Ochrona årodowiska i ZasobÛw Naturalnych nr 28, 2005 r.

Monika Szczurowska, Konrad Podawca, Barbara Gworek

WIEå POLSKA ñ POJ CIE,
STRUKTURA, ROZW”J
POLISH COUNTRYSIDE ñ NOTION,
STRUCTURE, DEVELOPMENT
S≥owa kluczowe: wielofunkcyjny rozwÛj, obszary wiejskie, funkcjonalne programy.
Keywords: multipurpose development, countryside, functional programmes.

Proper implementation of additional non-agricultural functions into countryside
depends on the external and internal factors which occur in the given area. The factors
provide a chance of developing or indicate the areaís weaknesses. They affect the growth
of broadly interpreted products like demand or entertainment, demand for many types
of services, industrialization, urbanization in the countryside.
In current circumstances, the directions of agriculture and countryside development are not so closely connected anymore. A need exists to prepare a separate strategy
for agriculture and countryside development. Strategy for agriculture should take into
consideration competitiveness improvement, income increase. The strategy should be
directed towards adjusting Polish agriculture to European Unionís exigencies. Strategy
for countryside development should take into consideration spatial diversity of every
single area of the country according to current status and possibilities.
Subsequent to multipurpose development a rise in importance of non-agricultural
functions causes changes to the typical spatial arrangement of the countryside and brings
necessity to map out zones with good conditions for development of farming, forestry,
water management, tourism and recreation and provide proper protection. At the same
time in other areas it is necessary to map out zones with good conditions for development of industry, communication and housing. In land development planning of the
countryside it is necessary to strive after spatial coordination and development of all the
functions in rural areas. Such actions make countryside a more attractive place to work
and live.
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1. WPROWADZENIE
Wsi polskiej potrzebny jest program rozwoju stwarzajπcy szansÍ wykorzystania w umiejÍtny sposÛb potencja≥u terenÛw wiejskich i aktywizujπcy wszystkie si≥y twÛrcze w spo≥eczeÒstwie wiejskim [K≥odziÒski 1996]. Powyøsze za≥oøenia spe≥nia program wielofunkcyjnego rozwoju terenÛw wiejskich, ktÛry dπøy
do wiÍkszego zrÛønicowania gospodarki wiejskiej, opartej dotychczas g≥Ûwnie
na produkcji surowcÛw rolniczych. Aktywacja terenÛw wiejskich oznacza koniecznoúÊ stworzenia szans do rozwoju takøe innych dzia≥Ûw produkcji, zwiπzanych zarÛwno z rolnictwem, jak i strefπ pozarolniczπ. Oznacza to, øe rolnictwo
nadal bÍdzie stanowiÊ istotnπ role na terenach wiejskich, lecz nie jedynπ i dominujπcπ. Szanse, ktÛre stwarza wielofunkcyjny rozwÛj terenÛw wiejskich, to:
stworzenie nowych miejsc pracy w zawodach pozarolniczych,
rozwÛj szeroko rozumianej przedsiÍbiorczoúci,
tworzenie niezbÍdnej infrastruktury technicznej i spo≥ecznej umoøliwiajπcej
przyciπgniÍcia inwestycji na tereny wiejskie.
Powyøsze za≥oøenia wielofunkcyjnego rozwoju terenÛw wiejskich wp≥ywajπ w istotny sposÛb na problemy planowania obszarÛw wiejskich. RozwÛj funkcji pozarolniczych powoduje zmiany w uk≥adzie przestrzennym wsi. ZwiÍkszenie zatrudnienia pozarolniczego na wsi powoduje zmianÍ w krajobrazie wiejskim. Powstawanie nowych us≥ug, lokalizacja drobnego przemys≥u na terenach
wiejskich, budowa domÛw przez ludnoúÊ nierolniczπ, rozwÛj turystyki ñ to zjawiska, ktÛre powodujπ zmianÍ typowego rolniczego krajobrazu wsi.
