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Model oraz mierniki trwaáego i zrównowaĪonego rozwoju
obszarów wiejskich w ujĊciu lokalnym
Model and indicators of sustainable development in rural areas
from the local perspective
Koncepcja zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich wymaga zastosowania
odpowiedniego systemu wskaĨników i miar pozwalających na zintegrowane ujecie charakteru
i stanu zrównowaĪenia. W pracy podjĊto próbĊ stworzenia modelu rozwoju zrównowaĪonego
obszarów wiejskich na poziomie lokalnym (NUTS 5). Celem stworzenia takiego modelu jest
pokazanie roli samorządu gminnego w ksztaátowaniu kierunków rozwoju pozwalającego osiągnąü
stan zarówno caáoĞciowego zrównowaĪenia sfery ekonomicznej, spoáecznej i Ğrodowiskowej, jak
teĪ osiągniĊcia tzw. áadów cząstkowych. Praca stawia sobie za cel okreĞlenie poziomu
zrównowaĪonego rozwoju bĊdącego efektem dziaáania trzydziestu wybranych gmin z regionu woj.
lubelskiego i mazowieckiego, w którym przeprowadzono badania dziaáalnoĞci samorządów
lokalnych. Szczegóáowe wartoĞci cząstkowych wskaĨników rozwoju zrównowaĪonego pozwalaáy
na stworzenie ogólnego wskaĨnika rozwoju zrównowaĪonego, który wyliczono dla badanych gmin.
UmoĪliwiaáo to uporządkowanie badanych gmin wedáug stopnia zrównowaĪonego rozwoju.

