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The article reveals the function structure of rural areas and outlines the characteristic of respective functions.
The group of functions of rural areas can be divided, according to both their role in
economy and principles of spatial arrangement, into two categories: external (exogenous) and internal (endogenous) functions. External functions benefit the whole region or
country, e.g. agriculture and forestry, agricultural services, leisure, tourism, health resorts, municipal labour market services. Internal functions benefit local community only,
e.g. housing, service industry, community services.

1. ZNACZENIE JEDNOSTKI OSADNICZEJ
W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU I REGIONU
Z PUNKTU WIDZENIA PE£NIONEJ PRZEZ NI• FUNKCJI
ZespÛ≥ funkcji obszarÛw wiejskich moøna podzieliÊ z punktu widzenia ich
roli w strukturze gospodarki oraz zasad programowania i planowania przestrzennego na dwie g≥Ûwne grupy:
1) funkcje zewnÍtrzne (Ñegzogeniczneî), pe≥nione na rzecz gospodarki regionu
lub kraju;
2) funkcje wewnÍtrzne (Ñendogeniczneî), pe≥nione na rzecz mieszkaÒcÛw gminy.
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Funkcje zewnÍtrzne zaleøπ od:
1) roli, jakπ dany obszar spe≥nia w kraju lub regionie, gdzie g≥Ûwnym komponentem jest úrodowisko naturalne, oddzia≥ujπce na sposÛb i intensywnoúÊ
uøytkowania oraz zagospodarowania [Ko≥odziejski 1995];
2) po≥oøenia w stosunku do uk≥adu wÍz≥owego, tj. miejskiej sieci osadniczej,
w skali kraju i regionu;
3) uk≥adu liniowego autostrad i szybkiej kolei o znaczeniu krajowym i miÍdzynarodowym.
Do grupy funkcji zewnÍtrznych obszarÛw wiejskich, najpowszechniej wystÍpujπcych na obszarach gmin i najmocniej oddzia≥ujπcych na osadnicze zagospodarowanie wsi, naleøπ:
1) rolnictwo i leúnictwo;
2) obs≥uga rolnictwa;
3) funkcje wypoczynkowa, turystyczna, uzdrowiskowa;
4) funkcje przemys≥owe (przemys≥ rolno-spoøywczy, wydobywczy, drzewny,
oraz odzieøowy, hurtownie, sk≥ady, magazyny i inne);
5) obs≥uga miejskiego rynku pracy.
Do grupy funkcji wewnÍtrznych naleøπ:
6) funkcja mieszkaniowa;
7) przemys≥ us≥ugowy, produkcja towarÛw na zaopatrzenie miejscowej ludnoúci;
8) obs≥uga ludnoúci.

Rys. 1. Schemat funkcji gminy wg Wieczorkiewicza W. [1995]
Fig. 1. Communal Function Outline (Wieczorkiewiczís estimate)
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2. ROLNICTWO
Rolnictwo przestaje byÊ dominujπcπ ga≥Íziπ gospodarki i jego udzia≥ w gospodarce kraju zmniejsza siÍ w stosunku do innych dzia≥Ûw gospodarki [Zaniewska, Paw≥at-Zawrzykraj, Gloza-Musia≥ 2000]. Nie oznacza to jednak, øe
znaczenie rolnictwa w rozwoju spo≥ecznym maleje. Oznacza to wzrost znaczenia innych sektorÛw gospodarki, w ktÛrych rolnictwo jest podstawπ wiÍkszego
systemu wytwarzajπcego øywnoúÊ ñ gospodarki øywnoúciowej.
Gospodarka øywnoúciowa obejmuje:
1) produkcjÍ rolnπ;
2) zaopatrzenie w úrodki produkcji i us≥ugi produkcyjne;
3) przetwÛrstwo i dystrybucjÍ øywnoúci;
4) obrÛt øywnoúci.
Cechπ gospodarki øywnoúciowej jest przestrzenne zrÛønicowanie jej poszczegÛlnych elementÛw. Ze wzglÍdu na znaczenie danego obszaru wiejskiego w przestrzennej organizacji gospodarki rolnej moøna wydzieliÊ dwa obszary funkcjonalne:
1) obs≥ugÍ rynku konsumenta, w tym:
● strefÍ øywieniowπ, tj. rynek zbytu i popytu na dobra wytwarzane,
oraz
● strefÍ øywicielskπ, tj. rozmieszczenie rÛønych rodzajÛw produkcji i producentÛw;
2) obs≥ugÍ rynku producenta, ktÛra obejmuje:
● strefÍ obs≥ugi produkcji zwierzÍcej lub roúlinnej (np. oúrodki doradztwa
rolniczego ñ ODR, s≥uøbÍ weterynaryjnπ),
● sferÍ obs≥ugi skupu i zbytu produktÛw rolnych oraz zaopatrzenia w úrodki
produkcji (np. gie≥dy rolne, magazyny i hurtownie ñ w ma≥ych miasteczkach lub w duøych gospodarstwach rolnych),
● sferÍ obs≥ugi zaopatrzenia w sprzÍt i us≥ugi rolnicze,
● strefÍ przetwÛrstwa produktÛw rolnych.
Do warunkÛw majπcych wp≥yw na produkcjÍ rolnπ, jej poziom i specjalizacje zalicza siÍ:
1) warunki przyrodnicze,
2) warunki ekonomiczno-spo≥eczne,
3) poziom produkcji rolnej,
4) poziom zainwestowania w budynki i wyposaøenie w infrastrukturÍ technicznπ,
5) po≥oøenie wzglÍdem rynku zbytu oraz rynkÛw pracy.
Funkcjonowanie rolnictwa jest úciúle uzaleønione od czynnikÛw przyrodniczych. Od czynnikÛw geograficzno-przyrodniczych (ukszta≥towanie powierzch41
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ni, jakoúÊ gleby, rozk≥ad opadÛw) zaleøy potencja≥ produkcyjny rolnictwa. Na
terenie naszego kraju dla gruntÛw ornych wyrÛønia siÍ 13 kompleksÛw przydatnoúci rolniczej gleby. Wyznaczajπ one przyrodniczπ i ekonomicznπ przydatnoúÊ
gruntÛw do uprawy okreúlonych roúlin uprawnych. Nazwy kompleksÛw gleb
ornych odnoszπ siÍ do nazw gatunkÛw zbÛø, bÍdπcych najlepszymi wskaünikami roúlinnymi, dominujπcymi w strukturze zasiewÛw. Pod wzglÍdem przydatnoúci gleby na cele rolnicze wyrÛønia siÍ na podstawie w≥aúciwoúci przyrodniczych i agrotechnicznych gleb 6 klas. W Polsce przewaøajπ gleby úrednie i s≥abe
(klasy IVñVI). Udzia≥ gleb dobrych (klasy IñIII) wynosi jedynie 25%. Ochronie
przed zmianπ uøytkowania podlegajπ gleby o wysokiej przydatnoúci rolniczej
oraz gleby klasy IVa i IVb.
Kompleksowa waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmujÍ
oprÛcz gleby rÛwnieø agroklimat, rzeübÍ terenu i stosunki wodne. Rolnicza przestrzeÒ produkcyjna Polski odpowiada wymogom stawianym obszarom produkujπcym øywnoúÊ wysokiej jakoúci. Wyniki przeprowadzonego przez IUNG
monitoringu gruntÛw rolnych pokaza≥y, øe 80% gleb uøytkowanych rolniczo
zawiera naturalnπ zawartoúÊ metali ciÍøkich, 17% natomiast charakteryzuje lekko tylko zwiÍkszona zawartoúÊ metali ciÍøkich, co nie odbija siÍ negatywnie na
moøliwoúci wykorzystywania tych gleb do uprawy. W niektÛrych regionach wystÍpuje deficyt wody uøytkowanej w cyklu produkcyjnym øywnoúci o wymaganej jakoúci; wed≥ug wymogÛw Unii Europejskiej woda taka powinna odpowiadaÊ II klasie czystoúci.
W porÛwnaniu do rolnictwa Unii Europejskiej polskie rolnictwo charakteryzuje niøszy poziom rozwoju. W Polsce na 1 mieszkaÒca przypada úrednio
0,48 ha uøytkÛw rolnych, w Unii Europejskiej natomiast 0,38 ha, przy czym w Polsce przewaøajπ gleby niskiej jakoúci. årednia roczna produkcja z 1 ha uøytkÛw
rolnych w Polsce jest trzykrotnie mniejsza niø taka úrednia w krajach Unii Europejskiej.W Polsce jedna osoba zatrudniona w rolnictwie wytwarza øywnoúÊ dla
niewiele ponad 8 osÛb, a w krajach Unii dla 50 osÛb. W Polsce z ogÛ≥u zatrudnionych 25% przypada na rolnictwo, w Unii oko≥o 6%. Procent zatrudnionych w ca≥ym potencjale wytwÛrczym gospodarki øywnoúciowej w Polsce wynosi 30ñ35%
ogÛ≥u zatrudnionych, a w krajach Unii Europejskiej oko≥o 10ñ15%. Zasoby si≥y
roboczej na 100 ha uøytkÛw rolnych by≥y w Polsce trzykrotnie wiÍksze niø w Unii
Europejskiej [Stasiak, ZgliÒski 1987]. Struktura obszarowa gospodarstw w Polsce
jest rÛwnieø niekorzystna, poniewaø powierzchnia 83% gospodarstw waha siÍ
w przedziale 1ñ10 ha. årednia wielkoúÊ gospodarstwa w Polsce wynosi 8,3 ha,
w krajach Unii Europejskiej natomiast oko≥o 18 ha [Adamowicz, KrÛl 1998].
Skutki procesÛw spo≥eczno-gospodarczych sprzed 1990 r. nadal wp≥ywajπ
na dzisiejszy stan zaludnienia i strukturÍ demograficzna wsi w Polsce. Do 1990 r.
widoczny by≥ proces spadku liczby ludnoúci øyjπcej na wsi, a po 1990 r. proces
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ten jest odwrotny. W 1989 r. liczba osÛb na jedno gospodarstwo ch≥opskie
wynosi≥a 3,9, a w 1994 r. juø 4,2. Zjawisko to najsilniej wystπpi≥o w úrodkowej, wschodniej i po≥udniowej czÍúci Polski (obszary przeludnienia). Lata 1990ñ
ñ1995 charakteryzowa≥o zmniejszenie udzia≥u si≥y roboczej w rolnictwie, co
jednak nie wp≥ynÍ≥o na zmiany strukturalne w rolnictwie. Proces ten zwiπzany
by≥ z przekszta≥ceniem sektora paÒstwowego rolnictwa i dotyczy pÛ≥nocnego
i zachodniego regionu kraju. Wzrost zatrudnienia w rolnictwie natomiast nastπpi≥ w po≥udniowo-wschodniej i centralnej czÍúci Polski. W okresie tym wzros≥a rÛwnieø o 13,3% liczba osÛb uzyskujπcych dochody z pracy tylko w swoim gospodarstwie. åredni poziom zatrudnienia w gospodarstwach ch≥opskich
w 1994 r. wyniÛs≥ 37osÛb/100 ha uøytkÛw rolnych i w stosunku do úredniego
poziomu zatrudnienia w 1989 r. (36/100 ha uøytkÛw rolnych) by≥ wyøszy o 2,5%.
W gospodarstwach o powierzchni do 5 ha, w grupie gospodarstw tzw. ch≥oporobotnikÛw, wystπpi≥ najwiÍkszy wzrost zatrudnienia. Obecnie przestrzenny
uk≥ad poziomu zatrudnienia w rolnictwie nie ulega zmianie. WyodrÍbniÊ moøna trzy charakterystyczne obszary zatrudnienia na terenie Polski: czÍúÊ po≥udniowπ , czÍúÊ úrodkowo-wschodniπ oraz czÍúÊ zachodnio-pÛ≥nocnπ.
W przysz≥oúci obszary o duøym przyroúcie naturalnym, tj. tereny pÛ≥nocno-wschodniej czÍúci kraju, stanowiÊ bÍdπ potencjalne zasoby si≥y roboczej. Sπ to
obszary o stosunkowo duøym przyroúcie naturalnym. Obszar úrodkowo-wschodni
natomiast, o niekorzystnej strukturze demograficznej ludnoúci, z przewagπ ludnoúci starszej, 60ñ65 lat, oraz ma≥ej liczbie ludzi m≥odych, w wieku do 18 lat,
moøe staÊ siÍ obszarem problemowym [Stola 1997]. Za dolnπ granicÍ poøπdanej
wielkoúci gospodarstwa przyjmuje siÍ oko≥o 10ñ16 ha w zaleønoúci od kierunku
specjalizacji, jakoúci gleb czy poziomu wyposaøenia w úrodki transportu. Ponad
2 mln indywidualnych gospodarstw rolnych, czyli 1/3 gospodarstw charakteryzujπ zrÛønicowane moøliwoúci dostosowania siÍ do warunkÛw rynkowych (gospodarstwa o powierzchni wiÍkszej niø 7 ha). Pozosta≥e 2/3 gospodarstw (gospodarstwa o powierzchni mniejszej niø 7 ha) stanowiÊ bÍdπ bazÍ ekonomicznπ
dwuzawodowej grupy spo≥ecznej na wsi, tzw. ch≥oporobotnikÛw [Stasiak, ZgliÒski 1997].
Zmiany strukturalne w rolnictwie, zwiπzane z przystosowaniem do gospodarki rynkowej, spowodowa≥y rÛwnieø zmiany w uøytkowaniu gruntÛw. W okresie lat 1990ñ1995 wystÍpowa≥y dwa kierunki zmiany w uøytkowaniu gruntÛw:
zwiÍkszy≥a siÍ powierzchnia lasÛw, zmniejszy≥a siÍ natomiast powierzchnia uøytkÛw rolnych. Wed≥ug danych GUS z 1995 r. zmniejszy≥ siÍ area≥ gruntÛw ornych i ≥πk na rzecz powierzchni pastwisk i sadÛw. W tym okresie zwiÍkszy≥a siÍ
rÛwnieø powierzchnia gruntÛw od≥ogowanych i ugorowanych. Przyjmuje siÍ, øe
oko≥o 12ñ25% uøytkÛw rolnych, w tym na gruntach VñVI klasy, moøe byÊ
w przysz≥oúci przeznaczone pod zalesienie.
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Procesy przekszta≥ceÒ strukturalnych w rolnictwie wp≥ynÍ≥y na rozwÛj trzech
powiπzanych ze sobπ tendencji: koncentracji, mechanizacji i specjalizacji. Powyøsze tendencje podobnie jak w krajach Unii Europejskiej mogπ prowadziÊ do
kryzysu strukturalnego i ekologicznego rolnictwa. Do czynnikÛw przyspieszajπcych ten proces zalicza siÍ:
1) niew≥aúciwe stosowanie úrodkÛw ochrony roúlin;
2) intensywne i jednostronne nawoøenie mineralne lub organiczne, przyczyniajπce siÍ do zachwiania rÛwnowagi w ekosystemach;
3) niszczenie rÛønorodnoúci biologicznej oraz krajobrazowej, zw≥aszcza ma≥ych biotopÛw, jak oczka wodne i zadrzewienia úrÛdpolne [DegÛrska 1997].
Dobre podstawy do rozwoju rolnictwa ekologicznego stwarza wysoka jakoúÊ
úrodowiska glebowego oraz tradycje rodzinne gospodarstwa rolnego, przy zrÛønicowanej strukturze agrarnej. W po≥owie 1995 r. atest ekologiczny mia≥o oko≥o 300
gospodarstw. Ekologiczny kierunek produkcji rolnej to system gospodarowania
cechujπcy siÍ jak najbardziej zamkniÍtym cyklem produkcyjnym przy zachowaniu duøej samowystarczalnoúci gospodarstw. Za≥oøeniem rolnictwa ekologicznego jest uwzglÍdnianie czynnikÛw przyrodniczych w produkcji roúlinnej i zwierzÍcej. Stanowi to podstawÍ do dalszych dzia≥aÒ pozwalajπcych na zachowanie rÛwnowagi ekologicznej úrodowiska. Wysoka cena na produkty zdrowej øywnoúci
przy niøszej produktywnoúci z ha uøytkÛw rolnych i niskich dochodach spo≥eczeÒstwa stanowi jednak w Polsce barierÍ do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

