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WIELOFUNKCYJNY ROZW”J
TEREN”W WIEJSKICH SZANS• DLA WSI
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Polish countryside needs a development program that will create a chance to competently exploit the potential of these areas and activate all creative powers of the rural
communities. The above conditions are met by The Rural Areas Multipurpose Development Plan which strives to diversify rural economy based mainly on farming. Development of rural areas is possible through creating new jobs in trades not related to agriculture, developing enterprise and creating necessary technical and social infrastructure to
attract investments.
The development of the above factors brings about changes to spatial arrangement
of countryside and must be taken into account when establishing functional programmes in order to achieve better spatial co-ordination, and also to improve environmental
protection and living standards.

1. WPROWADZENIE
Wielofunkcyjny rozwÛj terenÛw wiejskich polega g≥Ûwnie na zrÛønicowaniu gospodarki wiejskiej, czyli na odejúciu od traktowania obszarÛw wiejskich
jako obszarÛw monofunkcyjnych, na ktÛrych rolnictwo i produkcja surowcÛw
rolniczych stanowi dominujπcπ lub jedynπ funkcjÍ. Wielofunkcyjny rozwÛj wsi
to umiejÍtne wkomponowanie w wiejskπ przestrzeÒ dodatkowych funkcji pozarolniczych [K≥odziÒski 1996].
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Przemiany gospodarcze w Polsce zaowocowa≥y duøπ skalπ bezrobocia, szczegÛlnie w regionach zdominowanych przez jednπ ga≥πü gospodarki. Rolnicze tereny monofunkcyjne pod wieloma wzglÍdami przypominajπ oúrodki miejskie
posiadajπce jeden zak≥ad. Sytuacja na rynku pracy zaleøy wÛwczas od kondycji
ekonomicznej tego jednego zak≥adu.
Model rozwoju dπøπcy do koncentracji w miastach pozarolniczej dzia≥alnoúci gospodarczej okaza≥ siÍ niekorzystny zarÛwno dla miast, jak i dla terenÛw wiejskich. Koncentracja pozarolniczych miejsc pracy w miastach powodowa≥a kosztowne zjawisko migracji wahad≥owej. Miasta boryka≥y siÍ z kryzysem mieszkaniowym, wysokim kosztem budowy nowej infrastruktury, nastÍpowa≥a dalsza degradacja úrodowiska naturalnego. Na terenach wiejskich
natomiast, w wyniku migracji ludnoúci do miast w celach zarobkowych, narasta≥y procesy depopulacyjne oraz deformacja podstawowych struktur demograficznych.
Pod koniec lat szeúÊdziesiπtych zaczÍto dostrzegaÊ problemy zwiπzane z koncentracjπ pozarolniczej dzia≥alnoúci w miastach, ujawniajπce siÍ w degradacji
mniejszych oúrodkÛw. Problem obszarÛw wiejskich nie by≥ wÛwczas powaønie
traktowany. Przyjmowany jako wskaünik stopnia rozwoju gospodarczego kraju
odsetek ludnoúci mieszkajπcej w miastach poprawi≥ siÍ, jednak rzeczywisty rozwÛj gospodarczy by≥ wÛwczas proporcjonalnie wolniejszy. Nie zwracano uwagi
na to, øe rzeczywistym wskaünikiem stopnia zacofania jest udzia≥ zatrudnienia
rolniczego. Na poczπtku lat dziewiÍÊdziesiπtych do gospodarstw powrÛci≥o setki ch≥oporobotnikÛw, ktÛrzy utracili prace w miastach. ZwiÍkszy≥o to skalÍ jawnego i ukrytego bezrobocia na wsi.
Pojawienie siÍ koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarÛw wiejskich pod
koniec lat osiemdziesiπtych by≥o reakcjπ na dostrzeøenie trudnoúci Ûwczesnego
modelu rozwoju.
Panujπca w latach dziewiÍÊdziesiπtych kryzysowa sytuacja rolnictwa, przyczyni≥a siÍ do wiÍkszego zainteresowania nowπ strategia wielofunkcyjnego rozwoju terenÛw wiejskich, w propagowaniu ktÛrej úwiat nauki odegra≥ znaczπcπ
rolÍ. W rezultacie zaowocowa≥o to opracowaniem dwÛch dokumentÛw rzπdowych: ÑStrategia dla Polskiî oraz ÑZa≥oøenia polityki spo≥eczno-gospodarczej
dla wsi, rolnictwa gospodarki øywnoúciowej do roku 2000î. Jest to nowe podejúcie, polegajπce na zrozumieniu, øe dla wsi rÛwnie waøne jak rolnictwo sπ inne
dzia≥y gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w zawodach pozarolniczych lub zwiπzanych z rolnictwem bπdü jego otoczeniem.