Wymienione kierunki zmian krajobrazu i funkcji wsi muszπ byÊ uwzglÍdnione w planowaniu przestrzennym. Powoduje to koniecznoúÊ wyznaczenia na obszarach wiejskich stref o dogodnych warunkach do rozwoju rolnictwa, leúnictwa,
gospodarki wodnej, turystyki i rekreacji oraz zapewnienie im naleøytej ochrony,
a jednoczeúnie wyznaczenia na pozosta≥ych terenach dogodnych obszarÛw do rozwoju budownictwa przemys≥owego, komunikacyjnego i mieszkaniowego.
W planowaniu zagospodarowania przestrzennego wsi powinno siÍ dπøyÊ
do koordynacji przestrzennej i rozwoju wszystkich funkcji wsi. Takie dzia≥ania
powodujπ wzrost atrakcyjnoúci wsi jako miejsca øycia i pracy.

➢
➢
➢

2. POJ CIE WSI I JEJ PODZIA£ NA TYPY
Termin wieú stosowany jest zasadniczo w trzech znaczeniach [S≥ojewski
1987]:
1) jako osada, ktÛrej ludnoúÊ zajmuje siÍ rolnictwem, w tym znaczeniu wsiπ
jest kaøda osada zamieszka≥a przez wiÍkszoúÊ ludnoúci trudniπcej siÍ pracπ
na roli i czerpiπcej z tej pracy podstawÍ egzystencji;
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2) jako wioska, tj. osada zamieszka≥a przez rodziny prowadzπce indywidualne
gospodarstwo ch≥opskie;
3) jako ogÛ≥ wiosek lub terenÛw uøytkowanych rolniczo.
W uk≥adzie przestrzennym wieú to podstawowa jednostka terytorialna, w ramach ktÛrej wystÍpujπ poszczegÛlne gospodarstwa, stanowiπce jako zak≥ady
wytwÛrcze wyodrÍbnionπ ca≥oúÊ spo≥eczno-ekonomicznπ.
Wieú potocznie oznacza obszar terenu, w obrÍbie ktÛrego znajdujπ siÍ zagrody i pola, tworzπce jednπ ca≥oúÊ gospodarczπ, w ktÛrej odbywa siÍ proces
produkcji.
Biorπc pod uwagÍ stosunki produkcji (stosunki w≥asnoúciowe) oraz uk≥ad
przestrzenny, wyodrÍbnia siÍ nastÍpujπce typy wsi:
1) ze wzglÍdu na stosunki produkcji wyodrÍbniano dwa g≥Ûwne typy wsi:
● wsie ch≥opskie utworzone z gospodarstw kierowanych przez poszczegÛlne rodziny ch≥opskie,
● wsie skupiajπce paÒstwowe gospodarstwa rolne i spÛ≥dzielnie produkcyjne;
2) ze wzglÍdu na wielkoúÊ i uk≥ad przestrzenny wyrÛønia siÍ trzy typy wsi:
● osadnictwo rozproszone,
● przysiÛ≥ki,
● wsie skupione (okolnice, owalnie, ulicÛwki, wielodroønice, widlice, ≥aÒcuchÛwki, szeregÛwki, rzÍdÛwki).
Wieú jako jednostkÍ osadniczπ i spo≥ecznπ wyodrÍbnionπ ze strefy øycia spo≥ecznego podzieliÊ moøna na nastÍpujπce typy:
● wieú tradycyjnπ,
● wieú spÛ≥dzielczπ lub osadÍ paÒstwowego gospodarstwa rolniczego,
● osadÍ leúnπ,
● osadÍ m≥ynarskπ,
● wieú letniskowπ,
● wieú podmiejskπ,
● wieú rybackπ,
● wieú rejonÛw uprzemys≥owionych.
3. ELEMENTY OSIEDLI WIEJSKICH
3.1. Typologia funkcjonalna
W historycznym rozwoju osadnictwa wiejskiego wykszta≥ci≥a siÍ struktura
funkcjonalno- przestrzenna, ktÛra polega na hierarchii funkcjonalnej osiedli wiejskich [Wiúniewska 1999]. Okreúlano jπ jako wiÍü spo≥eczno-gospodarczπ. RozwÛj wymiany towarowej i us≥ug przekszta≥ca≥ typowo rolnicze osiedla gospo43
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darstw rolnych na uk≥ady mieszane us≥ugowo-rolne, koncentrowane w niektÛrych ogniwach uk≥adu. Koncentracja odbywa≥a siÍ na zasadzie dogodnej dostÍpnoúci pieszej i konnej, umoøliwiajπcej dojazd lub dojúcie i powrÛt w ciπgu jednego dnia. Ekonomicznym miernikiem obszaru uøytkÛw rolnych naleøπcych do
wsi by≥ promieÒ rzÍdu 1,0ñ1,5 km, tj. ok. 300ñ700 ha. Przewaønie w takim uk≥adzie powierzchniowym osadnictwo przetrwa≥o do czasÛw wspÛ≥czesnych.
