemisyjnego 
taboru i infrastruktury komunikacyjnej, brak możliwości finansowania programu wymiany 
pieców w prywatnych budynkach mieszkalnych, budynki publiczne o niskiej izolacyjności 
ciepła 

• Skutek: nierozwiązanie problemu doprowadzi do dalszego zwiększania zachorowalności na 
choroby płucno-krążeniowe – rejon żarsko-żagański jest najbardziej zagrożony na terenie 
województwa. 

• Potencjał do wykorzystania: duże obszary zielone, sporo miejsca do obsadzenia drzewami i 
zielenią, dostępność miejsc i lokalizacji pod budowę ścieżek rowerowych 



 
PROBLEM: NISKI STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW, W TYM 
BRAK WYSTARCZAJĄCEJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ.  

• Przyczyna: brak ostrożności pieszych i kierowców, małe odcinki ścieżek rowerowych, brak 
odpowiedniego oświetlenia ulicznego 

• Skutek: wzrost liczby wypadków 
• Potencjał: dobra współpraca władz i szkół z policją i Stowarzyszeniem Turystyki Rowerowej 

OGNIWO, chętnie włączającą się w edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów – jest możliwość rozszerzenia współpracy na Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i inne stowarzyszenia senioralne, są tereny pod ścieżki rowerowe. 

 
Wskaźnik rozwoju w wymiarze środowiskowym na przestrzeni lat 2013-2017 spadał i 
osiągnął wartość - 0,09. Żary w tym samym okresie osiągnęły wartość -0,01. Dynamika 
wzrostu wskaźnika w Żarach jest wyższa o 0,03. 
 
 

Dostępność Komunikacyjna 
 

Długość sieci dróg 
 

1. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 powierzchni powiatu - 
Żagań znajduje się znacznie poniżej średniej grupy porównawczej. Porównując 
wartość nominalną dla Żar i Żagania – Żary odnotowują wartość wskaźnika na 
poziomie wyższym niż Żagań.  

 

Jakość sieci dróg 

 
1. Udział dróg o nawierzchni twardej ulepszonej w łącznej długości dróg gminnych i 

powiatowych - Żagań znajduje się znacznie poniżej średniej grupy porównawczej. 
 

2. Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 km2 powierzchni 
gminy - Żagań znajduje się znacznie poniżej średniej grupy porównawczej. 

 
3. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. ludności - w grupie 

porównawczej notuje się spadek wartości, Żagań natomiast notuje wzrost wskaźnika. 
W porównaniu z Żarami wartość wskaźnika jest o 7 wyższa niż w Żaganiu. 

Rozwój alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w miastach 

1. Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 - Żagań znajduje się znacznie poniżej średniej grupy 
porównawczej. W porównaniu z Żarami wartość wskaźnika jest o 2682 wyższa niż w 
Żaganiu. 

2. Liczba parkingów „Parkuj i Jedź” na 10 tyś mieszkańców – Żagań nie dysponuje tego 
typu obiektami, co jest równoznaczne z tym, że znajduje się poniżej średniej w grupie 
porównawczej.  

 



Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  
 
W 2017 roku w Żaganiu znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 
parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). 
 
Transport niepubliczny: 
Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów): 9 km  
Będących pod zarządem gminy: 8 km  
Będących pod zarządem starostwa: 1 km  
Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego: 0 km  
 
Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności: 
Żagań: 3,3 km  
woj. lubuskie: 5,7 km  
Polska: 3,2 km  
 
Źródło: GUS, 31.XII.2017 
 
 

Ład i struktura przestrzenna obszaru 
 

Zrównoważenie funkcji społeczno-gospodarczych i środowiskowych 
 

1. Udział powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni 
gminy - Żagań znajduje się znacznie poniżej średniej grupy porównawczej. W 
porównaniu z Żarami wartość wskaźnika jest o 0,5 wyższa niż w Żaganiu. 
 