Termin wielofunkcyjnego rozwoju terenÛw wiejskich nie odnosi siÍ jednak
wy≥πcznie do procesu tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to zagadnienie znacznie
szersze, w ktÛrym problemy wsi i rolnictwa musza byÊ traktowane komplekso50
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wo. Modernizacja rolnictwa i wielokierunkowy rozwÛj terenÛw wiejskich sπ ze
sobπ úciúle powiπzane. Przeobraøenie rolnictwa w Polsce bÍdzie moøliwe tylko
wÛwczas, gdy zmieni siÍ jego bezpoúrednie otoczenie. Modernizacja rolnictwa
moøliwa bÍdzie tylko dziÍki uwolnieniu z gospodarstw si≥y roboczej, ktÛra powinna znaleüÊ zatrudnienie w innych zawodach. W tym celu powinno siÍ dπøyÊ
do stworzenia szansy dla tych, ktÛrzy chcπ zrezygnowaÊ z pracy w rolnictwie,
ale majπ zamiar pozostania na wsi.
WystÍpujπce w Polsce zjawisko tzw. falowania demograficznego, ujawnia
siÍ w postaci wystÍpujπcych na przemian zjawisk wyøu i niøu demograficznego.
Dane prognostyczne wskazujπ, øe zasoby ludnoúci w wieku produkcyjnym w najbliøszej przysz≥oúci bÍdπ siÍ powiÍkszaÊ. Pozwala to wnioskowaÊ, øe czynnik
demograficzny bÍdzie dodatkowa presjπ na rynku pracy, zarÛwno w miastach,
jak i na wsi. Bezrobociu na terenach wiejskich naleøy siÍ przeciwstawiaÊ, poprzez stworzenie miejsc pracy wzbogacajπcych funkcje pozarolnicze. W planowaniu przestrzennym naleøy uwzglÍdniÊ, by by≥y to funkcje wywo≥ujπce samoistny rozwÛj przez dzia≥anie tzw. efektÛw mnoønikowych, a wiÍc przede wszystkim rozwÛj infrastruktury.
Z przeprowadzonych analiz wynika, øe gminy o przewadze funkcji rolniczych charakteryzuje wyøsza stopa bezrobocia niø w gminach o znacznie rozwiniÍtej funkcji przemys≥owej.
G≥Ûwnym za≥oøeniem wielofunkcyjnego rozwoju trenÛw wiejskich jest poprawa øycia i pracy ludnoúci wiejskiej. W tym celu niezbÍdna jest modernizacja
i budowa nowej infrastruktury ekonomiczno-spo≥ecznej na wsi. Pozwoli to na
rozwÛj pozarolniczej dzia≥alnoúci na obszarach wiejskich oraz zwiÍkszenie liczby nowych miejsc pracy. ZwiÍkszenie zatrudnienia pozarolniczego na wsi daje
moøliwoúÊ wyboru miejsca pracy i jej rÛønorodnoúÊ. Przyczynia siÍ do zwiÍkszenia dochodÛw ludnoúci wiejskiej, ale rÛwnieø zwiÍksza atrakcyjnoúÊ wsi jako
miejsca øycia i pracy. Przyjmowanie nowych funkcji przez tradycyjnπ wieú spowodujÍ zmniejszenie bezrobocia oraz rozwÛj przedsiÍbiorczoúci, ktÛra jest podstawπ wzrostu gospodarczego.
2. UWARUNKOWANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU
TEREN”W WIEJSKICH
Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju terenÛw wiejskich moøna podzieliÊ na zewnÍtrzne i wewnÍtrzne [Siekierski, Romanowska 2000].