3. OBS£UGA MIEJSKIEGO RYNKU PRACY (SYPIALNIANA)
Obs≥uga miejskiego rynku pracy (okreúlana rÛwnieø mianej obs≥ugi Ñsypialnianejî) wyraøa siÍ codziennymi wyjazdami ludnoúci zamieszka≥ej na terenach
wiejskich do pracy w miastach [Kachniarz 1975]. RozwÛj takiej funkcji obszarÛw wiejskich na terenie Polski jest konsekwencjπ wp≥ywu z≥oøonego zespo≥u
czynnikÛw spo≥eczno-gospodarczych. G≥Ûwnπ rolÍ odegra≥a tu dysproporcja
w rozwoju miasta ñ brak rÛwnowagi miÍdzy rozwojem si≥ miastotwÛrczych i zagospodarowania miasta, miÍdzy wzrostem zatrudnienia i wzrostem zaludnienia.
Z≥agodzenie tej dysproporcji i braku rÛwnowagi na terenach wiejskich odbywa
siÍ przez wzrost osadnictwa nierolniczego jako procesu samorodnej urbanizacji
obszarÛw wiejskich.
W Polsce do roku 1990 nie by≥o moøliwoúci trwa≥ego osiedlania siÍ w mieúcie oraz dodatkowego zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Spowodowa≥o to
wzrost liczby ludzi dojeødøajπcych do pracy, do miasta. Sytuacja ta wywar≥a
wp≥yw na procesy urbanizacyjne i uprzemys≥owienie kraju. Proces odp≥ywu ludnoúci ze wsi do miasta oraz dojazdÛw ludnoúci wiejskiej do pracy w mieúcie
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uleg≥ zahamowaniu po 1990 r. WystÍpuje jednak zjawisko reemigracji, co pog≥Íbia agrarne przeludnienie i bezrobocie na wsi. W zasiÍgu aglomeracji wiÍkszych miast i stref podmiejskich obserwuje siÍ proces odwrÛcenia kierunku migracji netto, polegajπcej na odp≥ywie ludnoúci miejskiej na obszary wiejskie.
Proces ten jest zwiπzany z kryzysem mieszkaniowym w miastach oraz ≥atwiejszπ i taÒszπ dostÍpnoúciπ dzia≥ek budowlanych na wsi.
Na przestrzenne rozmieszczenie i formÍ uk≥adÛw powyøszego rodzaju osadnictwa wp≥yw majπ dwa czynniki:
1) funkcjonalny motyw powiπzania z systemem transportu, ≥πczπcego to osadnictwo z miejskπ koncentracjπ pracy;
2) silnie oddzia≥ujπcy ekonomiczny motyw dostÍpnoúci tanich dzia≥aÒ budowlanych, pochodzπcych na ogÛ≥ z samorodnej parcelacji terenÛw rolnych.
Wymienione czynniki wymagajπ szczegÛlnej uwagi podczas planowania przestrzennego zagospodarowania obszarÛw wiejskich i przy organizacji procesÛw realizacyjnych. Biorπc pod uwagÍ kierunek rozwoju zaludnienia wsi, naleøy spodziewaÊ siÍ ograniczenia wzrostu funkcji obs≥ugi miejskiego rynku pracy na obszarach wiejskich. W zasiÍgu aglomeracji i stref podmiejskich najprawdopodobniej jednak wystπpi tendencja dalszego nasilenia siÍ tej funkcji. Widoczna rÛwnieø bÍdzie tendencja przenoszenia siÍ mieszkaÒcÛw wsi juø zwiπzanych z obs≥ugπ miejskiego rynku pracy z terenÛw dalej po≥oøonych w region pasm transportu.
Przy rozmieszczaniu osadnictwa wiejskiego zwiπzanego z obs≥ugπ miejskiego
rynku pracy i kszta≥towaniu jego przestrzennej struktury powinny byÊ brane pod
uwagÍ nastÍpujπce kryteria:
1) bezpoúrednie powiπzanie z uk≥adem transportu publicznego;
2) ekonomiczna odleg≥oúÊ miÍdzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania;
3) dostateczny poziom wyposaøenia w us≥ugi;
4) wyposaøenie w urzπdzenia infrastruktury technicznej oraz spo≥ecznej;
5) wartoúÊ ziemi;
6) atrakcyjnoúÊ otoczenia.
Kryteria te spe≥nia wiejska sieÊ osadnicza po≥oøona w zasiÍgu dojazdu nieprzekraczajπcego 90 minut od centrum aglomeracji lub miasta, po≥oøona w zasiÍgu sieci transportu publicznego, w odleg≥oúci wymagajπcej oko≥o 15 minut na
dojúcie do przystanku komunikacji zbiorowej.