Wprowadzenie
Obszary wiejskie w Polsce zajmują ponad 93% powierzchni kraju1 i speániają
podstawowe funkcje Ğrodowiskowe dla spoáeczeĔstwa. Dominacja obszarów wiejskich
decyduje o ich ogromnym znaczeniu dla jakoĞci Īycia caáego spoáeczeĔstwa. Obszary te
kumulują wiele dóbr publicznych, które są bardzo cenne spoáecznie, ekonomicznie
i przyrodniczo.2
Rolnictwo stanowi kurczący siĊ element skáadowy gospodarki wiejskiej.
WdraĪanie koncepcji zrównowaĪonego rozwoju do rolnictwa oddziaáywuje z jednej
stronny na caáe Ğrodowisko wiejskie i z drugiej strony otoczenie gospodarcze, spoáeczne
i Ğrodowiskowe rolnictwa, stopieĔ jego zrównowaĪenia wpáywają na to co dzieje siĊ w
samym rolnictwie w warunkach kurczenia siĊ rolnictwa w gospodarce wiejskiej
i rozwoju wielofunkcyjnoĞci przestrzeni rolniczej i samego rolnictwa zasadne staje siĊ
rozpatrywanie koncepcji zrównowaĪonego rozwoju w odniesieniu do caáych ukáadów
1
Kapusta A.: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, w: Rolnictwo a rozwój
obszarów wiejskich, KáodziĔski M., Dzun W. (red.), IRWiR PAN, Wydziaá Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki ĩywnoĞciowej AR w Szczecinie, Warszawa 2005, s.66.
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WoĞ A., Zegar J.S.: Rolnictwo spoáecznie zrównowaĪone, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
ĩywnoĞciowej, Warszawa 2002, s. 48.
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lokalnych obejmujących rolnictwo wraz z caáym jego otoczeniem. Koncepcja
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich wymaga zastosowania adekwatnych
mierników i sposobów pomiaru. Praca stanowi próbĊ stworzenia modelu trwaáego
i zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich w ujĊciu lokalnym (NUTS 5) oraz jego
weryfikacji empirycznej na wybranych reprezentatywnych gminach z województwa
lubelskiego i mazowieckiego.
Wáadze lokalne powinny uwzglĊdniaü rolnictwo jako jeden z obszarów
gospodarki wiejskiej i ksztaátowaü warunki w celu podjĊcia dziaáaĔ na rzecz
pozarolniczych funkcji gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy poza
rolnictwem, a takĪe dostarczaü moĪliwoĞci odchodzenia od rolnictwa jako gáównego
Ĩródáa utrzymania.
W pracy podjĊto próbĊ budowy modelu rozwoju trwaáego i zrównowaĪonego
w ukáadach lokalnych (gminach). Celem budowy modelu jest przedstawienie moĪliwoĞci
wyboru samorządowi gminnemu drogi prowadzącej do uzyskania stanu peánego
zrównowaĪenia áadu zintegrowanego oraz áadów cząstkowych. Punktem wyjĞcia do
rozwaĪaĔ w zakresie konstrukcji nowego spojrzenia na koncepcjĊ rozwoju
zrównowaĪonego w skali lokalnej byáo wyodrĊbnienie zestawu kategorii cech
rozwojowych, które są pochodną translacji zwrotu „sustainable development” i odnoszą
siĊ do terminów takich jak, trwaáoĞü, zrównowaĪenie oraz samopodtrzymywanie siĊ.
Model zrównowaĪonego rozwoju
Rozwój zrównowaĪony rozumiany i traktowany powszechnie jako „sustainable
development” wynika z przyjĊcia zasady áadu zintegrowanego, postrzeganej jako spójne
i jednoczesne postrzeganie áadu ekonomicznego, spoáecznego i przyrodniczego. Istnieje
moĪliwoĞü wyodrĊbnienia z áadu spoáecznego - áadu instytucjonalno-politycznego
(okreĞlanego czasami takĪe jako spoáeczno-instytucjonalny, który odnosi siĊ do trwania
spoáeczeĔstw poprzez poczucie integracji i jednoĞci spoáecznej, a ksztaátowany jest
w wyniku zrównowaĪenia gospodarki i systemu wartoĞci3) oraz z áadu przyrodniczego
dodatkowo áadu przestrzennego (czasami wyróĪnia siĊ formĊ áadu w postaci
ekologiczno-przestrzennej, w której podkreĞla siĊ zachowanie infrastruktury
ekologicznej i dáugookresowej integralnoĞci by utrzymaü produktywnoĞü ekosystemów
poprzez wykazanie takiego sposobu uĪytkowania dóbr i usáug Ğrodowiskowych, który
nie naruszaáby równowagi áaĔcuchów ekologicznych i nie zmniejszaá ich udziaáu
w budowaniu dobrobytu czáowieka4), co wynika z przyjĊcia okreĞlonego poziomu
zarządzania w planowaniu strategicznym. Najbardziej zatem rozwiniĊtą formą áadu
(wymiaru) zintegrowanego jest kompleks piĊciu áadów (wymiarów): spoáecznego,
instytucjonalno-politycznego, ekonomicznego, przyrodniczego oraz przestrzennego.
Integracja wymiarów rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego zachodzi przy
speánieniu warunku koniecznego i wystarczającego. Warunek konieczny polega na
eliminowaniu sprzecznoĞci celów, stanowiących kryterium elementów áadu
zintegrowanego oraz hierarchii w zakresie áadów i celów. Natomiast warunek
wystarczający wskazuje na okreĞlenie celu integrującego, który ma za zadanie sprzyjaü
3

Malik K.: EfektywnoĞü zrównowaĪonego i trwaáego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym,
Wydawnictwo Instytut ĝląski, Opole 2004, s. 76
4
Borys T., ĝleszyĔski J.: Ekorozwój jako zbiór zasad, w: WskaĨniki ekorozwoju, Borys T. (red.),
Wydawnictwo Ekonomia i ĝrodowisko, Biaáystok 1999, s. 74
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dziaáaniom na rzecz utrzymania poszczególnych áadów. Tym samym zrównowaĪenie
i trwaáoĞü rozwoju stanowią proces osiągania celów strategicznych w oparciu
o integracjĊ polityk rozwoju lokalnego i regionalnego.5
W wyniku analizy literatury przedmiotu zostaáa podjĊta próba budowy koncepcji
rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego, oparta o konfrontacjĊ definicji w zakresie
kategorii cech rozwoju okreĞlanego jako „sustainable development”. Celem
przeprowadzonej konfrontacji byáo wyodrĊbnienie wspólnego obszaru badanych cech
rozwoju.
Punktem wyjĞcia do rozwaĪaĔ w zakresie konstrukcji nowego spojrzenia na
koncepcjĊ rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego byáo wyodrĊbnienie zestawu kategorii
cech rozwojowych, które są pochodną translacji zwrotu „sustainable development”
i odnoszą siĊ do terminów takich jak, trwaáoĞü, zrównowaĪenie oraz
samopodtrzymywanie siĊ.
Rysunek 1 prezentuje zestawienie tych cech oraz wyodrĊbnia ich wspólny obszar
definicyjny.
RYSUNEK 1. ZESTAW KATEGORII CECH ROZWOJOWYCH