Czynnik ekonomiczny, tj. dochody uzyskiwane przez rzemieúlnikÛw, kupcÛw i inne us≥ugi, przyczyni≥ siÍ do wytwarzania strefy obs≥ugi obejmujπcej okoliczne wsie w promieniu rzÍdu 2ñ7 km od miejscowoúci o funkcjach rolniczo-us≥ugowych. Dalszy rozwÛj handlu i us≥ug, wzrost ludnoúci nierolniczej
po-wodowa≥ zmiany w charakterze zabudowy takiej wsi. Powstawa≥o wÛwczas
miasteczko rolnicze lub miasto. Miasteczkom rolniczym przyznawano odpowiednie przywileje, m.in. prawo odbywania targÛw i zwolnienia od podatkÛw. Na
tworzenia siÍ miasteczek wp≥ywa≥y rÛwnieø rÛøne czynniki zewnÍtrzne, np. funkcje obronne, przebieg szlakÛw handlowych i drÛg, wodnych, system administracyjny itp.
Na hierarchiÍ funkcjonalnπ osadnictwa wp≥ywa≥ system administracji paÒstwowej, samorzπdowej, a w dalszej przesz≥oúci ñ feudalnej i krÛlewskiej, przez
umieszczenie w wybranych ogniwach sieci odpowiednich urzÍdÛw i instytucji.
W okresie miÍdzywojennym kraj by≥ podzielony na wojewÛdztwa, powiaty i gminy. Siedzibami wojewÛdztw by≥y duøe miasta, powiatÛw ñ rÛønej wielkoúci miasta, natomiast gmin ñ miasteczka i wsie.
Gminy dzieli≥y siÍ na so≥ectwa, gdzie so≥tys by≥ mieszkaÒcem jednej ze wsi.
Taki uk≥ad tworzy≥ hierarchiÍ funkcjonalnπ trÛjstopniowπ.
W Polsce twÛrcπ pierwszej kompleksowej teorii o planowaniu osiedli wiejskich by≥ Franciszek Piaúcik. Teoria ta znana jest pod nazwπ ÑTrÛjstopniowej
wiÍzi spo≥ecznej na wsiî. PojÍcie ÑwiÍü spo≥eczno-gospodarczaî naleøy w tym
wypadku rozumieÊ jako ca≥okszta≥t powiπzaÒ produkcyjnych, us≥ugowych i spo≥eczno-kulturowych ludnoúci na okreúlonym obszarze [Thumenas 1973]. WiÍü
ta ≥πczy poszczegÛlne osiedla w zespo≥y, w ktÛrych oúrodki niøszego stopnia sπ
uzaleønione od oúrodkÛw wyøszego stopnia, lepiej wyposaøonych w us≥ugi. PoszczegÛlne stopnie wiÍzi wyznaczπ czas potrzebny na pokonanie odleg≥oúci od
miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub do punktÛw us≥ugowych. Teoretyczny model sieci osiedli skupionych opracowa≥ W. Christaller. Przedstawi≥ go
w uk≥adzie heksagonalnym.
Uk≥ady funkcjonalne niøszego szczebla ñ powiaty i gminy ñ sπ w duøym
stopniu powiπzane z gospodarkπ rolnπ. Zmiany strukturalne w rolnictwie decydujπ o ich rozwoju. W okresie uspo≥ecznienia rolnictwa i likwidacji wolnego
rynku, znaczna czÍúÊ ma≥ych miast powiatowych i miejscowoúci gminnych utraci≥a g≥Ûwnie podstawy rozwoju. Reforma administracyjna kraju z 1953 r. (usta44
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nowienie gromad i likwidacja gmin) spowodowa≥a w niewielkim stopniu zahamowanie koncentracji us≥ug w tradycyjnych uk≥adach funkcjonalnych. Reforma
podzia≥u administracyjnego z 1974 r. przywrÛci≥a gminy, zlikwidowa≥a powiaty
i wyodrÍbni≥a 49 wojewÛdztw (wczeúniej by≥o19). Zamiast powiatÛw powo≥ano
regiony. TrÛjstopniowπ hierarchiÍ osadnictwa zastπpi≥ uk≥ad dwustopniowy.