Uwarunkowania zewnÍtrzne stwarzajπ szansÍ, moøliwoúÊ dzia≥ania (tj. korzystne okolicznoúci, ktÛre wieú powinna wykorzystaÊ do rozwoju) lub zagroøenia (tj. niesprzyjajπce okolicznoúci, ktÛre jeúli nie zostanπ podjÍte dzia≥ania za51
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pobiegawcze, mogπ hamowaÊ rozwÛj wsi). Uwarunkowania wewnÍtrzne stanowiπ o sile lub s≥aboúci obszaru.
Uwarunkowania zewnÍtrzne sπ kszta≥towane przez trendy rozwojowe, zjawiska prze≥omowe o charakterze spo≥eczno-gospodarczym i procesy wp≥ywajπce na ekonomikÍ w decydujπcy sposÛb. Obejmujπ nastÍpujπce grupy czynnikÛw:
1) czynniki demograficzne, tj. tendencje i zjawiska zwiπzane z liczbπ i przemieszczaniem siÍ ludnoúci, strukturπ demograficznπ oraz procesami demograficznymi;
2) czynniki ekonomiczne, tj. kszta≥towanie siÍ si≥y nabywczej ludnoúci, stopieÒ
jej zad≥uøenia, procesy wzrostu gospodarczego, zjawiska finansowe (np. inflacja), kondycjÍ ekonomicznπ gospodarki i poszczegÛlnych podmiotÛw i zjawiska strukturalne w gospodarce;
3) czynniki techniczne, zwiπzane z wprowadzeniem nowych technik i technologii, materia≥Ûw, systemÛw wytwarzania i przekazywania informacji;
4) czynniki prawno-instytucjonalne, odnoszπce siÍ do regulacji prawnych, wystÍpowania oraz usytuowania poszczegÛlnych instytucji w ca≥ym systemie
spo≥eczno-ekonomicznym, ktÛre wyznaczajπ ramy dzia≥ania poszczegÛlnym
podmiotom i przedsiÍwziÍciom;
5) czynniki kulturowo-spo≥eczne, odnoszπce siÍ do przemian modelu øycia,
kszta≥towania siÍ systemu wartoúci, procesÛw i zjawisk o charakterze socjologicznym;
6) czynniki ekologiczne, odnoszπce siÍ do racjonalnego wykorzystania zasobÛw, ich alokacji, ochrony i gospodarowania nimi.
Przedstawione grupy czynnikÛw okreúlajπ zmiennπ w czasie rzeczywistoúÊ
spo≥ecznπ i ekonomicznπ, ktÛra determinuje nie tylko rozwÛj globalny, ale rÛwnieø regionalny.
Uwarunkowania wewnÍtrzne, tak jak i zewnÍtrzne, dzielπ siÍ na pozytywne
i negatywne. Przez pozytywne uwarunkowania wewnÍtrzne, czyli mocne strony
regionu, naleøy rozumieÊ specjalne walory regionu. Moøe to byÊ: wyposaøenie
w infrastrukturÍ, wystÍpowania zasobÛw naturalnych, stan úrodowiska przyrodniczego lub kondycja finansowa gminy. Mocne strony regionu odnoszπ siÍ wiÍc
do szeroko rozumianych zasobÛw. Zalicza siÍ rÛwnieø do nich aktywnoúÊ i umiejÍtnoúci w≥adz lokalnych w zakresie zarzπdzania, tworzenia lokalnego klimatu
dla przedsiÍbiorczoúci i pozyskiwania úrodkÛw finansowych na realizacjÍ rÛønego rodzaju przedsiÍwziÍÊ o charakterze publicznym oraz aktywnoúÊ spo≥ecznoúci lokalnej.
S≥abe, negatywne strony regionu wynikajπ z ograniczeÒ szeroko rozumianych zasobÛw oraz niedostatecznej aktywnoúci w≥adz i spo≥ecznoúci lokalnej.
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Przewaga s≥abych stron regionu zmniejsza jego zdolnoúÊ konkurowania z innymi oraz ogranicza jego dalszy rozwÛj.