ħródáo: Opracowanie wáasne

5

Malik K.: EfektywnoĞü zrównowaĪonego i trwaáeg…, s. 79.
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Bazą budowy terminu rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego zostaáy cechy,
okreĞlające koncepcjĊ rozwoju trwaáego, tj. „durable development”, w której
wyodrĊbniono cztery zasady trwaáoĞci 6, oparte o stopniowanie wedáug restrykcyjnoĞci
zasady zachowania kapitaáu naturalnego:7
1. Sáaba zasada trwaáoĞci (doskonaáa substytucja kapitaáów), która zakáada,
iĪ róĪne rodzaje kapitaáu (przyrodniczy, antropogeniczny – ekonomiczny
i kulturowy oraz ludzki) są substytutami, naleĪy zachowaü jednak wielkoĞü
kapitaáu caákowitego. Rozwój trwaáy nie moĪe byü w tej zasadzie utoĪsamiany
z rozwojem zrównowaĪonym i samopodtrzymującym.
2. WraĪliwa zasada trwaáoĞci (ograniczona substytucja kapitaáów), podobnie
zachowuje caákowitą wielkoĞü kapitaáu, ale wymaga nie naruszenia zasady,
okreĞlającej relacje miĊdzy elementami kapitaáu naturalnego. Zakáada,
iĪ kapitaá antropogeniczny i przyrodniczy mogą byü substytutami w ĞciĞle
okreĞlonych granicach, co oznacza ostroĪną eksploatacjĊ zasobów przyrody
i unikanie zbyt szybkiego ich zuĪywania.
3. Silna zasada trwaáoĞci (komplementarnoĞü kapitaáów) nakazuje zachowanie
kaĪdego kapitaáu z osobna, gdyĪ zakáada ona komplementarnoĞü kapitaáów,
a nie ich substytucyjnoĞü. Oznacza to, iĪ ubytek poszczególnego kapitaáu
powinien byü rekompensowany przyrostem tego samego kapitaáu, a nie
inwestycją w inny kapitaá.
4. Restrykcyjna zasada trwaáoĞci oznacza zakaz uszczuplania kaĪdego
z kapitaáów. Zgodnie z tą zasadą, zasoby nieodnawialne nie mogą byü
eksploatowane, odnawialne zaĞ, tylko w zakresie ich rocznego przyrostu. Takie
podejĞcie wynika z koncepcji ekosystemów naturalnych, która káadzie nacisk
na koniecznoĞü konserwacji przyrody we wszystkich obszarach dziaáalnoĞci
czáowieka.
Definiowanie trwaáego rozwoju, równieĪ przeprowadziá W. Meyer8, który
okreĞliá to, jako proces spoáecznej integracji potrójnego T („Triple-T-Social
Integration”):
 wymiar celowy (Target-Dimension), okreĞlający horyzontalną integracjĊ
spoáeczną w zakresie kapitaáu spoáecznego, gospodarczego i przyrodniczego
(jest to odniesienie siĊ do zrównowaĪonego rozwoju),
 wymiar terytorialny (Territorial-Dimension), zawierający pionową integracjĊ
spoáeczną opartą o zwrot „myĞl globalnie, dziaáaj lokalnie”,
 wymiar czasowy (Time-Dimension), oparty na spoáecznej integracji
miĊdzypokoleniowej.