Badając wskaźniki dot. wymiaru środowiskowo – przestrzennego, deficyty i odchylenia w 

stosunku do przyjętej średniej w grupie porównawczej zostały wykazane w następ. 
obszarach.: długość i jakość sieci dróg, rozwój alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych 
oraz w obszarze dotyczącym zrównoważenia  funkcji społeczno – gospodarczych. W każdym 
z przytoczonych wskaźników Żagań znajduje się znacznie poniżej średniej grupy 
porównawczej. Deficyty  występują m.in. w obrębie dróg gminnych i powiatowych o 
twardej/twardej ulepszonej nawierzchni na 100km2 powierzchni powiatu/gminy, w liczbie 
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. lud.. Żagań notuje także braki w 
zakresie ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 oraz brakiem jakiejkolwiek infrastruktury z 
zakresie parkingów „parkuj i jedź”. Deficyty wykazane zostały także w udziale powierzchni 
parków, zieleńców i terenów zielenie osiedlowej w powierzchni gminy.  
 
Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  
 
 
Emisja zanieczyszczeń gazowych w Żaganiu – w roku 2018 
Ogółem – 24 665 t/r 
Ogółem bez dwutlenku węgla – 287 t/r 
Dwutlenek siarki – 86 t/r 
Tlenki azotu – 23 t/r 
Tlenek węgla – 178 t/r 
Dwutlenek węgla – 24 378 t/r  



 
 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych w Żaganiu – w roku 2018 
Ogółem – 45 t/r 
Ogółem na 1km2 powierzchni – 1,13 t/r 
Ze spalania paliw – 45 t/r 
 
Źródło: GUS - dane wg stanu na 2019.07.04 
 



WSKAŹNIK ROZWOJU - WYMIAR SPOŁECZNY: 
 
PROBLEM: MIGRACJA DO INNYCH MIAST 

• Przyczyna: brak miejsc pracy, brak ciekawej oferty edukacyjnej, brak atrakcyjnej 
oferty rekreacyjnej, zła jakość powietrza, starzenie się społeczeństwa, brak miejsca 
historycznej edukacji, w tym brak muzeum regionalnego 

• Skutek: nierozwiązanie problemu może doprowadzić do wyludniania miasta 
• Potencjał: duży węzeł kolejowy, skrócenie czasu przejazdu do większych miast, 

możliwość powrotów po pracy i po szkole do Żagania, możliwość lobbowania na 
rzecz dopasowania rozkładów jazdy środków komunikacji masowej 

 
PROBLEM: ZUBOŻENIE I STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ ZAGROŻENIE 
WYKLUCZENIEM OSÓB STARSZYCH 

• Przyczyna: wiele osób na wcześniejszych emeryturach, rosnące koszty utrzymania, 
odpływ młodych ludzi 

• Skutek: dalsza degradacja społeczeństwa 
• Potencjał: wiele osób na emeryturze zostaje w Żaganiu, mają spore doświadczenie i 

kompetencje, można zachęcić  ich do zaangażowania się na rzecz lokalnej 
społeczności w ramach działań międzypokoleniowych. 

 
PROBLEM: NISKIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNE, NIEWYSTARCZAJĄCY 
POZIOM STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI – GŁÓWNIE PROBLEM 
INFRASTRUKTURY OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANY JEST URZĄD 
MIASTA (WYDZIAŁY URZĘDU ZLOKALIZOWANE SĄ W 3 RÓŻNYCH, DO TEGO 
ZABYTKOWYCH BUDYNKACH) NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW 
DOSTĘPNOŚCI A TAKŻE MIEJSC O WALORACH TURYSTYCZNYCH. 

• Przyczyna: ograniczenia finansowe; 
• Skutek: rosnące niezadowolenia osób z niepełnosprawnościami. 
• Potencjał: bardzo dobra znajomość potrzeb i standardów, które należy spełnić dzięki 

zatrudnieniu Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób z Niepełnosprawnościami o wysokim 
poziomie kompetencji i wiedzy (osoba poruszająca się na wózku).  

Wskaźnik rozwoju w wymiarze społecznym na przestrzeni lat 2013-2016 spadał, w roku 2017 
wzrósł i osiągnął wartość - 0,13. Żary w tym samym okresie osiągnęły wartość 0,09. 
Dynamika wzrostu wskaźnika w Żarach jest wyższa o 0,24.  

 

Żagań jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 26 148 w roku 2017 
(w 2018 – 25 020), z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 
liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest 
porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz 
porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 
Żagań ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -37. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 
-1,42 na 1000 mieszkańców Żagania.  