4. FUNKCJE PRZEMYS£OWE
W zespole zak≥adÛw pe≥niπcych funkcje przemys≥owe na obszarach wiejskich wyrÛønia siÍ ze wzglÍdu na przestrzenne zagospodarowanie trzy grupy
zak≥adÛw przemys≥owych [Kachniarz 1975]:
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1) zak≥ady przemys≥u us≥ugowego, g≥Ûwnie rolno-spoøywczego, zwiπzane bezpoúrednio z obs≥ugπ miejscowej ludnoúci i rolnictwa; sπ to przede wszystkim: piekarnie, masarnie, rozlewnie napojÛw, mieszalnie pasz, rÛwnieø betoniarnie lokalne itp.; zak≥ady te powinny byÊ lokalizowane w powiπzaniu
ze strukturπ obs≥ugiwanych wsi, w wyznaczonych w skali powiatu miejscowoúciach gminnych;
2) zak≥ady przemys≥u wydobywczego, lokalizacjÍ tych zak≥adÛw wyznacza
wystÍpowanie surowcÛw geologicznych; ze wzglÍdu na wp≥yw, jaki wywierajπ na úrodowisko i krajobraz, zak≥ady te wymagajπ szczegÛlnej uwagi, mogπ
bowiem przyczyniaÊ siÍ do ca≥kowitych przekszta≥ceÒ warunkÛw úrodowiskowych oraz powodowaÊ zmiany w uk≥adzie zagospodarowania duøych obszarÛw (siÍgajπcych skali regionu) oraz ich uk≥adu osadniczego; w skali gmin
przedmiotem studiÛw i decyzji powinny byÊ zak≥ady lokalne, ktÛrych rola
i oddzia≥ywanie nie wychodzi poza przestrzenny zasiÍg gminy; ich lokalizacja oraz sposÛb eksploatacji z≥Ûø surowcowych w jak najmniejszym stopniu
powinny oddzia≥ywaÊ na otoczenie;
3) pozosta≥e zak≥ady, lokalizacyjnie niezwiπzane; sπ to przede wszystkim zak≥ady przemys≥u rolno-spoøywczego, takie jak: gorzelnie, cukrownie, krochmalnie, olejarnie, zak≥ady przetwÛrstwa owocowo-warzywnego, m≥yny przemys≥owe, zak≥ady miÍsne, browary, ktÛre dzia≥ajπ na rzecz gospodarki
regionu lub kraju; zasiÍg surowcowy tych zak≥adÛw przekracza nie tylko
obszar gmin, ale takøe powiatÛw i wojewÛdztw, co powoduje, øe nie mogπ
byÊ traktowane jako tworzπce wiejskπ sieÊ osadniczπ.
Zak≥ady przemys≥owe lokalizacyjnie niezwiπzane powinny byÊ, zgodnie z zasadπ koncentracji, lokalizowane w powiπzaniu z miejskπ sieciπ osadniczπ. Jeøeli
uzasadnione okaøe siÍ umieszczanie zak≥adÛw tej grupy na obszarze wsi powinny byÊ one lokalizowane w wiÍkszych osiedlach. Wskazane jest wÛwczas,
aby zak≥ady te by≥y usytuowane w powiπzaniu z oúrodkiem techniczno-gospodarczym, skupiajπcym urzπdzenia rzemios≥a uciπøliwego, przemys≥u us≥ugowego oraz technicznej obs≥ugi zaopatrzenia rolnictwa. Istotne znaczenie ma takøe
prawid≥owe powiπzanie zak≥adÛw i ca≥ego oúrodka techniczno-gospodarczego
z systemem transportu zewnÍtrznego, tak aby nie narusza≥y warunkÛw øycia
mieszkaÒcÛw wsi.
Ze wzglÍdu na stopieÒ powiπzania z bazπ surowcowπ, wyrÛønia siÍ nastÍpujπce grupy zak≥adÛw spe≥niajπcych funkcje przemys≥owe [Zaniewska, Paw≥atZawrzykraj, Gloza-Musia≥ 1975]:
1) zak≥ady o lokalizacji umiejscowionej, tj. usytuowane na lub przy z≥oøach
surowca (cegielnie, øwirownie);
2) zak≥ady o lokalizacji czÍúciowo umiejscowionej, tj. zak≥ady, w ktÛrych produkcja jest oparta na technologiach lub surowcach ograniczajπcych wybÛr
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lokalizacji (zak≥ady korzystajπce z pÛ≥produktÛw lub odpadÛw dostarczanych przez inne zak≥ady znajdujπce siÍ w pobliøu, np.: tartaki, zak≥ady przetwÛrstwa drzewnego, zak≥ady celulozy, ktÛre muszπ byÊ zlokalizowane przy
zespo≥ach leúnych);
3) zak≥ady o lokalizacji swobodnej, tj. zak≥ady przetwÛrcze.
Na terenach wiejskich sπ zlokalizowane zw≥aszcza takie rodzaje wytwÛrczoúci, ktÛre nie wymagajπ rozwiniÍtej infrastruktury technicznej, skomplikowanej technologii oraz duøych nak≥adÛw pracy. Najszybciej rozwijajπ siÍ
te kierunki dzia≥alnoúci produkcyjnej, ktÛre wykorzystujπ lokalne zasoby
surowcÛw i taniej si≥y roboczej. Sπ to zw≥aszcza przetwÛrnie rolno-spoøywcze,
w tym g≥Ûwnie ubojnie, masarnie, piekarnie i m≥yny. Zak≥ady te zaspokajajπ
g≥Ûwnie podstawowe potrzeby miejscowej ludnoúci, jednak moøna zauwaøyÊ,
øe szerszy zakres rozwoju i wiÍksza jego dynamika wystÍpuje w gminach miejsko-wiejskich niø w gminach wiejskich. Nowe zak≥ady umieszcza siÍ najczÍúciej w obrÍbie dotychczas ekstensywnie uøytkowanych terenÛw, tj. na terenie
by≥ych baz i magazynÛw.

5. FUNKCJE SYSTEMU OBS£UGI WSI
RozrÛønia siÍ trzy funkcje obs≥ugowe wsi: obs≥uga ludnoúci, obs≥uga rolnictwa oraz przemys≥ us≥ugowy [Kachniarz 1975]. W sensie formalnym nie jest to
s≥uszne, poniewaø kaøda z tych funkcji ma innπ podstawÍ programowania. Funkcje
obs≥ugi rolnictwa naleøπ do funkcji zewnÍtrznych, funkcje obs≥ugi ludnoúci natomiast do funkcji wewnÍtrznych. Z punktu widzenia sposobu przestrzennego
zagospodarowania terenÛw wiejskich powyøsze funkcje majπ jednak kilka cech
wspÛlnych, powodujπcych potrzebÍ ich wspÛlnego rozpatrywania.
Funkcje obs≥ugi ludnoúci i rolnictwa tworzπ hierarchicznπ strukturÍ sieciowπ, ktÛra powinna byÊ w miarÍ moøliwoúci i stosownie do warunkÛw miejscowych zintegrowana przestrzennie na obszarach poszczegÛlnych gmin. Stworzony tak system obs≥ugi stanowi umocnienie przestrzennej organizacji wsi oraz
podstawÍ jej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
PojÍcie Ñsystem obs≥ugiî oznacza pe≥nπ socjalno-bytowπ obs≥ugÍ ludnoúci
oraz rolnictwo o charakterze powszechnym, tj.:
1) w zakresie obs≥ugi ludnoúci ñ powszechnie na obszarze wystÍpujπce, bilansowane w skali powiatu urzπdzenia obs≥ugi ludnoúci zamieszka≥ej na obszarach wsi i ma≥ych miast, niezaleønie od pe≥nionej funkcji,
2) w zakresie rolnictwa ñ bilansowane w skali powiatu urzπdzenia do obs≥ugi
powszechnie wystÍpujπcych na obszarze kraju kierunkÛw produkcji w gospodarce rolniczej.
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Uporzπdkowany hierarchicznie zbiÛr urzπdzeÒ obs≥ugi w przedstawionym
powyøej zakresie tworzy powszechny system obs≥ugi ludnoúci i rolnictwa. System ten nie obejmuje wystÍpujπcych lokalnie urzπdzeÒ obs≥ugujπcych specjalistyczne kierunki produkcji rolnej oraz funkcje pozarolnicze, z wy≥πczeniem funkcji wypoczynkowych. W razie wystÍpowania na danym obszarze funkcji wypoczynkowych ich zapotrzebowanie na urzπdzenia obs≥ugi socjalno-bytowej powinno byÊ powiπzane z ca≥oúciπ osadniczego i spo≥eczno-gospodarczego systemu danego obszaru.
System obs≥ugi ma strukturÍ terytorialnπ oraz dzia≥owo-ga≥Íziowπ. Na kszta≥towanie siÍ struktury terytorialnej majπ wp≥yw nastÍpujπcej czynniki:
1) czynnik funkcjonalno-ekonomiczny, zaleøny od frekwencji uøytkownikÛw
oraz specjalizacji obs≥ugi i czÍstotliwoúci jej wykorzystania;
2) czynnik organizacyjny, zaleøny od istnienia okreúlonej struktury administracyjno-gospodarczej na obszarach wsi;
3) stan istniejπcy ñ istniejπce tradycje, struktura spo≥eczno-gospodarcza i stan
zainwestowania.
Czynnik funkcjonalno-ekonomiczny wp≥ywa na strukturÍ systemu na
zasadzie mechanizmu rynku. Sk≥ania do zhierarchizowania wielopoziomowej koncentracji urzπdzeÒ, zapewniajπcej us≥ugodawcom frekwencjÍ i ekonomikÍ funkcjonowania, a us≥ugobiorcom ñ wygodÍ i ekonomikÍ uøytkowania. Czynnik organizacyjny wiπøe strukturÍ obs≥ugi z istniejπcym uk≥adem gmin i powiatÛw. Stan istniejπcy jest uwzglÍdniany w teoriach rozwoju
uk≥adu gmin.
Przyjmuje siÍ, øe istniejπcy uk≥ad gmin stanowi podstawÍ kszta≥towania powszechnego systemu obs≥ugi wsi. Uk≥ad ten odpowiada pojÍciu tzw. oúrodkÛw
ponadpodstawowych (subokrÍgowych). Zgodnie z za≥oøeniami utworzenia gmin,
ich oúrodki majπ za zadanie skupiÊ wiÍkszoúÊ urzπdzeÒ obs≥ugi ludnoúci i rolnictwa. W obecnej strukturze administracyjnej kolejnym po gminie wyøszym poziomem hierarchicznym sπ powiaty odpowiadajπce orientacyjnie pojÍciu ÑokrÍguî w systemie obs≥ugi.
Rozleg≥oúÊ obszarÛw gmin, przy charakterystycznym rozproszeniu osadnictwa wiejskiego, powodujÍ potrzebÍ utrzymania lub wytworzenia hierarchicznego poziomu obs≥ugi poniøej oúrodkÛw gmin. W tym poziomie powinny siÍ jednak znaleüÊ tylko urzπdzenia codziennej potrzeby, o ograniczonym promieniu
bliskiego zasiÍgu. W danej sytuacji zanika potrzeba utrzymania Ñoúrodka podstawowegoî, odnoszπcego siÍ do pojÍcia wsi podstawowej w ujÍciu dotychczasowej struktury osadnictwa wiejskiego. Zgodnie z przyjÍtπ strukturπ obs≥ugi wsi,
w wielu tzw. wsiach podstawowych zrealizowano wiele urzπdzeÒ o zasiÍgu szerszym, niøby to wynika≥o z przyjÍtego charakteru i zasiÍgu poziomu pierwszego.
Odnosi siÍ to do szkÛ≥ podstawowych i niektÛrych urzπdzeÒ rolnictwa. Dzia≥a48
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nie to jednak nie moøe przyczyniaÊ siÍ do powstawania dodatkowych poziomÛw hierarchicznych w systemie obs≥ugi.
Kryterium wyznaczenia niøszego poziomu hierarchicznego jest minimalny,
ekonomicznie uzasadniony zakres wyposaøenia, wyznaczony liczbπ ludnoúci lub
wielkoúciπ produkcji rolnej oraz maksymalnym dopuszczalnym promieniem dostÍpnoúci pieszej.
Na modelowπ strukturÍ terytorialnπ powszechnego systemu obs≥ugi wsi
sk≥adajπ siÍ trzy poziomy:
1) poziom pierwszy, wieú produkcyjna, funkcje w sieci osadniczej:
● obs≥uga rolnictwa oko≥o 500ñ1000 ha uøytkÛw rolnych,
● obs≥uga ludnoúci oko≥o 300ñ1000 mieszkaÒcÛw,
● promieÒ obs≥ugi do 1,5 km;
2) poziom drugi, urzπdzenia úredniego zasiÍgu na obszarze gminy;
3) poziom trzeci, wyøszy asortyment urzπdzeÒ na obszarze powiatu.
6. FUNKCJE WYPOCZYNKOWE
6.1. PODSTAWOWE POJ CIA
W polskiej literaturze terminy Ñwypoczynekî i Ñrekreacjaî sπ czÍsto traktowane jako oznaczenia jednoznaczne [WaraszyÒska, Jackowska 1978]. W literaturze úwiatowej pojÍcia te sπ jednak traktowane oddzielnie. Termin Ñrekreacjaî
odnosi siÍ do wszelkich form czynnoúci podejmowanych w celu regeneracji si≥
po godzinach s≥uøbowych lub szkolnych, poza czynnoúciami spo≥ecznymi i domowymi. Jest to uczestniczenie we wszelkich rozrywkach kulturowych, grach
sportowych oraz rÛønych formach ruchu turystycznego. Termin ten odnosi siÍ
do szeroko rozumianego czasu wolnego. Termin Ñwypoczynekî natomiast odnosi siÍ do tych form odpoczynku, gdzie g≥Ûwnπ rolÍ odgrywa otwarta przestrzeÒ, a w niej úrodowisko przyrodnicze oraz jego wewnÍtrzna organizacja.
Czynnikiem rozwoju funkcji wypoczynkowych na obszarach wiejskich sπ
przyrodnicze i kulturowe wartoúci úrodowiska oraz estetyczne wartoúci krajobrazu. Istnieje wiele form wypoczynku i odpowiadajπcych im form zagospodarowania obszarÛw wypoczynkowych. RozmaitoúÊ form wypoczynku zaleøy od
rÛønorodnoúci cech i warunkÛw úrodowiska oraz rÛønorodnoúci charakteru i struktury potrzeb wypoczynku.
Funkcja wypoczynkowa definiowana jest jako:
1) forma aktywnoúci przestrzennej ludnoúci w wolnym czasie, w kategoriach
czÍstotliwoúci korzystania z niej mieszkaÒcÛw w rytmie codziennym, cotygodniowym i dorocznym [Smogorzewski 1973];
2) czÍúÊ ruchu turystycznego, tj. podrÛøe, jakie ludzie odbywajπ poza miejsce
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sta≥ego zamieszkania w celu zregenerowania si≥ fizycznych i psychicznych
[Lijewski 1998].
Funkcja wypoczynkowa na obszarach wiejskich przyjmuje dwie formy: systemu obs≥ugi ludnoúci miejscowej oraz systemu obs≥ugi ludnoúci przyjezdnej.
Pierwszy system pe≥ni funkcjÍ wypoczynkowπ wewnÍtrznπ, drugi ñ funkcjÍ
wypoczynkowπ zewnÍtrznπ w danej wsi.
6.2. SYSTEM OBS£UGI WYPOCZYNKU LUDNOåCI MIEJSCOWEJ
SposÛb organizacji i zagospodarowania przestrzeni oraz jej uøytkowania na
potrzeby wypoczynku zaleøy od modelu rodziny i wspÛ≥øycia spo≥ecznego. Na
poziomie funkcjonowania struktury systemu osadniczego podzia≥ wynika z dostÍpnoúci, mierzonej odleg≥oúciπ lub czasem dojúcia albo dojazdu od miejsc zamieszkania do terenÛw wypoczynkowych o charakterze publicznym (tab. 1).
Tabela 1. DostÍpnoúÊ terenÛw zieleni i wypoczynku w zaleønoúci od miejsc zamieszkania [wg. Piπtkowska 1983]
Table 1. Accessibility to green areas and rest according to residence