6
Turner R. K.: Sustainability: Principles and Practice, w: Sustainable Environmental Economics and
Managament: Principle and Practice, Belhaven Press, New York-London, 1993, s. 9-15
7
Borys T. (red.): WskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i ĝrodowisko, WarszawaBiaáystok, 2005, s. 41-43
8
Meyer W.: Evaluation, Design and Data Collection, Part III: Investigating Sustainability, Prezentacja
przedstawiona podczas EASY-ECO Training, Bratysáawa, 27 wrzeĞnia 2005 r., za Wieliczko B.: Polityka Unii
Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Studia i monografie 134, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
ĩywnoĞciowej, PaĔstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, s. 38
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NastĊpnie wybrano te cechy trwaáoĞci, które są obecne w koncepcjach rozwoju
samopodtrzymującego oraz zrównowaĪonego. Po ich zestawieniu moĪliwe byáo
okreĞlenie tych cech, które są obecne w kaĪdej z analizowanych koncepcji. Efektem tego
dziaáania jest obszar, który wskazuje cechy odnoszące siĊ do rozwoju zrównowaĪonego
i trwaáego.
Najszerszy zakres znaczeniowy ma rozwój trwaáy (durable development)
w odniesieniu do jego zasad (od sáabej do restrykcyjnej), wĊĪszy nieco rozwój
zrównowaĪony, który uznaje zasadĊ trwaáoĞci wraĪliwą i silną, nie uznaje z kolei zasady
sáabej i restrykcyjnej. Skutkuje to okreĞleniem, iĪ kaĪdy rozwój zrównowaĪony jest
rozwojem trwaáym, ale nie kaĪdy trwaáy jest zrównowaĪonym. Rozwój
samopodtrzymujący akceptuje restrykcyjną zasadĊ trwaáoĞci, odrzuca zaĞ sáabą,
co umoĪliwia traktowanie tej koncepcji jako bliskiej ekorozwojowi.
MoĪna, zatem stwierdziü, iĪ kaĪdy rozwój zrównowaĪony jest rozwojem
trwaáym, ale nie kaĪdy rozwój trwaáy jest zrównowaĪonym. NaleĪaáoby, zatem uĪywaü
obu okreĞleĔ (tj. zrównowaĪony i trwaáy) w stosunku do terminu „trwaáy”, natomiast
zwrot „zrównowaĪony i trwaáy” w myĞl nowego ujĊcia, naleĪaáoby rozumieü, jako
zrównowaĪony (juĪ w treĞci termin „zrównowaĪony” zawiera dwie zasady trwaáoĞci –
wraĪliwą i silną) oraz poszerzony o pozostaáe zasady trwaáoĞci, tj. sáabą i restrykcyjną.
W drodze powyĪszych rozwaĪaĔ warto przyjąü w nowej koncepcji rozwoju
zrównowaĪonego i trwaáego definicjĊ, w której rozwój ten jest postrzegany jako proces
zmian, w którym cechy trwaáoĞci oraz zrównowaĪenia są realizowane oraz oceniane jako
pozytywne, w co najmniej antropocentrycznym systemie wartoĞci.
W wyniku przyjĊcia, Īe rozwój zrównowaĪony i trwaáy wywodzący siĊ ze zwrotu
„sustainable development” dotyczy zasady áadu zintegrowanego, rozumianej jako spójne
i jednoczesne postrzeganie áadu ekonomicznego, spoáecznego i przyrodniczego,
naleĪaáoby, zatem odnieĞü tĊ zasadĊ do powyĪszej definicji rozwoju zrównowaĪonego
i trwaáego.
Rysunek 2 przedstawia w sposób graficzny specyfikĊ przenikania siĊ elementów
áadu zintegrowanego, który opiera siĊ na trzech áadach gáównych (spoáecznym,
ekonomicznym oraz przyrodniczym) oraz dwóch áadach szczegóáowych,
wyodrĊbnionych z áadów gáównych (áad instytucjonalno-polityczny z áadu spoáecznego
oraz áad przestrzenny z áadu przyrodniczego).
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RYSUNEK 2. PRZENIKANIE SIĉ àADÓW W WYMIARZE ZINTEGROWANYM