Uwarunkowania wewnÍtrzne i zewnÍtrzne tworzπ si≥y napÍdowe wytwarzania na terenach wiejskich szeroko rozumianych produktÛw, ktÛrymi sπ:
1) zapotrzebowanie na rekreacjÍ, z ktÛrej bÍdzie korzystaÊ ludnoúÊ przebywajπca na terenach wiejskich czasowo. Popyt ten stanowi czynnik zewnÍtrzny
rozwoju obszarÛw wiejskich, powodujπcy poprawÍ warunkÛw bytowych ludnoúci wiejskiej;
2) zapotrzebowanie ludnoúci wiejskiej na szeroko pojÍtπ obs≥ugÍ. Pobudzenie,
a nastÍpnie zaspokojenie tego popytu przyczynia siÍ do podniesienia stopy
øyciowej ludnoúci miejscowej oraz powstrzymania odp≥ywu ludnoúci ze wsi;
3) industrializacja obszarÛw wiejskich oparta na istniejπcych lub potencjalnych
zasobach lokalnych (np. surowce, si≥a robocza) lub na zasobach wprowadzonych z zewnπtrz (np. kapita≥, si≥a robocza);
4) urbanizacja wprowadzona z zewnπtrz wystÍpujπca w dwojakiej formie:
● koncentracji przestrzennej wielofunkcyjnej obs≥ugi ludnoúci na terenie wsi,
● pog≥Íbienia zwiπzkÛw miÍdzy miastem a wsiπ objawiajπcego siÍ dojazdami do pracy do miasta ludnoúci wiejskiej i dodatkowym dop≥ywem dochodÛw na tereny wiejskie, widoczne jest rÛwnieø rozszerzenie funkcji
miasta w zakresie obs≥ugi spo≥ecznej, konsumpcyjnej i produkcyjnej na
obszary wiejskie.
Przedstawione tendencje powodujπ pojawienie siÍ na obszarach wiejskich
wielu funkcji, ktÛre moøna podzieliÊ na:
1) ekonomiczne: funkcje produkcji rolnej, produkcji leúnej, funkcje produkcji
ryb, funkcja przemys≥owa;
2) spo≥eczno-ekonomiczne: funkcje szeroko pojÍtej obs≥ugi ludnoúci wiejskiej,
funkcja rekreacji, g≥Ûwnie dla ludnoúci miejskiej;
3) ekologiczne: funkcja ochrony i podniesienia wartoúci krajobrazowej obszaru
wiejskiego.
Pojawienie siÍ nowych funkcji (pozarolniczych) moøe daÊ zatrudnienia ludnoúci odchodzπcej z rolnictwa.

3. WP£YW CZYNNIKA DEMOGRAFICZNEGO
NA SYTUACJE NA WIEJSKIM RYNKU PRACY
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, øe do 2005 r. nastπpi
wzmoøony przyrost ludnoúci w wieku produkcyjnym [Siekierski, Romanowska
2000]. SzczegÛlnie widoczny bÍdzie on w latach 1999ñ2005, kiedy wyniesie
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prawie 1600 tys., tj. 228 tys. úrednio w roku. StanowiÊ to bÍdzie g≥Ûwne ürÛd≥o
przyrostu podaøy si≥y roboczej w tym czasie. Przyrost si≥y roboczej netto moøna
szacowaÊ na 115 tys. osÛb, tj. 159 tys. úrednio w roku, w tym 90 tys. w miastach,
69 tys. na wsi, przyjmujπc wspÛ≥czynnik aktywnoúci zawodowej na poziomie
70%, zarÛwno w miastach, jak i na wsi. W przybliøeniu tyle, przy niezmienionych pozosta≥ych warunkach, naleøa≥oby stworzyÊ nowych miejsc pracy poza
sektorem rolnym, gdyby przyrost demograficzny (tj. zwiπzany z przyrostem ludnoúci w wieku produkcyjnym) by≥ jedynym ürÛd≥em podaøy si≥y roboczej. èrÛde≥ tych jest jednak wiele, przy czym w chwili obecnej najwaøniejsze jest bezrobocie, jawne w miastach i gospodarstwach bezrolnych na wsi oraz ukryte w rolnictwie.
W latach 2006 ñ2010 demograficzny przyrost si≥y roboczej bÍdzie niøszy niø
w latach 1999 ñ2005. Przyjmujπc ten sam poziom aktywnoúci zawodowej ludnoúci wiejskiej w wieku produkcyjnym (70%) wyniesie to 36 tys. úrednio w roku,
a wiÍc o 35% mniej niø w poprzednim okresie. Charakterystyczne dla okresu
2006 ñ2010 bÍdzie to, øe przyrost wystπpi tylko na wsi. Wyniesie on 38 tys.