W 2016 roku 45,1% zgonów w Żaganiu spowodowanych było chorobami układu 
krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Żaganiu były nowotwory, a 3,5% zgonów 
spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żagania przypada 
10.46 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz 
nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju. W 2017 roku zarejestrowano 272 
zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 342 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 
wewnętrznych wynosi dla Żagania -70. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z 
zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji 
zagranicznych wynoszące -7. 61,2% mieszkańców Żagania jest w wieku produkcyjnym, 
17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

Źródło: GUS, 31.XII.2017 
 

Przyrost naturalny 

1. Przyrost naturalny w ostatnich 5 latach na 1000 ludności – Żagań znajduje się 
znacznie poniżej średniej grupy porównawczej. Notuje się więcej zgonów niż 
urodzeń. Wartość nominalna przyrostu naturalnego w Żaganiu wynosi -3,9, natomiast 
sąsiednich Żar jest na poziomie -1.  

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie 
Związku Miast Polskich, dane na dzień 01.07.2019r.  
 
Przyrost naturalny w Żaganiu w 2018r.: -37 
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Żaganiu w 2018r.: -1,42  
Urodzenia żywe na 1000 ludności: 
Żagań: 9,6  
woj. lubuskie: 10,1  
Polska: 10,5 
 
Współczynnik dzietności ogólnej (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w 
ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat): 
Żagań: 1,32  
woj. lubuskie: 1,43 
Polska: 1,45  
 
Współczynnik dynamiki demograficznej (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 
zgonów):  
Żagań: 0,82  
woj. lubuskie: 1,00  
Polska: 1,00  
 
Źródło: GUS, 31.XII.2017 

Ruchy migracyjne 

1. Saldo migracji na 1000 mieszkańców – w Żaganiu na przestrzeni lat 2013-2017 
zwiększa się saldo migracji, zrównując miasto ze średnią z grupy porównawczej, która 
na przestrzeni tego samego okresu odnotowuje poprawę zjawiska.  



2. Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób - w Żaganiu na przestrzeni lat 
2013-2017 zwiększa się saldo migracji, zrównując miasto ze średnią z grupy 
porównawczej, która na przestrzeni tego samego okresu odnotowuje poprawę 
zjawiska.  

3. Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lata na 1000 mieszkańców – zarówno w grupie 
porównawczej, jak i w Żaganiu na przestrzeni lat 2013-2017 wartość wskaźnika 
maleje.  

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  

 

Migracje ludności: 
Zameldowania w ruchu wewnętrznym : 272 
Zameldowania z zagranicy: 5 
Wymeldowania w ruchu wewnętrznym: 342 
Wymeldowania za granicę: 12 
Saldo migracji: -77 
Saldo migracji wewnętrznych: -70 
Saldo migracji zagranicznych: -7 
 
Źródło: GUS, 31.XII.2017 
 

Stopień integracji / rozwarstwienia społecznego 

1. Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 1000 mieszkańców – w grupie 
porównawczej znajdujemy się znacznie powyżej średniej. Ilość przyznanych 
dodatków w Żaganiu w 2017r. przewyższa wartość osiągniętą przez grupę o 19. W 
porównaniu z Żarami ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych w Żaganiu jest 
wyższa o 66.  

Dokonując analizy wskaźników dotyczących zasobów instytucjonalnych, integracji i kapitału 
społecznego Żagania należy zwrócić uwagę na fakt, że w zakresie zasobów instytucjonalnych 
gminy, aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz stopnia integracji i stopnia 
rozwarstwienia społecznego miasto notuje wartości poniżej średniej przyjętej dla grupy 
porównawczej.  

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  
 
W 2017 roku w Żaganiu oddano do użytku 46 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców 
oddano więc do użytku 1,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla 
województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite 
zasoby mieszkaniowe w Żaganiu to 10 377 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców 
przypada zatem 396 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa 
lubuskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. W 2016 roku 60,9% mieszkań zostało 
przeznaczonych na cele indywidualne, 39,1% na lokale zakładowe. Przeciętna liczba pokoi w 
nowo oddanych mieszkaniach w Żaganiu to 4,26 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla 
województwa lubuskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna 
powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Żaganiu to 



96,30 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego 
oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. 
 