Obecnie powrÛcono do uk≥adu trÛjstopniowego, przy znacznej redukcji liczby
wojewÛdztw i znacznym zwiÍkszeniu uprawnieÒ samorzπdÛw oraz w≥adz powiatowych i wojewÛdzkich.
3.2. Programy funkcjonalne
W poczπtkowym okresie powstawania osadnictwa wiejskiego gospodarka
by≥a prowadzona g≥Ûwnie na zasadzie samozaopatrzenia i handlu wymiennego
[Wiú-niewska 1999]. W okresie kolonizacji na prawie niemieckim w planach
podzia≥u ≥anu pod zabudowÍ pojawi≥y siÍ zapisy ñ karczma, koúciÛ≥, so≥tys i kowal. W úredniowieczu wokÛ≥ rynku skupia≥y siÍ us≥ugi rzemieúlnicze i karczmy
handlowe. Sam rynek by≥ miejscem targowym. W nastÍpstwie zaborÛw wiele
miast utraci≥o prawa miejskie, jednak funkcje us≥ugowe zachowa≥y siÍ do czasÛw obecnych.
Programy us≥ug w osadnictwie wiejskim w wyniku uw≥aszczenia ch≥opÛw,
rozwoju powszechnej oúwiaty, powstania ch≥opskich organizacji spÛ≥dzielczych
i zwiπzkÛw gospodarczych z przemys≥em uleg≥y znacznemu rozszerzeniu.
W okresie miÍdzywojennym powsta≥a spÛ≥dzielczoúÊ mleczarska, kasy poøyczkowe, kÛ≥ka rolnicze, organizacje zaopatrzenia i zbytu. Jednoczeúnie rozwinÍ≥a
siÍ sieÊ szkÛ≥ i domÛw kultury, powsta≥a ochotnicza straø poøarna. Zakres us≥ug
i rozmieszczenie dyktowa≥y prawa gospodarki rynkowej i inicjatywy spo≥eczne.
Nie dotyczy≥o to szkolnictwa powszechnego, zastrzeøonego dla administracji
paÒstwowej.
Po II wojnie úwiatowej uspo≥eczniono wiÍkszoúÊ us≥ug. W rÍkach prywatnych pozosta≥ pewien zakres us≥ug rzemieúlniczych. Likwidacja sieci us≥ug prywatnych spowodowa≥a zmiany w modelu obs≥ugi osadnictwa wiejskiego. Nowy
model tworzono w oparciu na dotychczasowych zasadach dostÍpnoúci us≥ug,
starano siÍ jednak ustaliÊ programy i normatywne powierzchnie. KoncentracjÍ
us≥ug przewidziano w jednostkach osadniczych pe≥niπcych funkcje administracyjne, tzn. w gminach (gromadach) i powiatach.
Programy us≥ug wyznaczano w zaleønoúci od promienia obs≥ugi urzπdzeÒ,
powierzchni uøytkÛw rolnych, liczby ludnoúci i uk≥adu komunikacyjnego. Pewne us≥ugi lokalizowano z przeznaczeniem dla kilku gmin, np. bazy Gminnych
SpÛ≥dzielni ÑSamopomoc ch≥opskaî, powiatowe oúrodki magazynowe, lecznice
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weterynaryjne. Istnia≥a teø grupa us≥ug lokalizowanych w kaødej wsi, np. zlewnie mleka, sklepy spoøywcze, kioski ÑRuchî. Limitem odleg≥oúci objÍto sieÊ
szkÛ≥. PrzyjÍto, øe piesze dojúcie dziecka do szko≥y moøe wynosiÊ do 3 km.