úrednio w roku, tj. ponad po≥owÍ wielkoúci z poprzedniego okresu. Oznacza to,
øe sytuacja wsi ulegnie znacznemu pogorszeniu, w stosunku do okresu poprzedniego. Dopiero po roku 2010 widoczny bÍdzie proces zmniejszania siÍ liczby
ludnoúci w wieku produkcyjnym zarÛwno w miastach jak i na wsi. Znacznie
zmniejszy to problemy zatrudnienia.
Wysoki demograficzny przyrost si≥y roboczej moøe byÊ czÍúciowo zmniejszany przez wczeúniejsze emerytowanie pracownikÛw w starszym wieku, czÍsto
stosowane w ostatnich latach. Przyrost ludnoúci w wieku przedemerytalnym bÍdzie w nadchodzπcej dekadzie znacznie szybszy niø ogÛ≥u ludnoúci w wieku
produkcyjnym. Oznacza to, øe zastosowanie tego instrumentu moøe przyczyniaÊ
siÍ do zmniejszenia si≥y roboczej, zw≥aszcza w miastach. Jest to jednak taktyka
kosztowna i ma≥o skuteczna, poniewaø w praktyce tylko czÍúÊ wczeúniejszych
emerytÛw wycofuje siÍ z rynku pracy. Przeprowadzone analizy wskazujπ, øe
nadchodzπce lata bÍdπ okresem duøego przyrostu liczby m≥odych ludzi w wieku
produkcyjnym. O wiele bardziej racjonalnπ i skutecznπ drogπ zmniejszenia podaøy si≥y roboczej niø wczeúniejsze emerytowanie jest zatem w znacznie wiÍkszym stopniu niø obecnie zapewnienie tej m≥odzieøy moøliwoúci kszta≥cenia na
poziomie policealnym i wyøszym. Przyczyni siÍ to do przesuniÍcia podaøy m≥odej si≥y roboczej na lata o niøszym ogÛlnym przyroúcie ludnoúci w wieku produkcyjnym.
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4. KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Jeszcze kilkadziesiπt lat temu rolnictwo stanowi≥o dominujπcy element na
obszarach wiejskich [Siekierski, Romanowska 2000]. Wyznacza≥o úcieøki rozwoju, mia≥o istotny wp≥yw na byt i pomyúlnoúÊ mieszkaÒcÛw wsi. Obecnie
rolnictwo nie jest g≥Ûwnym ürÛd≥em utrzymania ludnoúci wiejskiej, a dzia≥alnoúÊ gospodarcza stanowi trzecie pod wzglÍdem wielkoúci ürÛd≥o dochodÛw
tej ludnoúci, po pracy najemnej i úwiadczeniach spo≥ecznych. Zmiana miejsca
pracy oraz ürÛd≥a dochodÛw przyczynia siÍ do powstania nowej sytuacji spo≥ecznej wsi. Przede wszystkim prowadzi do rozwarstwienia wsi pod wzglÍdem
sytuacji materialnej i spo≥ecznej. Prowadzi do rozerwania tradycyjnej wiÍzi
spo≥ecznoúci wiejskiej, os≥abiajπc teø tradycyjnπ jednoúÊ interesÛw spo≥ecznoúci danej wsi.
Gospodarstwa ch≥opskie przechodzπ rÛwnieø zmianÍ w sensie ekonomicznym i spo≥eczno-kulturowym. Wskaünikiem tych zmian jest m.in. zmiana ürÛd≥a
utrzymania ludnoúci øyjπcej w gospodarstwach domowych z uøytkowaniem indywidualnego gospodarstwa rolnego. Wed≥ug danych Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r. ludnoúÊ ta liczy≥a 8245 tys., w tym 1980 tys. stanowi≥y dzieci do
lat 15. Charakterystyczna jest struktura ludnoúci w wieku 15 i wiÍcej lat wed≥ug
ürÛde≥ utrzymania:
1) utrzymujπcy siÍ wy≥πcznie i g≥Ûwnie z pracy w swoim gospodarstwie rolnym
ñ 1932 tys. (30,9%);
2) utrzymujπcy siÍ g≥Ûwnie z pracy poza swoim gospodarstwem rolnym ñ
196 tys. (22,4%);
3) utrzymujπcy siÍ ze ürÛde≥ niezarobkowych ñ 292 tys. (35,1%);
4) utrzymywani 680 tys. (10,9%).