Izochora
Rodzaj terenu

czas dojcia
minuty

czas dojazdu
minuty

Warunki dotarcia

1

2

3

4

Ogrody dzieciêco-jordanowskie

10

Tereny wypoczynkowe
2 poziomu:
● parki osiedlowe
● parki gmine
Tereny wypoczynkowe
3 poziomu:
● parki miêdzyosiedlowe
● parki wypoczynkowe
● zespo³u gmin




do 30

15


do 40

Tereny wypoczynkowe
ogólnomiejskie

do 30

Tereny wypoczynkowe
w skali regionu

do 90

Zieleñce

50
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bezkolizyjne trasy
piesze i rowerowe
trasy piesze i rowerowe, komunikacja zbiorowa
trasy piesze i rowerowe, komunikacja
zbiorowa
trasy piesze i rowerowe, komunikacja indywidualna i zbiorowa
trasy piesze
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1

2

3

Lasy wypoczynkowe

do 40

Cmentarze

do 30

Parki i ogrody dydaktyczne,
tereny wystawowe

do 60

Ogrody dzia³kowe

do 30

K¹pieliska i pla¿e naturalne

do 30

4

trasy piesze i rowerowe, komunikacja indywidualna i zbiorowa

Na obszarach wiejskich ze wzglÍdu na stopieÒ rozproszenia i wielkoúÊ skupieÒ
osadnictwa widoczna jest rÛøna dostÍpnoúÊ terenÛw publicznych o funkcji wypoczynkowej.
Na podstawie przeprowadzonych przez specjalistÛw z dziedziny fizjologii
i rekreacji ruchowej analiz przyjÍto, øe czas na codziennπ rekreacje powinien
wynosiÊ dwie godziny dziennie [Piπtkowska 1983], natomiast czas przeznaczony na dotarcie do obiektu nie powinien przekraczaÊ 15% czasu przeznaczonego
na wypoczynek. Oznacza to, øe przy dwugodzinnym wypoczynku czas dotarcia
do obiektu nie powinien przekroczyÊ 18 minut, przy jednogodzinnym wypoczynku ñ 9 minut.
Najkorzystniejsza jest sytuacja, jeøeli wypoczynek rozpoczyna siÍ od progu
w≥asnego domu. Ma to miejsce, jeøeli forma, úrodek transportu oraz przestrzenne ramy trasy dojúcia i powrotu mogπ byÊ traktowane jako czÍúÊ procesu wypoczynku. S≥uøπ temu ciπgi piesze oraz trasy rowerowe o moøliwie bezkolizyjnym
przebiegu, poprowadzone w sprzyjajπcych warunkach úrodowiska.
Preferowanymi úrodkami transportu w zakresie codziennej rekreacji (dom
ñ teren wypoczynkowy) sπ komunikacja piesza i komunikacja rowerowa. Dotyczy to terenÛw wypoczynku blisko po≥oøonych, w optymalnej izochromie pieszej do 15 minut (maksimum 20 minut) oraz w odleg≥oúci do 1 km (maksimum
1,5 km) od miejsca zamieszkania.
Na rysunku 2 przedstawiono relacjÍ miedzy funkcjπ wypoczynku, izochronπ
i odleg≥oúciπ a systemem przemieszczeÒ przy uøyciu rÛønych úrodkÛw transportu. Na podstawie tego wykresu moøna zauwaøyÊ, øe do prawid≥owego wypoczynku codziennego (ok. dwugodzinnego) najkorzystniejsze sπ w kolejnoúci:
spacer pieszy, spacer rowerowy, samochÛd indywidualny. W zakresie codziennego dwugodzinnego wypoczynku wszelkie úrodki komunikacji zbiorowej sπ
niewskazane. Przed≥uøajπ one czas dotarcia do miejsca wypoczynku (dojúcie do
przystanku, czekanie, przejazd i dopiero dotarcie do miejsca wypoczynku), powodujπ koniecznoúÊ wysi≥ku psychicznego i fizycznego.
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Korzystanie ze úrodkÛw komunikacji zbiorowej jest wskazane, jeøeli czas
wypoczynku trwa wiÍcj niø trzy godziny.

Rys. 2. Wykres zaleønoúci miÍdzy przebiegiem codziennego wypoczynku (ok. dwugodzinnego) a rodzajem komunikacji, wed≥ug úrednich prÍdkoúci analizowanych úrodkÛw transportu, wg Piπtkowskiej [1983]
Fig. 2. Diagram of a correlation between the type of communication and the course of everyday
rest (approximately 2h), according to average speed of means of transport analyzed (Piπtkowskaís estimate)

Na poziomie jednostki osadniczej tereny wypoczynkowe wed≥ug uøytkowania dzieli siÍ na: publiczne, prywatne i pÛ≥publiczne.
Mianem przestrzeni publicznej sπ okreúlane miejsca znajdujπce siÍ w uøytkowaniu powszechnym, w szczegÛlnoúci:
1) place i ciπgi piesze, aleje, promenady prowadzone niezaleønie od ciπgÛw
komunikacji ko≥owej; sπ one podstawπ kszta≥towania miejsc wypoczynku
biernego, jak spacerowanie czy miejsca ÑposiedzeÒî na ≥awce;
2) parki, skwery, zieleÒce, ogrody dzia≥kowe, urzπdzenia sportowe, kπpieliska,
lasy wypoczynkowe; sπ one podstawπ kszta≥towania miejsc wypoczynku
biernego i czynnego; KwieciÒski [1984] wyodrÍbnia nastÍpujπce kategorie
urzπdzeÒ do wypoczynku czynnego;
● urzπdzenia dla ma≥ych dzieci w formie placÛw zabaw;
● urzπdzenia dla dzieci starszych w formie placÛw gier zabawowych, tras
rowerowych, gÛrek saneczkowych itp.;
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urzπdzenia dla m≥odzieøy i doros≥ych w formie boisk do ma≥ych gier, tenisa ziemnego, úcieøek zdrowia itp.,
● urzπdzenia dla osÛb starszych w formie placÛw spotkaÒ, placÛw gier towarzyskich, úcieøek rowerowych.
Publicznπ przestrzeÒ otwartπ oraz prywatnπ przestrzeÒ dzielπ wewnÍtrzne
granice o zrÛønicowanej liniowo funkcji i formie [Gachowski, Lessaer 1987].
W ramach tych granic przestrzeÒ publiczna wykazuje spoistoúÊ struktury programowo-przestrzennej i kompozycji urbanistyczno krajobrazowej. Oznacza to,
øe miejsca waøne pod wzglÍdem programowym sπ toøsame z miejscami istotnymi krajobrazowo. PrzestrzeÒ ta integruje waøne miejsca jednostki osadniczej, jej
kszta≥t determinuje formÍ przestrzeni prywatnych, ale tylko przez okreúlenie cech
ich granic [Zaniewska, Paw≥at-Zawrzykraj, Gloza-Musia≥ 2000]. W ten sposÛb
wyodrÍbnia nam siÍ przestrzeÒ pÛ≥publiczna, ktÛra moøe byÊ zorganizowana:
1) jako strefa przejúciowa miÍdzy przestrzeniπ publicznπ a przestrzeniπ prywatnπ, bÍdπca w wy≥πcznej dyspozycji mieszkaÒca (taras typu ogrÛdek, przedsionek typu przedogrÛdek, taras, loggia, podcienia, przy≥apy, ganek, weranda);
2) jako przestrzeÒ przeznaczona do uøytkowania grupowego ñ miejsce spotkaÒ
i wypoczynku w obrÍbie osiedla mieszkaniowego czy urzπdzenia sportowe
przy szko≥ach.
W zorganizowanej przestrzeni siedliska wyrÛønia siÍ dwie podstawowe czÍúci: publicznπ i wewnπtrzrodzinnπ. Strefa wewnπtrzrodzinna dzieli siÍ na strefy
[Krawecki 1974]:
1) obs≥ugi gospodarstwa domowego (w tym dom mieszkalny),
2) rekreacyjnπ,
3) produkcyjnπ.
Ze wzglÍdu na charakterystyczne powiπzania budynku mieszkalnego ze strefπ
produkcyjnπ wyrÛønia siÍ cztery podstawowe uk≥ady siedlisk w stosunku do drogi
publicznej (strefy publicznej):
1) prostopad≥y czo≥owy,
2) prostopad≥y tylny,
3) rÛwnoleg≥y lewy,
4) rÛwnoleg≥y prawy.
StrefÍ publicznπ stanowi dojúcie do budynku (rys. 3). W jej zasiÍgu nastÍpujπ kontakty z osobami spoza rodziny oraz oddzia≥ywanie ruchu ulicznego w zakresie siedliska. Jeøeli dom jest zlokalizowany w g≥Íbi siedliska, strefπ publicznπ jest pas po obu stronach drogi prowadzπcy do wejúcia g≥Ûwnego. ZasiÍg tej
strefy zaleøy od liczby i usytuowania wejúÊ do budynku. Strefa ta jest odizolowana od stref wewnπtrzrodzinnych. Najlepsza separacja strefy publicznej od strefy
wewnπtrzrodzinnej wystÍpuje w siedliskach typu a na rysunku 3, przy czo≥o●
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Rys. 3. Podstawowe typy uk≥adÛw zagrÛd w stosunku do drogi przejazdowej wg Kraweckiego
[1974]
Fig. 3. Basic dispersion types of farms compared to traffic lanes