ħródáo: Opracowanie wáasne

Przenikanie siĊ áadów w obszarze áadu zintegrowanego umoĪliwia realizacjĊ
koncepcji rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego w kaĪdym z áadów skáadowych oraz
moĪliwoĞü jej monitoringu czy adaptacji do zmieniających siĊ warunków w odniesieniu
do poszczególnych áadów.
Koncepcja opiera siĊ na dwóch cechach trwaáoĞci, wraĪliwej i silnej, które
odnoszą siĊ do zasady zachowania kapitaáu naturalnego. WraĪliwoĞü oznacza
ograniczoną substytucjĊ kapitaáów: antropogenicznego (wytworzonego przez czáowieka
– ekonomicznego i kulturowego) i przyrodniczego w ĞciĞle okreĞlonych granicach,
opartych na ostroĪnej eksploatacji zasobów przyrody i unikaniu zbyt szybkiego ich
zuĪywania, zabrania zaĞ naruszania relacji miĊdzy elementami kapitaáu naturalnego.
Silna zasada trwaáoĞci uwzglĊdnia natomiast komplementarnoĞü kapitaáów, która
oznacza zachowanie kaĪdego kapitaáu z osobna, wyklucza zaĞ ich substytucyjnoĞü.
Ubytek poszczególnego kapitaáu powinien byü rekompensowany przyrostem tego
samego kapitaáu, a nie inwestycją w inny kapitaá.
PowyĪsze dwie zasady trwaáoĞci moĪna okreĞliü jako páaszczyzny o wyraĨnych
granicach, które budują przestrzeĔ dla przenikających siĊ áadów w sferze áadu
zintegrowanego. Na rysunku 3 przedstawiony zostaá model, ukazujący koncepcjĊ
rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego.
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RYSUNEK 3. MODEL KONCEPCJI ROZWOJU ZRÓWNOWAĩONEGO I TRWAàEGO