Zasoby mieszkaniowe w Żaganiu 
 
Mieszkania na 1000 mieszkańców: 
Żagań: 396,30  
woj. lubuskie: 362,80  
Polska: 371,30  
 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 
Żagań: 62,30 m2  
woj. lubuskie: 73,50 m2  
Polska: 73,80 m2 
 
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców (oddanych do użytkowania w 2017 roku): 
Żagań: 1,76  
woj. lubuskie:  3,93  
Polska 4,64  
 
Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę (oddanego do użytkowania w 2017 roku): 
Żagań: 0,17 m2  
woj. lubuskie: 0,35 m2  
Polska: 0,43 m2 

Źródło: GUS, 31.XII.2017 

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu  
 
Liczba mieszkańców miasta Żagań w roku 2016 – 26.188 osób 
Liczba mieszkańców miasta Żagań w roku 2017 – 26.148 osób 
Liczba mieszkańców miasta Żagań w roku 2018 – 25.020 osób  
 
Liczba dzieci urodzonych w 2017r. i zameldowanych w 2017r. – 236 osoby 
Liczba dzieci urodzonych w 2018r. i zameldowanych w 2018r. – 203 osoby 
 
 
Rodziny korzystające z pomocy społecznej poniżej roku: 
2016 – 132 osoby 
2017 – 98 osób 
2018 – 151 osób 
 
Informacje dotyczące osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej: 

1. Liczba osób skierowanych w danym roku: 
2016 – 4 osoby 
2017 – 5 osób 
2018 – 7 osób 

2. Liczba osób umieszczonych w dps w danym roku: 
2016 – 0 osób 
2017 – 6 osób 



2018 – 6 osób 
3. Liczba osób przebywająca w dps: 

2016 – 27 osób 
2017 – 32 osoby 
2018 – 34 osoby 
 
Liczba dzieci przebywająca w rodzinach zastępczych: 
2016 – 53 osoby 
2017 – 52 osoby 
2018 – 59 osób 
 
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych: 
2016 – 6 osób / 5 rodzin 
2017 – 6 osób / 4 rodziny 
2018 – 15 osób / 7 rodzin  
 
Liczba Niebieskich Kart: 
2016 – 41 Kart 
2017 – 43 Karty 
2018 – 63 Karty 
 
Liczba Grup Roboczych do rozwiązywania problemów przemocy: 
2016 – 38 grup 
2017 – 32 grupy 
2018 – 47 grup 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w roku 2018 

 
Dostępność i jakość usług oraz infrastruktury 

 
Oferta usług związanych kulturą, sportem i rekreacją 

1. Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 mieszkańca – w 
stosunku do Żar wartość nominalna jest mniejsza o 18 oraz charakteryzuje się 
mniejszą dynamiką wzrostu.  

2. Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca – na 
przestrzeni lat poziom wskaźnika z wysokiego poziomu 334 spada na 144, zrównując 
nas z grupą porównawczą. Porównując poziom wskaźnika z Żarami – dynamika 
wzrostu w stosunku do Żar jest znacznie niższa.  

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  
 
Ø Baza noclegowa w Żaganiu (Według danych GUS z 2017 roku) w Żaganiu znajdował 

się: 
1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów.  
W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 
obiekty.  



Ø Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):  
− pochylnia wjazdowa: 1  
− winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1  
− parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1  
− Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):  

z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 200)  
z nagłośnieniem: 1  
z projektorem multimedialnym: 1  
z zestawem do wideokonferencji: 1  
z obsługą techniczną: 1  
z ekranem: 1  
z flipchartem (tablica suchościeralna): 1  
z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1  
z siecią WiFi na terenie obiektu: 1 
 

Kultura i rekreacja w Żaganiu: 

Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Żaganiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 
0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). 
 

Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:  
− imprezy ogółem: 96 (uczestnicy: 54 654)  
− seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 785)  
− wystawy: 10 (uczestnicy: 27 260)  
− festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 120)  
− koncerty: 35 (uczestnicy: 19 751)  
− prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 745)  
− imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 271)  
− konkursy: 6 (uczestnicy: 630)  
− pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 942)  
− konferencje: 1 (uczestnicy: 120)  
− interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 350)  
− warsztaty: 5 (uczestnicy: 1 040)  
− inne: 3 (uczestnicy: 640) 

 
Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:  
− ogółem: 11 (członkowie: 419)  
− plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 53)  
− taneczne: 1 (członkowie: 30)  
− muzyczne: 1 (członkowie: 20)  
− fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 14)  
− seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 205)  
− dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 41)  
− inne: 3 (członkowie: 56) 

 
Muzea: 



Według danych z 2017 w Żaganiu działało 1 muzeum lub oddział .  
Odnotowano 12 313 zwiedzających, co daje 4 722 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 
tys. mieszkańców.  

Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało 
udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
 
Źródło: GUS, 31.XII.2017 
 
 



WSKAŹNIK ROZWOJU - WYMIAR GOSPODARCZY 
 
PROBLEM: SŁABY WZROST GOSPODARCZY, W TYM BRAK AKTYWNOŚCI 
LOKALNEGO BIZNESU W ROZWÓJ GLOBALNY MIASTA I BRAK 
PROSPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW, 

• Przyczyna: słaba współpraca międzysektorowa, niska kondycja firm lokalnych. 
• Skutek: alienacja gospodarcza 
• Potencjał: organizacje gospodarcze na forum regionu i powiatu – należy wzmocnić 

współpracę. 

 
Wskaźnik rozwoju w wymiarze gospodarczym na przestrzeni lat 2013-2017 spadał i osiągnął 
wartość 0,03. W porównaniu z Żarami wartość wskaźnika jest o 0,63 niższa. Dynamika 
wzrostu wskaźnika w Żarach jest wyższa o 0,05. 
 
  

Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki 
 

Dostępność zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej 

1. Kwota wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca – średnia trzyletnia -   
kwota przypadająca w Żaganiu na 1 mieszkańca klasyfikuje się poniżej średniej w 
grupie porównawczej, notując spadek przy jednoczesnym wzroście poziomu 
wskaźnika w grupie porównawczej. W mieście z bezpośredniego sąsiedztwa, które 
zostało wybrane do porównania, czyli Żarach wartość wskaźnika jest wyższa o 368.    

2. Nowo oddana powierzchnia komercyjna do liczby nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych – średnia trzyletnia - Żagań znajduje się poniżej średniej ustalonej dla 
grupy porównawczej. Miasto notuje spadek, przy jednoczesnym wzroście wartości 
wskaźnika w grupie porównawczej. W porównaniu do miasta Żary – szczegółowe 
wskaźniki dotyczące obu gmin przedstawiają się następująco: Żagań – 13,3 Żary – 23. 

3. Nowo oddana powierzchnia komercyjna do liczby zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych – średnia trzyletnia - Żagań również znajduje się poniżej średniej 
ustalonej dla grupy porównawczej. Miasto notuje spadek, przy jednoczesnym 
wzroście wartości wskaźnika w grupie porównawczej. W porównaniu do miasta Żary 
– szczegółowe wskaźniki dotyczące obu gmin przedstawiają się następująco: Żagań – 
0,8 Żary – 1,6. 

4. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 
mieszkańców – miasto Żagań w badanym okresie odnotowało spadek, następnie 
stagnację, w grupie porównawczej wartość wskaźnika na przestrzeni lat rośnie.  

Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące potencjału i konkurencyjności lokalnej gospodarki 
– Żagań wykazuje w tej dziedzinie deficyty, które utrudniają dynamiczny rozwój gospodarczy 
miasta. Świadczy o tym m.in., wskaźnik dotyczący kwoty wydatków inwestycyjnych 
przypadająca na 1 mieszkańca, gdzie Żagań znajduje się znacznie poniżej średniej z grupy 
porównawczej. Pozostałe badane wskaźniki dotyczące m.in. Nowo oddanych powierzchni 
komercyjnych do liczby zarejestrowanych/nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
lub wskaźnik dotyczący Liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 



1000 mieszkańców – również potwierdzają, że Żagań znajduje się poniżej średniej osiągniętej 
w grupie porównawczej. 
 
Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  
 

W Żaganiu w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 074 podmioty 
gospodarki narodowej, z czego 2 011 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 200 nowych podmiotów, a 201 podmiotów 
zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (255) podmiotów 
zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (182) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej 
(496) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (178) podmiotów 
wyrejestrowano natomiast w 2010 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów 
posiadających osobowość prawną w Żaganiu najwięcej (194) jest stanowiących spółki 
handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby 
zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 955) jest mikro-
przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 0,8% (26) podmiotów jako rodzaj 
działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i 
budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,2% (622) podmiotów, a 78,9% (2 426) 
podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żaganiu najczęściej deklarowanymi 
rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (30.1%) oraz Budownictwo (18.3%). 
 

Rejestr REGON – ŻAGAŃ  

Stan rejestru: 
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON: 3 074  
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: 26  
Przemysł i budownictwo: 622  
Pozostała działalność: 2 426 
Podmioty nowo zarejestrowane w Żaganiu w 2017 roku: 200  
Podmioty wyrejestrowane w Żaganiu w 2017 roku: 201  
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 2 011 
 
Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości: 
Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych): 2 955 
Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych): 95 
Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych): 24 
 

Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON 
według formy prawnej: 
Spółdzielnie ogółem: 10 
Spółki handlowe ogółem: 210 
Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego: 41 
Spółki handlowe – akcyjne: 2 
Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego: 1 
Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością: 194 



Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego: 40 
Spółki cywilne ogółem: 182 
 
W Żaganiu na 1000 mieszkańców pracuje 196 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla 
województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,0% wszystkich 
pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,0% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w 
Żaganiu wynosiło w 2017 roku 7,9% (10,2% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to 
znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz 
znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. W 2017 roku przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w Żaganiu wynosiło 3 587,59 PLN, co odpowiada 79.20% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo 
mieszkańców Żagania 1 115 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 197 pracujących 
przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 
82. 21,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Żagania pracuje w sektorze rolniczym 
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,1% w 
sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 
informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym  
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).  
 
 

BEZROBOCIE W ŻAGANIU 

Bezrobocie rejestrowane w Żaganiu: Pracujący na 1000 ludności (bez pracujących w 
jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych 
oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o 
liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności): 

Żagań: 196,0  
woj. lubuskie: 229,0  
Polska: 247,0  
 

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego: (bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w 
różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły 
roboczej danej populacji. Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy. 
Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia 
rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności 
w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.)  

Żagań - 7,9%  
woj. lubuskie: 6,6%  
Polska 6,6% 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żaganiu: 

Wynagrodzenie brutto Żagań: 3 588 PLN  
woj. lubuskie: 3 951 PLN  
Polska: 4 528 PLN  



 
 
Dojazdy do pracy w Żaganiu :  
Liczba osób wyjeżdżających do pracy (Poza miasto zamieszkania): 1 115  
Liczba osób przyjeżdżających do pracy (Z innego miasta): 1 197 
Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy: 82  
Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy: 1,07 
 
Źródło: GUS, 31.XII.2017 
 

Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej 
 

Dostępność i jakość oferowanych miejsc pracy 

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - na przestrzeni 5 lat Żagań zanotował 
wzrost, jednakże porównując osiągniętą wartość z wartościami w grupie 
porównawczej znajduje się poniżej średniej osiągniętej przez grupę. Porównując 
wartość nominalną dla Żar i Żagania – Żary odnotowują wartość wskaźnika na 
poziomie o 480 wyższym niż Żagań. 

2. Oferty pracy (stan na koniec roku) na 1000 mieszkańców powiatu – w Żaganiu na 
przestrzeni lat 2013-2016 osiągał wartość wskaźnika powyżej średniej w grupie, w 
roku 2017 zanotowany został spadek, przy równoczesnym wzroście wartości 
wskaźnika w grupie porównawczej.  

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  

 
Sytuacja materialna mieszkańców 

 
Dochody mieszkańców gminy i stopień ich zróżnicowania 

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - na przestrzeni 5 lat Żagań zanotował 
wzrost, jednakże porównując osiągniętą wartość z wartościami w grupie 
porównawczej znajduje się poniżej średniej osiągniętej przez grupę. Porównując 
wartość nominalną dla Żar i Żagania – Żary odnotowują wartość wskaźnika na 
poziomie o 480 wyższym niż Żagań. 