Zmianie uleg≥ rÛwnieø kierunek produkcji. Wed≥ug przywo≥anego wyøej spisu
rolnego gospodarstwa produkujπce g≥Ûwnie na rynek stanowi≥y 47,5%, gospodarstwa produkujπce g≥Ûwnie na potrzeby w≥asne ñ 37,5%, gospodarstwa produkujπce wy≥πcznie na potrzeby w≥asne ñ 12,8%, a nie prowadzπce produkcji ñ
2,2% ogÛ≥u indywidualnych gospodarstw rolnych.
Przedstawione dane ukazujπ, øe w prawdzie rozwÛj rolnictwa nadal jest waøny
w rozwoju obszarÛw wiejskich, ale drogi rozwoju rolnictwa i wsi rozchodzπ siÍ.
W Polsce dotyczy to prawie po≥owy miejscowoúci wiejskich. Moøna zauwaøyÊ,
øe wieú zatraci≥a swÛj rolniczy charakter, a rolnictwo zatraci≥o swÛj tradycyjny,
na ogÛ≥ zamkniÍty charakter. Obecnie szczegÛlnego znaczenia nabra≥y czynniki
egzogeniczne (zewnÍtrzne), o charakterze makroekonomicznym, europejskim,
globalnym.
Rolnictwo i wieú zosta≥y poddane ogromnej presji czynnikÛw ekonomicznych, spo≥ecznych, kulturowych i ideologicznych. W obecnej rzeczywistoúci jest
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widoczna potrzeba oddzielnego przygotowania strategii rozwoju rolnictwa i strategii rozwoju wsi. Strategia rozwoju rolnictwa powinna uwzglÍdniÊ zmianÍ waønoúci celÛw rozwojowych (waøniejsza od wzrostu produkcji sta≥a siÍ poprawa
konkurencyjnoúci oraz zwiÍkszenie dochodÛw), a przede wszystkim czynnikÛw
sprawczych wzrostu (relatywny spadek znaczenia czynnikÛw przyrodniczych
na rzecz wiÍkszego znaczenia czynnikÛw makroekonomicznych oraz postÍpu
technicznego). Powinna byÊ ukierunkowana na dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogÛw stawianych przez UniÍ Europejskπ. Strategia rozwoju wsi
powinna uwzglÍdniaÊ przestrzenne zrÛønicowanie stanu i moøliwoúci poszczegÛlnych regionÛw kraju.

5. OBSZARY WIEJSKIE
JAKO PRZESTRZE— WIELOFUNKCYJNA
Wszelki ludzkie poczynania sπ zwiπzane z przestrzeniπ [Kostrowicki 1976].
Przez wieki rozmieszczenie ludzkiej dzia≥alnoúci mia≥o charakter niemal dychotomiczny. Z jednej strony wszelkie formy dzia≥alnoúci rozwija≥y siÍ w miastach,
po≥πczonych ze sobπ rÛønorodnπ sieciπ powiπzaÒ, tworzπcych strukturÍ wÍz≥owπ danych obszarÛw. Z drugiej strony na znacznych obszarach dominowa≥o rolnictwo oraz inne formy dzia≥alnoúci ludzkiej, jak leúnictwo czy rybo≥Ûwstwo
oraz zwiπzane z tymi funkcjami osadnictwo. Obszary te nazwano wiejskimi, a zawiπzane z nimi osiedla wsiami. Jeúli na obszarach wiejskich wystÍpowa≥y inne
funkcje, to by≥o to g≥Ûwnie proste przetwÛrstwo produktÛw rolnych, leúnych
lub rybnych czy prosta eksploatacja z≥Ûø mineralnych bπdü rzemios≥o us≥ugowe
zaspokajajπce najprostsze potrzeby mieszkaÒcÛw wsi. Wyøsze formy dzia≥alnoúci produkcyjnej i us≥ugowej rozwija≥y siÍ w miastach, ktÛre obs≥ugiwa≥y
otaczajπcy je teren wiejski w zamian za dostarczane im produkty rolne i leúne,
w tym øywnoúÊ. Na tej wymianie opiera≥y siÍ stosunki gospodarcze miedzy
wsiπ a miastem.