OgÛlny program modelowy zak≥ada≥ wyposaøenie sieci osadnictwa wiejskiego
w nastÍpujπce us≥ugi:
1) Poziom I ñ Us≥ugi podstawowe (UP): punkty us≥ugowe zlokalizowane w osiedlu wiejskim lub we wsi rejonowej, úwiadczπce us≥ugi dla mieszkaÒcÛw danej wsi, przysiÛ≥kÛw lub odosobnionych zagrÛd w promieniu nie wiÍkszym
niø 1,5ñ3 km, przy liczbie osÛb min. 300; zlokalizowany jest tu:
● sklep wielobranøowy,
● zlewnia mleka,
● úwietlica,
● rzemios≥o,
● ewentualnie szko≥a.
2) Poziom II ñ Centrum us≥ugowe gminne (GOU): zespÛ≥ us≥ug handlowych,
socjalnych-bytowych, kulturalno-rekreacyjnych i administracyjnych zlokalizowanych w miejscowoúci gminnej, ktÛry obs≥uguje mieszkaÒcÛw z ca≥ej
gminy i z miejscowoúci gminnej; zasiÍg obs≥ugi wynosi do 10 km przy liczbie 4000ñ8000 mieszkaÒcÛw; zlokalizowany jest tu:
● zespÛ≥ handlowy, w sk≥ad ktÛrego wchodzπ punkty sprzedaøy detalicznej
oraz dom handlowy,
● us≥ugi wyspecjalizowane, mogπ to byÊ np. punkty przyjÍÊ do naprawy
i odbioru (np. maszyn unikalnych, rolniczego sprzÍtu specjalistycznego
i elektronicznego),
● administracja gminna,
● s≥uøba zdrowia,
● oúwiata i wychowanie,
● sport,
● handel i rzemios≥o,
● poczta,
● bank spÛ≥dzielczy,
● dom kultury,
● straø poøarna,
● oúrodek lub agenda zaopatrzenia i zbytu rolnictwa ÑSamopomoc Ch≥opskaî.
3) Poziom IIa ñ Lokalny oúrodek gmin (LOO): oúrodek zlokalizowany w miastach leøπcych na obszarach wiejskich, pe≥niπcy funkcje miejscowoúci gminnej
o poszerzonym zakresie us≥ug handlowych i socjalno-bytowych; zamiast
domu handlowego jest dom towarowy, w oúrodku tym przewidziano szerszy
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zakres us≥ug technicznych, us≥ug wyspecjalizowanych oraz drobny przemys≥
spoøywczy, filie lub ekspozytury administracji wojewÛdzkiej (np. sπdownictwo); oúrodek obs≥uguje kilka sπsiednich gmin.
4) Poziom III ñ miasto wojewÛdzkie, z administracjπ wojewÛdzkπ, zarzπdami,
zjednoczeniami organizacji gospodarczych, zlokalizowane us≥ugi dla mieszkaÒcÛw gmin i miast leøπcych na obszarze wojewÛdztwa, w tym:
● oúrodek handlowy, ktÛrego wielkoúÊ zaleøy od liczby mieszkaÒcÛw sta≥ych, poszerzony o us≥ugi specjalistyczne dla mieszkaÒcÛw ca≥ego wojewÛdztwa,
● wielodzia≥owy dom towarowy, ≥πcznie z bazπ magazynowπ, technicznπ
i transportowπ,
● urzπd powiatowy,
● szkolnictwo úrednie i zawodowe,
● stadion sportowy,
● szpital,
● zawodowa straø poøarna.

Rys. 1. Schemat powiπzaÒ funkcjonalnych w dziale obs≥ugi ludnoúci miÍdzy gminnym oúrodkiem obs≥ugi a lokalnym oúrodkiem gmin a oúrodkiem wojewÛdzkim (wg Wieczorkiewicza); GOU ñ gminny oúrodek us≥ugowy, LOO ñ lokalny oúrodek us≥ugowy gmin,
OW ñ osiedle wiejskie, PK ñ przysiÛ≥ek
Fig. 1. The outline of function links between a communal service centre and a local communal
centre and a province centre (Wieczorkiewiczís estimate); GOU ñ a communal service
centre, LOO ñ a local communal centre, OW ñ a rural settlement, PK ñ a hamlet
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