wym lub bocznym usytuowaniu wejúcia do budynku, oraz w siedliskach typu cl
i cp na rysunku 3. W siedlisku czynnoúci rekreacyjne odbywajπ siÍ zazwyczaj
w ca≥ej zagrodzie. OgrÛdek kwiatowy stanowi jedynie element dekoracyjny
i pozostaje w zasiÍgu strefy publicznej. Niedzielny odpoczynek odbywa siÍ wiÍc
przed budynkiem, przy drodze osiedlowej.
W nowoczesnych gospodarstwach projektuje siÍ strefÍ rekreacyjnπ takøe przy
budynku mieszkalnym, jednak wyizolowanπ od strefy publicznej i produkcyjnej. W zabudowie skupionej strefa rekreacji oddzielona jest rÛwnieø od sπsiedniego siedliska. Elementami tej strefy sπ zazwyczaj patia, odkryte werandy, wnÍki
z pergolami, tarasy itp. W osadnictwie rozproszonym natomiast strefa wypoczynkowa jest bardziej rozleg≥a. W zabudowie typu fermowego lub rezydencjonalnego strefa wypoczynkowa przybiera w zaleønoúci od zamoønoúci i potrzeb
w≥aúcicieli formÍ za≥oøenia ogrodowego.
W przestrzeni zabudowy zagrodowej wyodrÍbnia siÍ:
1) przestrzeÒ pÛ≥publicznπ powiπzanπ ze strefπ przestrzeni publicznej ulicπ lub
zagrodπ; jest ona w dyspozycji mieszkaÒcÛw zagrody, ale stanowi czÍúÊ otoczenia budynku mieszkalnego,
2) pozosta≥π czÍúÊ przestrzeni dzia≥ki zagrodowej, tzw. prywatnπ, zwiπzanπ z obs≥ugπ gospodarstwa domowego i obs≥ugπ produkcji oraz z obs≥ugπ technicznπ gospodarstwa rolnego,
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PrzestrzeÒ pÛ≥publiczna zagrody pe≥ni rolÍ:
1) miejsca kontaktÛw sπsiedzkich. ZasiÍg tej przestrzeni zaleøy od usytuowania budynku mieszkalnego i wejúÊ do niego,
2) miejsca ÑposiedzeÒî osÛb starszych lub ca≥ej rodziny.
Przyk≥adem rozwiπzania przestrzennego moøe byÊ przedogrÛdek ogrodzony
symbolicznym p≥otem. Stosunkowa ma≥a wysokoúÊ p≥otu umoøliwia penetracjÍ
z ulicy i z domu na ulicÍ. Jeøeli przedogrÛdek przyjmujÍ formÍ ogrodu ozdobnego lub warzywnego, funkcjÍ miejsca ÑposiedzeÒî pe≥niπ balkony, loggie, podcienia, przy≥apy i ganki.
W zabudowie rozproszonej ogrÛdek przydomowy przyjmuje formÍ gaiku,
poroúniÍtego murawπ, ocienionπ lipπ lub jesionem. Pe≥ni on rolÍ miejsca wypoczynku w dni upalne oraz miejsca zabaw dla dzieci [T≥oczek 1996].
Charakterystycznπ cechπ przestrzeni wspÛlnej jest zrÛønicowany charakter
przestrzenny, kszta≥t, forma i stosunek do wnÍtrz prywatnych oraz relacji uk≥adu
komunikacji drogowej i pieszej [Zaniewska, Paw≥at-Zawrzykraj, Gloza-Musia≥
2000]. W pewnych zespo≥ach zabudowy, z ktÛrych zosta≥ wyeliminowany ruch
przelotowy, funkcja wspÛlnie uøytkowanych wnÍtrz ogranicza siÍ do:
1) komunikacji dojazdowej i parkowania,
2) komunikacji pieszej,
3) przestrzeni kontaktÛw sπsiedzkich wzbogaconej o miejsca wypoczynku grupowego, przewaønie dla grup dzieci.
Wymienione wyøej funkcje mogπ byÊ ≥πczone we wspÛlnej przestrzeni i na
jednym poziomie. Mogπ rÛwnieø podlegaÊ segregacji w rÛønych uk≥adach w pionie i poziomie. NajczÍúciej spotykanym na obszarach wiejskim rozwiπzaniem przestrzeni pÛ≥publicznej w uk≥adzie poziomym jest zau≥ek. Moøe on mieÊ formÍ:
1) dojazdu pieszo-jezdnego, typu úlepej uliczki;
2) podwÛrca, tj. placyku dla samochodÛw ze wspÛlnym zieleÒcem oraz miejscem zabaw dla dzieci;
3) dziedziÒca ze zlokalizowanym centralnie dojazdem i grupami miejsc postojowych.
6.3. SYSTEM OBS£UGI WYPOCZYNKU LUDNOåCI PRZYJEZDNEJ
AtrakcyjnoúÊ turystyczna obszaru, miejscowoúci i szlaku jest pojÍciem z≥oøonym. Wyznaczajπ jπ trzy czynniki: ranga walorÛw turystycznych, dostÍpnoúÊ
komunikacji oraz zdolnoúÊ obs≥ugi urzπdzeÒ turystycznych. £πcznie te czynniki
kszta≥tujπ warunki rozwoju ruchu turystycznego w danym terenie. Walory turystyczne to specyficzne cechy i elementy úrodowiska naturalnego oraz przejawy
dzia≥alnoúci cz≥owieka, ktÛre sπ przedmiotem zainteresowaÒ turystÛw. RozrÛønia siÍ walory turystyczne [Rogalewski 1979]:
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1) wypoczynkowe, s≥uøπce regeneracji si≥ fizycznych oraz psychicznych;
2) krajoznawcze, stanowiπce przedmiot zainteresowaÒ poznawczych;
3) specjalistyczne, umoøliwiajπce uprawianie rÛønych form turystyki
kwalifikowanej.
Walory wypoczynkowe to zespÛ≥ cech, ktÛrych wystÍpowanie stanowi minimum warunkÛw do wypoczynku, jak rÛwnieø zespÛ≥ cech korzystnych, podnoszπcych walory wypoczynkowe krajobrazu. Cechy niezbÍdne z punktu widzenia fizjologii wypoczynku to: czyste powietrze, cisza, niski stopieÒ urbanizacji, walory estetyczne krajobrazu, brak zasadniczych przeciwwskazaÒ klimatycznych. Cechy korzystne natomiast to: walory widokowe, warunki do uprawiania
wypoczynku czynnego (w lecie przydatnoúÊ danego terenu do kπpieli i sportÛw
wodnych, wÍdrÛwek pieszych, kolarskich i wodnych; w zimnie przydatnoúÊ terenÛw do sportÛw zimowych i wÍdrÛwek narciarskich), walory bioklimatyczne
i lecznicze (wody, gazy lecznicze, borowiny i mu≥y).
Z punktu widzenia zainteresowaÒ i zami≥owaÒ uczestnikÛw ruchu turystycznego obszary posiadajπce walory wypoczynkowe moøna podzieliÊ na:
1) tereny o walorach úrodowiska przyrodniczego;
2) wielkie miasta stanowiπce wybitne oúrodki øycia kulturalnego;
3) modne miejscowoúci stanowiπce centra rozrywkowo-wypoczynkowe;
4) miejscowoúci uzdrowiskowe.
Klasyfikacja walorÛw krajoznawczych jest doúÊ trudna, poniewaø zainteresowania uczestnikÛw ruchu turystycznego sπ bardzo rÛønorodne. Widoczne sπ
jednak cztery kierunki zainteresowaÒ, ktÛre moøna traktowaÊ jako zasadnicze
walory krajoznawcze. Do walorÛw krajoznawczych zalicza siÍ:
1) charakterystyczne zespo≥y krajobrazowe i osobliwoúci przyrody oraz cieki
wodne, okreúlane terminem walorÛw úrodowiska przyrodniczego;
2) folklor, obrzÍdy ludowe, dzie≥a ludowej sztuki plastycznej, relikty ludowej
kultury materialnej, okreúlane mianem walorÛw tradycyjnej kultury ludowej;
3) zabytki budownictwa, sztuk plastycznych, kultury materialnej, pamiπtki historyczne, okreúlane mianem walorÛw dÛbr kultury;
4) charakterystyczne obiekty i przejawy wspÛ≥czesnej gospodarki, techniki,
nauki, kultury, okreúlane mianem walorÛw wspÛ≥czesnych osiπgniÍÊ cz≥owieka.
Walorami specjalnymi okreúla siÍ te cechy i elementy úrodowiska przyrodniczego, ktÛre umoøliwiajπ uprawianie øeglarstwa i sportÛw motorowodnych,
myúlistwa, jeüdziectwa, wÍdkarstwa, taternictwa itp. Walory te najczÍúciej wystÍpujπ na terenach, na ktÛrych wystÍpujπ rÛwnieø wypoczynkowe i krajoznawcze walory úrodowiska przyrodniczego. Czerpanie korzyúci z walorÛw specjalnych wymaga specjalistycznych umiejÍtnoúci technicznych, sprzÍtu oraz
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odpowiedniego przygotowania sprawnoúciowego i teoretycznego. Sπ to formy
turystyki kwalifikowanej, stanowiπce obiekt zainteresowaÒ nielicznej grupy
spo≥ecznej.
Region wypoczynkowy jest podstawowπ jednostkÍ struktury zagospodarowania obszarÛw wypoczynkowych [Kachniarz 1975]. Powinien stanowiÊ
jednostkÍ krajoznawczπ o wspÛlnych cechach úrodowiska przyrodniczego oraz
tworzyÊ wzglÍdnie wydzielonπ funkcjonalnπ ca≥oúÊ zespo≥u miejscowoúci
wypoczynkowych, powiπzanych ze sobπ wspÛlnym wÍz≥em rozrzπdu ruchu
wypoczynkowego oraz wspÛlnym oúrodkiem zaopatrzenia i administracji. Region wypoczynkowy obejmuje jednπ lub kilka gmin wiejskich.
Ze wzglÍdu na wymagania w stosunku do sposobu zagospodarowania, rozrÛønia siÍ nastÍpujπce typy regionÛw wypoczynkowych:
1) regiony o duøym lub przewaøajπcym udziale wypoczynku zimowego;
2) regiony o duøym lub przewaøajπcym udziale wypoczynku uzdrowiskowego;
3) regiony koncentracji wypoczynku úwiπtecznego, po≥oøone g≥Ûwnie w strefach podmiejskich aglomeracji i duøych miast, liczπcych powyøej 100 tysiÍcy mieszkaÒcÛw;
4) regiony specjalne, o warunkach przyrodniczych zbliøonych do naturalnych,
ktÛre powinny byÊ chronione przed znacznym zainwestowaniem i intensywnπ eksploatacjπ wypoczynkowπ.
SposÛb przestrzennego zagospodarowania regionÛw wypoczynkowych okreúlajπ nastÍpujπce czynniki:
1) cechy úrodowiska i krajobrazu przyrodniczego oraz wymagania ochrony úrodowiska;
2) wymagania poszczegÛlnych rodzajÛw i form wypoczynku;
3) wymagania techniczne oraz wymagania ekonomiki inwestowania i eksploatacji wyposaøenia obszarÛw wypoczynkowych.
Ze wzglÍdu na sposÛb przestrzennego zagospodarowania obszarÛw wypoczynkowych rozrÛønia siÍ, w zaleønoúci od iloúci czasu poúwiÍconego na wypoczynek oraz spo≥ecznej struktury wypoczynku, nastÍpujπce rodzaje:
1) wypoczynek pobytowy (osiad≥y) úrednio- i d≥ugookresowy, w tym: wypoczynek doros≥ych (indywidualny i rodzinny), kolonie dzieciÍce oraz obozy
m≥odzieøowe,
2) wypoczynek uzdrowiskowy,
3) wypoczynek wÍdrÛwkowy (turystyka krajobrazowa),
3) wypoczynek úwiπteczny, krÛtkookresowy (jedno- lub dwudniowy), indywidualny i masowy.
W celu uwzglÍdnienia przestrzennego zrÛønicowania preferencji ludnoúci
miejskiej w odniesieniu do rÛønych form wypoczynku stosuje siÍ jako zasadÍ
[Zaniewska, Paw≥at-Zawrzykraj, Gloza-Musia≥ 2000]:
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1) uwzglÍdnienie spadku poziomu uczestnictwa w miarÍ odleg≥oúci (czasu,
kosztu), przy czym uzyskiwany rozk≥ad naprÍøenia potencja≥u interpretowany jest jako przestrzenne rozmieszczenie skali potencjalnego popytu;
2) akceptowanie terenÛw o niøszej wartoúci atrakcyjnoúci i jakoúci úrodowiska
przyrodniczego jako miejsca wypoczynku mieszkaÒcÛw duøych oúrodkÛw
miejskich w zaleønoúci od wielkoúci potencja≥u demograficznego.
Na obszarach podmiejskich wiodπcπ funkcjπ wypoczynkowπ jest wypoczynek úwiπteczny (cotygodniowy) i turystyka [KrÛl 1981]. Do funkcji uzupe≥niajπcych zalicza siÍ:
1) wypoczynek codzienny (po pracy) dalszego zasiÍgu (3ñ5 godzin),
2) wypoczynek doroczny o charakterze wczasowo-letniskowym, dla rodzin
z dzieÊmi i osÛb starszych.
Za podmiejskie obszary wypoczynkowe uznaje siÍ obszar, do ktÛrego
dojazd trwa 1,5 godziny oraz na ktÛrym znajdujπ siÍ tereny o odpowiednich
walorach wypoczynkowych. Na obszarze tym w zaleønoúci od dostÍpnoúci komunikacji i przewaøajπcych form rekreacji wyodrÍbnia siÍ nastÍpujπce strefy
(rys. 4):
1) przymiejskπ, po≥oøonπ w odleg≥oúci do 30 minut dojazdu od centrum miasta,
z priorytetem wypoczynku bliskiego od 0,5- do 1-dniowego oraz wypoczynku codziennego w dalszej odleg≥oúci, wymagajπcego 3ñ5 godzin na
dojazd;
2) podmiejskπ bliskπ, po≥oøonπ w odleg≥oúci wymagajπcej 1 godziny na dojazd, z priorytetem wypoczynku úwiπtecznego jednodniowego oraz wypoczynku sezonowego o charakterze letniskowym;
3) podmiejskπ dalszπ, do 1,5 godziny dojazdu, z priorytetem g≥Ûwnie wyjazdÛw úwiπtecznych od 1,5- do 2,5-dniowych oraz organizacji wypoczynku
pobytowego o charakterze wczasowym.
ZasiÍg podmiejskich stref wypoczynkowych jest uzaleøniony od wielkoúci
miasta i jego strefy wp≥ywÛw (tab. 2).
ZasiÍg i rozmieszczenie poszczegÛlnych stref i urzπdzeÒ wypoczynkowych
na obszarze podmiejskim zaleøy od:
1) czÍstotliwoúci zapotrzebowania na okreúlone rodzaje wypoczynku,
2) czasu wolnego, jakim dysponuje mieszkaniec,
3) racjonalnego czasu, jaki mieszkaniec moøe przeznaczyÊ na dojazd do miejsca wypoczynku.
Przyjmuje siÍ, øe czas przeznaczony na dojazd do miejsca wypoczynku i z powrotem nie powinien przekraczaÊ 20% czasu przeznaczonego na wypoczynek.
Wypoczynek doroczny, o charakterze wczasowo-pobytowym, nie jest limitowa58
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Rys. 4. Podzia≥ strefowy [KrÛl 1981]: M ñ strefa miejska, wypoczynek codzienny (0,5ñ5 godz.),
uzupe≥niajπcy okresowy o charakterze letniskowym; Pm ñ strefa przymiejska, wypoczynek cotygodniowy (od 0,5- do 4-dniowy),wypoczynek codzienny dalszego zasiÍgu;
Pd′ ñ strefa podmiejska bliska, wypoczynek cotygodniowy (4-dniowy), uzupe≥niajπcy
okresowy o charakterze letniskowym; Pd″ ñ strefa podmiejska daleka, wypoczynek cotygodniowy (od 1,5- do 2,5-dniowy), uzupe≥niajπcy okresowy o charakterze wczasowym; Z ñ strefa zewnÍtrzna
Fig. 4. Zone division: M ñ municipal zone, everyday rest (0,5h ñ 5h), periodically complemented by summer-resort; Pm ñ intramunicipal zone, weekly rest (0,5 ñ 4 days), everyday
rest of far range; Pd′ ñ close suburbs, weekly rest (4 days), periodically complemented
by summer-resort; Pd″ ñ far suburbs, weekly rest (1,5 ñ 2,5 days) periodically complimented by summer-resort; Z ñ outer zone