W przesz≥oúci wiÍksza czÍúÊ ludnoúci skupiona by≥a na obszarach wiejskich
niø w miastach. W Europie ten uk≥ad przestrzenny naruszy≥a rewolucja przemys≥owa, ktÛra przyczyni≥a siÍ do powstawania na wsi osiedli ludzkich zwiπzanych
z eksploatacja zasobÛw mineralnych. RozwÛj przemys≥u przekszta≥ci≥ czÍúÊ tych
osiedli w miasta, inne pozosta≥y nadal osiedlami gÛrniczymi lub gÛrniczo-rolnymi. RozwÛj komunikacji kolejowej by≥ czynnikiem wp≥ywajπcym na powstanie
wokÛ≥ niektÛrych stacji kolejowych osiedli o charakterze mieszanym komunikacyjno-rolniczym. RozwÛj rekreacji przyczyni≥ siÍ do przekszta≥cenia czÍúci wsi
rolniczych w oúrodki rekreacyjne lub mieszane, rolniczo-rekreacyjne. W wyni-
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ku rozwoju w wiÍkszych wsiach us≥ug czÍúÊ z nich przybra≥a charakter mieszany lub przejúciowy, rolniczo-us≥ugowy lub us≥ugowo-rolniczy.
W ten sposÛb pojawi≥y siÍ na wsi funkcje niemal typowe dla miast. W ostatnich latach proces ten znacznie siÍ nasili≥, g≥Ûwnie z przyczyn ekonomicznych.
Wysoka cena gruntÛw w miastach oraz poszukiwanie taniej si≥y roboczej przyczyni≥o siÍ do rozwoju przemys≥u na terenach wiejskich. Zarysowa≥ siÍ proces
przemieszczania siÍ ludnoúci wiejskiej do pracy w miastach oraz proces przemieszczania siÍ wyøej kwalifikowanej si≥y roboczej z miast do pracy w zak≥adach zlokalizowanych we wsiach. RozwÛj komunikacji samochodowej spowodowa≥, øe czÍúÊ zatrudnionych w miastach osÛb osiedla≥a siÍ na terenach wiejskich, budujπc tu drugie domy. RozwÛj funkcji rekreacyjnej spowodowa≥ przeobraøenia terenÛw wiejskich po≥oøonych wokÛ≥ wielkich miast, w zasiÍgu tzw.
rekreacji úwiπtecznej lub terenÛw znacznie oddalonych od skupisk miejskich,
lecz majπcych szczegÛlne walory sprzyjajπce rekreacji.
Ekspansja funkcji zewnÍtrznych spowodowa≥a zmiany w strukturze zawodowej ludnoúci wsi. Widoczny jest proces zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie, leúnictwie i rybo≥Ûwstwie na rzecz przemys≥u, budownictwa, komunikacji
i us≥ug zlokalizowanych na terenie pobliskich miast bπdü obszarach wiejskich. Proces ≥πczenia pracy w rolnictwie z pracπ w innych zawodach zwiÍksza
liczbÍ ludnoúci dwuzawodowej, podnosi dochody ludnoúci wiejskiej oraz poziom ich øycia.
Widoczne sπ rÛwnieø ujemne strony tych przemian. DwuzawodowoúÊ wp≥ywa negatywnie na poziom gospodarki rolnej, ktÛra najczÍúciej s≥uøy juø tylko
zaspokajaniu potrzeb w≥aúcicieli gospodarstw i ich rodzin. Budowa nowych domÛw na wzÛr miejski wprowadza chaos w wiejskiej sieci osadniczej. Lokalizacja na terenach wiejskich zak≥adÛw przemys≥owych wy≥πczy≥a z uøytkowania
rolniczego i leúnego znaczne tereny oraz powoduje ujemne oddzia≥ywanie na
úrodowisko przyrodnicze. RozwÛj komunikacji i rozrastanie siÍ miast poch≥ania
znaczne powierzchnie uøytkÛw rolnych, zmniejszajπc poziom produkcji rolnej.
Jeøeli weümiemy pod uwagÍ, øe dobre grunty budowlane sπ czÍsto takøe dobrymi gruntami rolniczymi, widocznym jest konflikt miÍdzy interesami budownictwa przemys≥owego, miejskiego i komunikacyjnego a interesami rolnictwa czy
leúnictwa. Zagroøony zosta≥ takøe rozwÛj rekreacji na skutek zanieczyszczania
atmosfery i wÛd oraz przekszta≥ceÒ úrodowiska.