ħródáo: Opracowanie wáasne

àad zintegrowany ma moĪliwoĞü funkcjonowania oraz przemieszczania siĊ
w przestrzeni miĊdzy páaszczyzną, okreĞloną jako „ograniczona substytucja kapitaáów”
(odzwierciedla wraĪliwą zasadĊ trwaáoĞci) a páaszczyzną nazwaną „komplementarnoĞü
kapitaáów”, która jest odzwierciedleniem silnej zasady trwaáoĞci. Granice tych
páaszczyzn są wyraĨnie zaznaczone, co oznacza brak moĪliwoĞci áamania
obowiązujących zasad i przepisów prawnych. àad zintegrowany moĪe zająü kaĪdy
poziom przestrzeni miĊdzy ograniczającymi go páaszczyznami, co oznacza, iĪ zajmując
miejsce bliĪej páaszczyzny „komplementarnoĞü kapitaáów”, zachowuje prawa odnoszące
siĊ do silnej zasady trwaáoĞci, jeĪeli natomiast bliskoĞü áadu zintegrowanego bĊdzie
oscylowaü w sferze páaszczyzny „ograniczonej substytucji kapitaáów” i wówczas prawa
bĊdą oparte o wraĪliwą zasadĊ trwaáoĞci. NaleĪy zaznaczyü, iĪ niezaleĪnie od
zajmowanego miejsca w przestrzeni pomiĊdzy ograniczoną substytucją kapitaáów
a komplementarnoĞcią kapitaáów, áad zintegrowany objĊty jest zrównowaĪeniem
i trwaáoĞcią dziaáaĔ.
Metoda badaĔ
Celem budowy modelu jest przedstawienie moĪliwoĞci wyboru samorządowi
gminnemu drogi prowadzącej do uzyskania stanu peánego zrównowaĪenia áadu
zintegrowanego oraz áadów cząstkowych. W celu poznania aktywnoĞci wáadz lokalnych
w realizacji koncepcji zrównowaĪonego rozwoju oraz dokonania oceny poziomu
zrównowaĪonego rozwoju wybrano celowo 30 gmin w województwie mazowieckim
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i lubelskim, by przeprowadziü badania w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonych
badaĔ wyodrĊbniono dwie grupy gmin, które róĪniáy siĊ sposobem realizacji rozwoju
trwaáego i zrównowaĪonego.
WartoĞci szczegóáowe mierników lokalnych zrównowaĪonego rozwoju
zbudowaáy tzw. ogólny wskaĨnik zrównowaĪonego rozwoju (OWZR) badanych gmin.
Na jego podstawie zestawiono rangi poszczególnych gmin do caáoĞci próby badawczej.
Ogólne wskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju gmin zostaáy uporządkowane w sposób
hierarchiczny, tj. od 1 do 30 - w odniesieniu do próby badawczej. RangĊ 1
przyporządkowano gminie o najniĪszej wartoĞci OWZR, zaĞ rangĊ 30 gminie, która
osiągnĊáa najwyĪszą wartoĞü tego wskaĨnika.
Rozwój zrównowaĪony w wymiarze lokalnym
W celu kontroli zaleceĔ Globalnego Programu DziaáaĔ na XXI wiek, zwanego
Agendą 21 tworzone są zestawy wskaĨników sáuĪące do diagnozy i zarządzania
obszarami w wymiarze spoáecznym, ekonomicznym i Ğrodowiskowym. WskaĨniki
rozwoju zrównowaĪonego są rodzajem narzĊdzi informacyjno – diagnostycznych
pomocnych w dziaáaniach na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakoĞci Īycia w oparciu
o poszanowanie zasady sprawiedliwoĞci miĊdzypokoleniowej i zasady trwaáoĞci.
Podstawową rolą wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju jest „operacjonalizacja tej
koncepcji rozwoju na potrzeby monitorowania realizacji róĪnego typu dokumentów
planistycznych opracowanych na poziomach lokalnym, regionalnym i krajowym
poprzez okreĞlenie dla kaĪdego poziomu uzgodnionego i dobrze okreĞlonego zestawu
mierników”.9
Na potrzeby realizacji tematu referatu skoncentrowano siĊ na wymiarze lokalnym
zestawu wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju, który umoĪliwiá okreĞlenie stopnia
rozwoju zrównowaĪonego badanych gmin w oparciu o wybór wskaĨników z tzw. dáugiej
listy10 wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju. Dáuga lista zostaáa opracowana w oparciu
o trzy áady (wymiary): Ğrodowiskowy z elementami áadu przestrzennego, gospodarczy
oraz spoáeczny z elementami áadu instytucjonalno – politycznego.
Do okreĞlenia poziomu rozwoju zrównowaĪonego badanych gmin wybrano te
wskaĨniki, które umoĪliwiaáy uzyskanie danych statystycznych na poziomie lokalnym,
stąd zróĪnicowana liczba wskaĨników w poszczególnych wymiarach. Dane statystyczne
pochodziáy z Banku Danych Regionalnych za rok 2005. Szczegóáowy zestaw wybranych
mierników przedstawiają tabele 3, 4 oraz 5.

9

Borys T. (red.): WskaĨniki zrównowaĪonego… , s. 14.
Istnieje takĪe tzw. krótka lista wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju, porównaj Borys T. (red.): WskaĨniki
zrównowaĪonego…, s. 233.
10
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TABELA 3. WYKAZ WSKAħNIKÓW WYMIARU ĝRODOWISKOWEGO Z ELEMENTAMI
WYMIARU
PRZESTRZENNEGO
W
ZAKRESIE
OCENY
STOPNIA
ROZWOJU
ZRÓWNOWAĩONEGO BADANYCH GMIN
Lp.
Wyszczególnienie wskaĨników
Dziedzina
1
Udziaá powierzchni gruntów leĞnych w powierzchni
ogóáem (w %) - lesistoĞü
Ochrona i zrównowaĪony rozwój lasów
2
Udziaá odnowieĔ leĞnych i zalesieĔ w ogólnej
powierzchni lasu (w %)
ZuĪycie wody przez gospodarstwa domowe na 1000
3
mieszkaĔców (w dam³/rok)
Ksztaátowanie stosunków wodnych
4