Tabela 2. Zasada strefowania terenu w zaleønoúci od wielkoúci miasta [KrÛl 1981]
Table 2. The method of sectionalizing, depending on the size of a city

Wielkoæ miasta
(liczba mieszkañców)

Promieñ strefy
podmiejskiej
(M)

Zasiêg podmiejskiej
strefy wypoczynkowej
(Pm)

w tym strefa
przymiejska
(Pd)

ll> 4 mln

do 12 km

do 75 km

do 75 km

0,54 mln0

1do 8 km

do 60 km

do 20 km

850500 tys.

1do 5 km

do 50 km

do 18 km

400250 tys.

1do 3 km

do 40 km

do 15 km

050100 tys.

1do 2 km

do 25 km

0do 8 km

2550 tys.

do 1,5 km,

do 15 km

0do 5 km

0025 tys.

do 1,0 km,

do 10 km

0do 2 km
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Tabela 3. Czas przeznaczony na dojazd [KrÛl 1981]
Table 3. Time spent on commuting

Czas dojazdu w jedna stronê
Rodzaj wypoczynku

w minutach

w kilometrach
autobus

kolej

sam.osob.

515 min.
dojcia pieszego







codzienny, dalszego zasiêgu
(sporadyczny) 25 godz.

1530 min.
dojazdu

11,6

8,7

wi¹teczny jednodniowy
bez noclegu (812 godz.)

4872 min.
dojazdu

36,2

32,8

68

118167 min.
dojazdu

5790

5588

110172

codzienny, powszechny,
bliski 13 godziny

wi¹teczny od 1,5- do 2,5-dniowy (z noclegiem) od 18 do 28
godzin nie licz¹c snu
Pobytowy bliski (letniskowy)

nie dalej ni¿ 4560 min. od miejsca zamieszkania, tj. w zasiêgu umo¿liwiaj¹cym ewentualne
codzienne dojazdy do pracy, tj. promieniu
3050 km

ny odleg≥oúciπ. Na obszarach podmiejskich priorytetem jest wypoczynek úwiπteczny. Wypoczynek o charakterze wczasowym ograniczajπ:
1) moøliwoúci terenowe,
2) przewaøajπce i masowe potrzeby w zakresie wypoczynku úwiπtecznego,
3) moøliwoúci organizowania wypoczynku dorocznego w dalszych regionach
kraju.
Formy wypoczynku codziennego i úwiπtecznego sπ limitowane czasem dojazdu, w przeciwieÒstwie do wypoczynku dorocznego. W latach dziewiÍÊdziesiπtych widoczna by≥a tendencja do zamiennego uøytkowania terenÛw s≥uøπcych formom wypoczynku codziennego i úwiπtecznego, jak rÛwnieø úwiπtecznego oraz dorocznego.
W funkcjonalno-przestrzennej strukturze regionÛw wypoczynkowych waønπ rolÍ odgrywajπ oúrodki obs≥ugi ruchu turystycznego i zaopatrzenia. Sπ to zazwyczaj siedziby gmin miejsko-wiejskich lub miejskich.