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  
 

Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju) 
 

Wysokość i struktura dochodów 

1. Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca -  na przestrzeni 5 lat Żagań 
zanotował wzrost, jednakże porównując osiągniętą wartość z wartościami w grupie 
porównawczej znajduje się poniżej średniej osiągniętej przez grupę. Porównując 



wartość nominalną dla Żar i Żagania – Żary odnotowują wartość wskaźnika na 
poziomie o 543 wyższym niż Żagań. 

2. Dochody własne przypadające na 1 mieszkańca - na przestrzeni 5 lat Żagań zanotował 
wzrost, jednakże porównując osiągniętą wartość z wartościami w grupie 
porównawczej znajduje się poniżej średniej osiągniętej przez grupę. Porównując 
wartość nominalną dla Żar i Żagania – Żary odnotowują wartość wskaźnika na 
poziomie o 408 wyższym niż Żagań. 

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  

 
Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju) 

 
Wysokość i struktura wydatków 

1. Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca – średnia trzyletnia - w 
Żaganiu na przestrzeni lat 2013-2017 wartość wskaźnika spada, przy jednoczesnym 
wzroście wartości wskaźnika w grupie porównawczej. Porównując wartość nominalną 
dla Żar i Żagania – Żary odnotowują wartość wskaźnika na poziomie o 269 wyższym 
niż Żagań. 

Badając wskaźniki dotyczące rynku pracy i kwalifikacji siły roboczej – miasto Żagań 
odnotowuje wzrost, jednakże w dalszym ciągu znajduje się poniżej średniej prezentowanej 
przez grupę porównawczą. Wybrane do analizy wskaźniki dotyczyły przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz liczby ofert pracy na 1000 mieszkańców. Te same 
wskaźniki zostały wybrane do analizy sytuacji materialnej mieszkańców, która w mieście 
Żagań także znajduje się poniżej średniej osiągniętej przez grupę. Dochody ogółem oraz 
dochody własne przypadające na 1 mieszkańca mimo, że odnotowują wzrost w dalszym ciągu 
nie przekraczają średniej osiągniętej przez grupę porównawczą. Również wysokość i 
struktura wydatków na tle grupy porównawczej kształtuje się dla Żagania poniżej średniej i 
notuje spadek, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika w grupie porównawczej.  
 
Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  

 

 

 



WYMIAR INSTYTUCJONALNY 

Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy 
 

Zasoby instytucjonalne gminy - liczba podmiotów, zakres współpracy, kwalifikacje 
urzędników 

 
1. Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców – na przestrzeni 5 lat Żagań zanotował 

bardzo nieznaczny wzrost, jednakże porównując osiągniętą wartość w grupie 
porównawczej znajduje się znacznie poniżej średniej osiągniętej przez grupę.  
Jednocześnie w stosunku do Żar również wartość nominalna jest niższa o 1. 

 
2. Udział wydatków na szkolenia i rozwój zawodowy w wydatkach bieżących - na 

przestrzeni 5 lat Żagań zanotował wzrost, jednakże porównując osiągniętą wartość z 
wartościami w grupie porównawczej znajduje się poniżej średniej osiągniętej przez 
grupę.  

Aktywność obywatelska mieszkańców 

1. Frekwencja wyborcza – wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – na 
przestrzeni 2013-2017 wskaźnik dotyczący Żagania nieznacznie spada lub utrzymuje 
się na stałym poziomie. Na tle grupy porównawczej wartości osiągnięte przez Żagań 
są znacznie niższe niż średnia grupy.  

2. Liczba uczestników imprez kulturalnych na 1000 mieszkańców – w latach 2013 – 
2014 wskaźnik zacznie wzrósł, następnie nastąpił spadek i osiągnięta została wartość 
poniżej średniej grupy porównawczej, np. w 2017r. grupa osiągnęła wskaźnik na 
poziomie 3908, natomiast Żagań – 2561. Równocześnie porównując Żagań z Żarami – 
wartość nominalna w Żaganiu jest niższa o 2154.  

Źródło: Monitoring Rozwoju Lokalnego, System Analiz Samorządowych – narzędzie Związku Miast Polskich, dane na dzień 
01.07.2019r.  
 