RozwÛj przemys≥u, rozbudowa miast i sieci komunikacyjnej jest obecnie procesem nieuniknionym i niezbÍdnym. Naleøy jednak przy tym braÊ pod uwagÍ,
øe w Polsce wystÍpuje stosunkowo ma≥o dobrych gruntÛw rolnych, leúnych oraz
rekreacyjnych i nie da siÍ dowolnie zwiÍkszaÊ ich powierzchni. Z tych powodÛw konflikt miÍdzy poszczegÛlnymi funkcjami na obszarach wiejskich moøe
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byÊ rozwiπzany jedynie w drodze zintegrowanego planowania przestrzennego
obszarÛw wiejskich, rÛøniπcego siÍ metodycznie od planowania miast.
Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich sprowadza siÍ do nastÍpujπcych czynnoúci:
1) oddzielnego traktowania w planowaniu obszarÛw wiejskich i miast,
2) koordynacji przestrzennej rozwoju wszystkich funkcji na obszarach wiejskich; koordynacja ta powinna objπÊ:
● wyznaczenie na terenach wiejskich obszarÛw o szczegÛlnych walorach
dla rolnictwa, leúnictwa i gospodarki wodnej, w tym rybnej oraz dla rekreacji i zapewnienie tym obszarom naleøytej ochrony,
● wyznaczenie na pozosta≥ych obszarach terenÛw pod budownictwo przemys≥owe, komunikacyjne i miejskie oraz odpowiednie ich przygotowanie,
● zagospodarowanie terenÛw niewchodzπcych do dwÛch wyøej wymienionych kategorii.
3) opracowanie modeli d≥ugofalowego rozwoju poszczegÛlnych obszarÛw wiejskich, zrÛønicowanych pod wzglÍdem obecnej i przysz≥ej struktury funkcjonalnej; okreúlenie sposobu przejúcia od stanu istniejπcego do poøπdanego.
W planowaniu przestrzennym za obszary wiejskie naleøy takøe uznaÊ obszary po≥oøone miedzy wielkimi aglomeracjami miejskimi a obszarami, na ktÛrych dominuje rolnictwo, leúnictwo i rybo≥Ûwstwo, wraz ze zwiπzanymi z tymi
funkcjami przetwÛrstwem, osadnictwem, us≥ugami i komunikacjπ. Do funkcji
kszta≥tujπcych siÍ na tych terenach naleøy rÛwnieø zaliczyÊ rekreacjÍ, ktÛrπ
tak jak wymienione funkcje cechuje bezpoúrednie uøytkowanie zasobÛw
przyrody.
Obszaru rekreacyjnego nie naleøy rozumieÊ tylko jako terenu, na ktÛrym sπ
po≥oøone oúrodki rekreacyjne, lecz jako przestrzeÒ, ktÛra stanowi o wartoúci
rekreacyjnej danego obszaru. Chodzi tu o otaczajπcy dane oúrodki krajobraz
ñ gÛry, lasy, wody. Funkcje rekreacji majπ tendencjÍ do pewnej koncentracji,
jednak nadmierna koncentracja szkodzi dalszemu ich rozwojowi. Obrazuje to
przyk≥ad oúrodkÛw rekreacyjnych w miastach, niewiele rÛøniπcych siÍ od miast,
z ktÛrych siÍ ucieka w celu rekreacji. Innym przyk≥adem moøe byÊ budowa na
obszarach wiejskich tzw. drugich domÛw, gdzie w wyniku ich nadmiernej koncentracji znika powÛd porzucania dla nich miast.
RozwÛj rolnictwa, leúnictwa oraz rybo≥Ûwstwa nie jest sprzeczny z rozwojem rekreacji. Funkcje te mogπ byÊ ≥πczone i stanowiÊ o sile niektÛrych obszarÛw. NiezbÍdne jest jednak wprowadzenie ochrony prawnej obszarÛw o szczegÛlnych walorach dla rolnictwa, leúnictwa i rekreacji. Ochrona ta nie powinna
byÊ absolutna, jednak kaøda zmiana uøytkowania ziemi na obszarach chronio-
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nych powinna byÊ szczegÛ≥owo udokumentowana i uzasadniona. Jeøeli dana inwestycja nie moøe byÊ zlokalizowana gdzie indziej, inwestor jest zobowiπzany
do oszczÍdnego gospodarowania tymi gruntami.
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