60

Struktura funkcjonalna obszarÛw wiejskich

7. AGROTURYSTYKA
Do najbardziej rozwijajπcych siÍ form dzia≥alnoúci pozarolniczej naleøy agroturystyka. Jest ona szansπ rozwoju tych obszarÛw wiejskich, na ktÛrych rozwÛj
rolnictwa towarowego oraz przemys≥u ma ma≥e szanse. Na obszarach tych jednak powinny dominowaÊ cechy rolniczej przestrzeni rekreacyjnej, g≥Ûwnie: walory przyrodnicze úrodowiska, wolne zasoby si≥y roboczej oraz wolne zasoby
mieszkaniowe o podwyøszonym standardzie. Agroturystyka mieúci siÍ w szerokim zakresie rodzajÛw dÛbr i us≥ug wytwarzanych przez wieú. Jest formπ wypoczynku w gospodarstwach rolnych, gdzie podstawowe us≥ugi sπ úwiadczone
w obrÍbie danego gospodarstwa przez cz≥onkÛw rodziny rolnika. Stanowi dodatkowe ürÛd≥o dochodÛw w gospodarstwie rolnym.
Skala przedsiÍwziÍcia tej dzia≥alnoúci jest trudna do ustalenia, ze wzglÍdu na
rÛønice w kryteriach jej kwalifikowania i rejestrowania [Jachimowicz, Krzyøanowska 2004]. Pewne jednostki statystyczne kwalifikujπ jako agroturystyczne
tylko te gospodarstwa, ktÛrych dzia≥alnoúÊ us≥ugowa w zakresie turystyki jest
formalnie zarejestrowana (w urzÍdzie gminy) lub posiada atest stowarzyszenia
agroturystycznego, inne za gospodarstwa agroturystyczne uznajπ te gospodarstwa, ktÛre faktycznie úwiadczπ us≥ugi, bez wzglÍdu na spe≥nione kryteria formalne.
Popyt na tÍ formÍ turystyki jest wynikiem moøliwoúci taniego wypoczynku,
z dala od cywilizacji, w ciszy i w bliskim kontakcie z przyrodπ. Organizatorem
us≥ug jest w≥aúciciel gospodarstwa rolnego, ktÛry jest w stanie zaproponowaÊ
rÛøne formy spÍdzania czasu wolnego w obrÍbie gospodarstwa. Urozmaiceniem
spÍdzania czasu wolnego, mogπ byÊ propozycje wypoczynku w otoczeniu gospodarstwa, np. las, rzeka, jezioro, gÛry.
Gospodarzowi úwiadczπcemu us≥ugi agroturystyczne agroturystyka przynosi oprÛcz korzyúci materialnych takie korzyúci, jak:
1) satysfakcja z moøliwoúci wykorzystania wolnego czas, bycia ciekawym i uøytecznym,
2) lepsze wykorzystanie materialnych moøliwoúci istniejπcych w gospodarstwie
(np. wolne pomieszczenia, nadwyøki produktÛw rolnych),
3) moøliwoúÊ poznania nowych ludzi,
4) zwiÍkszenie uznania w úrodowisku dziÍki realizacji swoich pomys≥Ûw i planÛw,
5) moøliwoúÊ wykorzystania wartoúci otoczenia (zasobÛw krajobrazowych) do
podnoszenia atrakcyjnoúci oferty.
Turyúcie agroturystyka daje moøliwoúÊ:
1) wypoczynku na ≥onie przyrody;
2) realizowania hobby (np. ≥owiectwo, wÍdkarstwo);
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3) poznania lokalnej kultury i folkloru;
4) moøliwoúci wyboru zakresu us≥ug, z ktÛrych chce skorzystaÊ i organizacji
pobytu wed≥ug indywidualnych potrzeb bπdü cz≥onkÛw rodziny;
5) poznania pracy w gospodarstwie wiejskim, warunkÛw i stylu øycia mieszkaÒcÛw wsi;
6) skorzystania ze úwieøych produktÛw pochodzπcych z gospodarstwa.
W Polsce najlepsze moøliwoúci do prowadzenia us≥ug agroturystycznych majπ
gospodarstwa wielokierunkowe, o ekstensywnej gospodarce do 10 ha powierzchni
uøytkÛw rolnych, gospodarstwa o kierunku ekologicznym i specjalistycznym
(rybackie, ze stadninπ koni, sadownicze).
RozwÛj agroturystyki jest rÛøny w rÛønych czÍúciach kraju i úrodowiskach
lokalnych. Wynika to ze zrÛønicowanej atrakcyjnoúci turystycznej regionu, a takøe
dzia≥aÒ przedsiÍbiorczych mieszkaÒcÛw wsi oraz dotychczasowych doúwiadczeÒ.
Przeprowadzona przez M. Drzewieckiego ocena predyspozycji przestrzennych Polski do rozwoju agroturystyki pozwoli≥a wyodrÍbniÊ cztery g≥Ûwne regiony o dobrych warunkach do rozwoju agroturystyki [DegÛrska 1997]. Gminy
spe≥niajπce kryteria wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej nie tworzπ zwartych regionÛw, lecz w pewnych czÍúciach Polski jest ich wiÍcej, tj.:
1) region podlasko-mazurski,
2) region Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubelskiej,
3) region Polski Centralnej,
4) region po≥udniowo-wschodni.
W skali kraju 1369 gmin, ktÛre zajmujπ 66% powierzchni kraju i obejmujπ
22% ludnoúci spe≥ni≥o kryteria wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej.
W ostatnich latach agroturystyka najintensywniej rozwinÍ≥a siÍ w regionach
gÛrskich i podgÛrskich. SzczegÛlnym powodzeniem w okresie letnim cieszy siÍ
Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Suwalskie oraz wybrzeøe morskie. Obszary te
to tradycyjne regiony turystyczne o wysokich walorach przyrodniczych. Bardziej odleg≥y proces rozwoju agroturystyki obejmie tereny mniej atrakcyjne pod
wzglÍdem walorÛw úrodowiskowych, ale znajdujπce siÍ w zasiÍgu duøych
aglomeracji miejskich (np. Warszawy, TrÛjmiasta, GOP i in.). Szansπ na rozwÛj
tej formy turystyki jest wzrastajπcy popyt na wypoczynek sobotnio-niedzielny
jako alternatywa budownictwa letniskowego realizowanego przez ludnoúÊ miejskπ. Do takich terenÛw zaliczyÊ moøna: Podlasie, Polesie Lubelskie, KielecczyznÍ i Pojezierze Kaszubskie.
Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka majπ rÛwnieø szansÍ na rozwÛj na
obszarach objÍtych konserwatorskπ ochronπ prawnπ przyrody. Mogπ stanowiÊ
na tych obszarach alternatywne formy dzia≥alnoúci gospodarczej.
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AgroturystykÍ charakteryzuje ma≥a skala zakwaterowania, ograniczona g≥Ûwnie lub wy≥πcznie do mieszkania w zagrodzie [Zaniewska, Paw≥at-Zawrzykraj,
Gloza-Musia≥ 2000]. W Polsce jako gÛrnπ granicÍ wielkoúci gospodarstwa
agroturystycznego przyjÍto 5 pokoi. Osoby prowadzπce takπ dzia≥alnoúÊ sπ
zwolnione z podatku dochodowego z tytu≥u najmu pokoi goúcinnych i wyøywienia. Taka skala zagospodarowania pozwala zachowaÊ domowy charakter us≥ug,
co stanowi atut przyciπgajπcy turystÛw.
W Polsce dotychczas najczÍúciej wystÍpujπcπ formπ zakwaterowania by≥y
wynajmowane pokoje, nazywane Ñkwaterami prywatnymiî. Natomiast w krajach zachodnioeuropejskich dominujπcπ formπ czasowego pobytu jest oprÛcz
domÛw letniskowych mieszkanie wczasowe.
Mieszkanie wczasowe daje wiÍkszy komfort zakwaterowania, zapewnia wiÍkszπ prywatnoúÊ zarÛwno goúciom, jak i gospodarzom. Pokoje sπ wyposaøone
w urzπdzenia kuchenne lub przylegajπcy do nich aneks kuchenny. Innπ formπ
umoøliwiajπcπ samodzielne przygotowanie posi≥kÛw jest dodatkowa kuchnia
oraz jadalnia do dyspozycji goúci. Wyposaøenie kuchni umoøliwia jednoczesne
korzystanie z niej przynajmniej po≥owie wypoczywajπcych (2-krotna rotacja).
Jedna ≥azienka obs≥uguje maksymalnie 8 osÛb (2ñ3 pokoje).
W krajach europejskich obserwuje siÍ wzrost zainteresowania budowπ domkÛw letniskowych przez rolnikÛw. Wydaje siÍ, øe bÍdzie to bardziej op≥acalna
inwestycja w przysz≥oúci, niø jednorazowy zysk ze sprzedaøy ziemi pod zabudowÍ letniskowπ osobom prywatnym.
Dom letniskowy nie musi byÊ budowany od podstaw. Na cele agroturystyki
moøna zaadaptowaÊ rÛøne pomieszczenia. Mogπ to byÊ pomieszczenia gospodarcze lub inwentarskie, stary dom mieszkalny czy inne nieuøywane obiekty,
znajdujπce siÍ w obrÍbie zagrody. Poniewaø dom letniskowy, tak jak mieszkanie wczasowe, stanowi odrÍbny obiekt niezwiπzany z budynkiem mieszkalnym,
ich urzπdzenie jest podobne.
Innπ formπ zakwaterowania o charakterze sezonowym sπ pola namiotowe
i kempingi. W wielu krajach przepisy prawne nie pozwalajπ jednak na intensywne wykorzystanie terenÛw przy gospodarstwach pod takπ formÍ wypoczynku.
Obowiπzujπca dopuszczalna pojemnoúÊ to 15 namiotÛw lub przyczep. Dogodne
warunki do kempingu wystÍpujπ przewaønie we wsiach letniskowych, przy gospodarstwach rolnych, w ktÛrych znajdujπ siÍ odpowiednio po≥oøone tereny uøytkÛw zielonych (≥πki lub pastwiska).
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8. FUNKCJE UZDROWISKOWE
Walory lecznicze i bioklimatyczne stanowiπ podstawÍ do rozwoju uzdrowisk. Specyfikπ uzdrowisk jest leczenie za pomocπ naturalnych czynnikÛw
leczniczych, jak: w≥aúciwoúci lecznicze klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wÛd, gazÛw i peloidÛw (borowin). Obecnie w Polsce jest 38 uzdrowisk statutowych [Lijewski i in. 1998] i 23 uzdrowiska, na ktÛre zosta≥y rozciπgniÍte niektÛre przepisy ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, tzw. uzdrowiska w rozwoju (Ustawa z dnia
17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. DzU
z 1996 r. nr 23, poz. 150, z pÛü. zm.; DzU z 1987 r. nr 33, poz. 180. DzU
z 1990 r. nr. 34, poz. 198). Na podstawie opracowanej w latach siedemdziesiπtych prognozy [Ziemio≥oøyÒski 1972] wytypowano wiele miejscowoúci i terenÛw potencjalnie uzdrowiskowych.
W strukturze sieci osadniczej uzdrowisk znaczπcy udzia≥ ma osadnictwo
wiejskie. Obecnie oko≥o 30% uzdrowisk statutowych stanowiπ wsie, a znaczna
czÍúÊ uzdrowisk-miast jest zarazem siedzibπ gmin. Oúrodki wiejskie to 50%
uzdrowisk w rozwoju i 85% potencjalnych miejscowoúci uzdrowiskowych.
Status ürÛde≥ leczniczych ma obecnie 60 ürÛde≥ mineralnych. WiÍkszoúÊ
z nich wystÍpuje na obszarach gÛrskich, zw≥aszcza w Beskidzie Sπdeckim.
Znaczne zgrupowania ürÛde≥ wystÍpujπ w Karkonoszach, GÛrach Izerskich
oraz w Kotlinie K≥odzkiej. Jednoczeúnie kilkanaúcie ürÛde≥ leczniczych leøy
poza granicami obszarÛw o walorach wypoczynkowych (m.in. Szczawno ZdrÛj
i Wieniec ZdrÛj). Sk≥ad chemiczny wÛd leczniczych jest zrÛønicowany, z przewagπ wÛd chlorkowo-sodowych. Wody termalne wystÍpujπ w 11 miejscowoúciach, radoczynne natomiast tylko w Sudetach, w rejonie Lπdka Zdroju.
èrÛd≥o arsenowe wystÍpuje tylko w Sudetach. W Polsce najbardziej popularne spoúrÛd peloidÛw sπ borowiny. Obecnie status kopalin leczniczych
posiada 14 z≥Ûø. Zwiπzane sπ one g≥Ûwnie z torfowiskami niskimi przewaøajπcymi w Polsce. Ze wzglÍdu na liczne obszary torfowisk moøna siÍ spodziewaÊ w przysz≥oúci rozszerzenia listy z≥Ûø borowinowych o w≥aúciwoúciach
leczniczych.
Na podstawie oceny warunkÛw bioklimatycznych Polski wyodrÍbniono
regiony szczegÛlnie korzystne dla turystyki wypoczynkowej. W okresie ciep≥ym
za szczegÛlnie korzystne uznano obszary Niziny Mazowieckiej i pÛ≥nocnπ czÍúÊ
pasma wyøyn oraz tereny bÍdπce pod wp≥ywem specjalnych cech klimatu
morskiego (strefa przymorska o szerokoúci 20ñ30 km). W okresie ch≥odnym za
szczegÛlnie korzystne uznano obszary gÛrskie Karpat, wschodnia czÍúÊ Wyøyny Ma≥opolskiej i Roztocze oraz obszary gÛrskie SudetÛw (po≥oøone powyøej
500 m n.p.m.).
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Podstawowπ funkcjπ uzdrowiska jest funkcja leczniczo-rehabilitacyjna oraz
profilaktyka lecznicza. Jednak miejscowoúci uzdrowiskowe nie mogπ byÊ przeznaczone wy≥πcznie dla ludzi chorych. Zgodnie z zaleceniami wspÛ≥czesnej
medycyny kuracjusze powinni mieÊ moøliwoúÊ zapomnienia o swoich dolegliwoúciach [Wysocka 1981]. Z powyøszych wzglÍdÛw wskazane jest, aby w miejscowoúci uzdrowiskowej rozwija≥a siÍ w odpowiednim rozmiarze turystyka wypoczynkowa. Dotyczy to szczegÛlnie:
1) wczasÛw wypoczynkowych jako formy uzupe≥niajπcej wczasy lecznicze,
2) turystyki kwalifikowanej: kajakarstwo, øeglarstwo, wÍdkarstwo, narciarstwo,
3) turystyki zagranicznej (podnoszenie standardu us≥ug w danej miejscowoúci).
Formy turystyki wypoczynkowej kolidujπce z funkcjπ uzdrowiskowπ to:
1) turystyka motorowa,
2) kolonie letnie dzieciÍce,
3) wczasy úwiπteczne,
4) obozy harcerskie.
Pod warunkiem odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego moøliwe
jest rÛwnieø lokalizowanie na terenie uzdrowisk:
1) hoteli turystycznych i schronisk,
2) pÛl kempingowych o ograniczonej wielkoúci.
SzczegÛlnego potraktowania w uzdrowisku wymaga budownictwo jednorodzinne i pensjonatowe, poniewaø taki rodzaj budownictwa pe≥ni rolÍ uzupe≥niajπcej bazy hotelowej i sπ powaønym ürÛd≥em dochodu dla w≥aúcicieli. Z powyøszych powodÛw przy opracowywaniu planÛw zagospodarowania przestrzennego miejscowoúci uzdrowiskowych naleøy uwzglÍdniÊ wiÍkszπ powierzchniÍ
terenÛw pod budownictwo jednorodzinne i pensjonatowe.
W uk≥adzie przestrzennym uzdrowiska stosuje siÍ zasadÍ strefowania funkcjonalnoprzestrzennego. Polega to na wydzieleniu strefy g≥Ûwnej, ktÛrπ jest dzielnica lecznictwa uzdrowiskowego, strefy parkowej oraz strefy zamieszkania dla
ludnoúci sta≥ej i strefy gospodarczo-technicznej.
MiejscowoúÊ uzdrowiskowa powinna byÊ nasycona zieleniπ. Komunikacja
przelotowa jest uwaøana jako element uciπøliwy i dπøy siÍ do wyeliminowania
jej poza obrÍb strefy uzdrowiskowej. W strefie uzdrowiskowej w uk≥adzie sieci
drogowej, powinna dominowaÊ sieÊ drÛg pieszych umieszczonych w systemach
otwartych. Park zdrojowy powinien pe≥niÊ rolÍ wÍz≥a ze wszystkimi ciπgami
pieszymi.
W uk≥adzie przestrzennym uzdrowiska dπøy siÍ do odizolowania dzielnicy
lecznictwa uzdrowiskowego od pozosta≥ych terenÛw zainwestowania. Stosuje
siÍ w tym wypadku nastÍpujπce rozwiπzania:
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1) wariant pierwszy ñ dzielnica lecznictwa uzdrowiskowego oddzielona jest od
zabudowy mieszkaniowej oúrodkiem us≥ug úwiadczonych zarÛwno na rzecz
kuracjuszy, jak i mieszkaÒcÛw sta≥ych. Oúrodek ten skupia obiekty kulturalne, gastronomiczne, handlowe i rzemieúlnicze;
2) wariant drugi ñ dzielnica lecznictwa uzdrowiskowego oddzielona jest od zabudowy miejskiej pasem zieleni izolacyjnej, w ktÛrej poprowadzone sπ ciπgi
komunikacyjne;
3) wariant trzeci ñ dzielnica lecznictwa uzdrowiskowego jest oddzielona od
zabudowy mieszkaniowej zieleniπ parkowπ, wewnπtrz zieleni parkowej mogπ
znajdowaÊ siÍ urzπdzenia sportowe i rekreacyjne.
Zlokalizowane w uzdrowisku zak≥ady us≥ugowe moøna ze wzglÍdu na przeznaczenie podzieliÊ na:
1) przeznaczone wy≥πcznie dla kuracjuszy (pijalnie wÛd, dom zdrojowy, basen
i inne),
2) przeznaczone wy≥πcznie dla ludnoúci sta≥ej (administracja samorzπdowa,
szpitale, szko≥y i inne),
3) wspÛlne dla obu grup (oúrodek handlowy, urzπdzenia kultury, gastronomii,
rzemios≥a us≥ugowego i inne).
Podstawowe zasady prowadzenia turystyki wypoczynkowej zosta≥y ustalone na odbywajπcym siÍ w Budapeszcie (1989 r.) kongresie MiÍdzynarodowych
StowarzyszeÒ Naukowych EkspertÛw Turystyki (AIEST). Zasady te odnoszπ
siÍ do postÍpowania zapobiegawczego opartego na wykorzystaniu w≥aúciwoúci
leczniczych wÛd termalnych i wody morskiej, klimatu oraz zdrowych produktÛw [Pawlikowska-Piechotka 1995]. Funkcja turystyczna powinna mieÊ charakter uzupe≥niajπcy. Nie powinna pe≥niÊ funkcji rÛwnowaønej i dominujπcej wzglÍdem podstawowej dzia≥alnoúci uzdrowisk.
Miejscowoúci uzdrowiskowe oprÛcz funkcji lecznictwa uzdrowiskowego
pe≥niπ funkcje: administracyjnπ, rolniczπ, przemys≥owπ oraz zaplecza mieszkaniowego dla wiÍkszych miast. WystÍpowanie dodatkowych funkcji wywiera
znaczny wp≥yw na ukszta≥towanie przestrzenne miejscowoúci uzdrowiskowej.
Strefowanie funkcjonalno-przestrzenne uzdrowisk wynika z koniecznoúci
uwzglÍdnienia obszarÛw ochrony uzdrowiskowej w planach zagospodarowania
przestrzennego. Z przepisÛw przywo≥anej juø wczeúniej ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym wynika koniecznoúÊ ustalenia statusu dla kaødego uzdrowiska. Status uzdrowiska okreúla granice obszarÛw ochrony uzdrowiskowej oraz warunki prowadzenia gospodarki na tym
obszarze.
Ze wzglÍdu na koniecznoúÊ zrÛønicowania sposobu zagospodarowania rozrÛønia siÍ nastÍpujπce obszary ochrony uzdrowiskowej:
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Rys. 5. Podzia≥ miejscowoúci uzdrowiskowej na strefy ochronne na przyk≥adzie Buska Zdroju
Fig. 5. Division of a health resort into protection zones ñ Busko ZdrÛj
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➢

Obszar A, obejmujπcy dzielnice lecznictwa uzdrowiskowego. Na obszarze
tym zlokalizowane sπ prewentoria, sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, obiekty wczasowe oraz urzπdzenia s≥uøπce bezpoúrednio zaspokojeniu potrzeb
kuracjuszy i wczasowiczÛw. Ca≥a gospodarka przestrzenna na tym obszarze
podlega specjalnym przepisom i zakazom, w tym przepisom porzπdkowym,
sanitarnym i budowlano-architektonicznym.
Obszar B, obejmujπcy najczÍúciej miejscowoúci w granicach administracyjnych, wyodrÍbniony w celu kszta≥towania warunkÛw úrodowiskowych.
Na obszarze tym wystÍpujπ najwaøniejsze kolizje pomiÍdzy lecznictwem
uzdrowiskowym a gospodarka rolnπ. W celu pogodzenie rolniczego charakteru znacznej czÍúci uzdrowisk oraz ochrony miejscowoúci uzdrowiskowych w granicach administracyjnych zastosowano ustÍpstwa. W czÍúci uzdrowisk w ramach obszaru B wyodrÍbniony zosta≥ obszary B1 oraz
B2, w granicach ktÛrych moøna prowadziÊ swobodnie gospodarkÍ rolnπ.
Podzia≥ na te strefy nastÍpuje jedynie w takiej sytuacji, gdy odleg≥oúÊ
zespo≥Ûw produkcji rolnej od dzielnicy lecznictwa uzdrowiskowego gwa67
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rantuje likwidacjÍ uciπøliwoúci zwiπzanych z hodowlπ zwierzπt gospodarskich i produkcjπ rolnπ.
Obszar C, obejmujπcy obszary A i B oraz teren otaczajπcy te obszary
w promieniu gwarantujπcym nienaruszalnoúÊ miejscowego klimatu i krajobrazu. Obszar ten pe≥ni rolÍ otuliny uzdrowiska, ktÛrej zadaniem jest w szczegÛlnoúci:
1) ochrona uzdrowiska przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody,
2) ochrona krajobrazu,
3) ochrona w≥aúciwoúci leczniczych krajobrazu,
4) ochrona uzdrowiska przed ha≥asem,
5) zabezpieczenie terenu pod urzπdzenia sportowe i rekreacyjne,
6) zapewnienie odpowiedniego wspÛ≥czynnika zalesienia, sposobu prowadzenia gospodarki leúnej,
7) zabezpieczenie terenÛw pod lokalizacjÍ zaplecza mieszkaniowego i gospodarczego na potrzeby uzdrowiska,
8) ochrona przed wprowadzeniem bezpoúrednio na obszar przyleg≥y do
uzdrowiska funkcji kolizyjnych,
9) inne funkcje ochronne.
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