Nakáady inwestycyjne na ochronĊ wód i gospodarkĊ
Ğciekową na jednego mieszkaĔca (w zá)

5

LudnoĞü korzystająca z sieci wodociągowej do
ludnoĞci zamieszkaáej ogóáem (w %)

6

LudnoĞü korzystająca z sieci kanalizacyjnej do
ludnoĞci zamieszkaáej ogóáem (w %)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Borys T. (red.): WskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju,
Wydawnictwo Ekonomia i ĝrodowisko, Warszawa-Biaáystok, 2005, s. 253 i nast.

JakoĞü wód

Do wskaĨników z zakresu wymiaru przestrzennego z tabeli powyĪej naleĪy
zaliczyü dwa pierwsze wskaĨniki, tj. lesistoĞü oraz udziaá odnowieĔ leĞnych i zalesieĔ
w ogólnej powierzchni lasu, które są czĊĞcią dziaáaĔ w sferze ochrony
i zrównowaĪonego rozwoju lasów. Im wyĪsze wartoĞci przyjmują wskaĨniki, tym
efektywniejsza dziaáalnoĞü na rzecz zasobów naturalnych i ich odnawiania oraz dbaáoĞü
o koordynacjĊ planowania przestrzennego. Pozostaáe wskaĨniki okreĞlają áad
Ğrodowiskowy. Ksztaátowanie stosunków wodnych jest szczególnie waĪnym aspektem
dla regionów, które posiadają maáą dyspozycyjnoĞü wód powierzchniowych oraz niski
stopieĔ retencji. Dlatego teĪ wskaĨnik ten ma charakter destymulanty. IloĞü
mieszkaĔców, korzystających z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej moĪe
wskazywaü na stopieĔ dbaáoĞci ludnoĞci i wáadz lokalnych o Ğrodowisko naturalne,
podobnie jak skala wydatków inwestycyjnych na ochronĊ wód i gospodarkĊ Ğciekową
Ğwiadczyü moĪe o dąĪeniu wáadz lokalnych do poprawy jakoĞci wód, a tym samym
warunków bytu ludnoĞci.
W przypadku wymiaru gospodarczego dobrane wskaĨniki mogą wskazywaü na
poziom zamoĪnoĞci mieszkaĔców regionu, ich aktywnoĞü i przedsiĊbiorczoĞü. WyĪszy
wskaĨnik udziaáu osób pracujących w usáugach moĪe Ğwiadczyü o nowoczesnoĞci
gospodarki regionu, a poĞrednio o wiĊkszym poziomie dochodów, podobnie jak duĪa
liczba osób prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą wskazuje na wysoki poziom
operatywnoĞci i inicjatywy mieszkaĔców. NajczĊĞciej zjawisko to wiąĪe siĊ z wyĪszym
poziomem dochodów ludnoĞci. DáugoĞü czynnych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
czy gazowej charakteryzuje standard zasobów mieszkaniowych oraz
Ğwiadczy
o dostĊpnoĞci do podstawowych urządzeĔ cywilizacyjnych. WskaĨnik dochodów
wáasnych budĪetu gminy odzwierciedla poziom zamoĪnoĞci, a jednoczeĞnie sprawnoĞci
samorządów, gdyĪ mają one wpáyw na ksztaátowanie siĊ tej grupy dochodów, natomiast
wskaĨnik skali wydatków inwestycyjnych Ğwiadczyü moĪe o dąĪeniu wáadz lokalnych
do poprawy jakoĞci przestrzeni, a tym samym warunków bytu ludnoĞci.
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TABELA 4. WYKAZ WSKAħNIKÓW WYMIARU GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE OCENY
STOPNIA ROZWOJU ZRÓWNOWAĩONEGO BADANYCH GMIN
Lp.
Wyszczególnienie wskaĨników
Dziedzina
1
Udziaá pracujących w usáugach (w %)
Struktura zatrudnienia
2
Dochody wáasne budĪetu gminy na 1 mieszkaĔca (w zá)
Generowanie zysków
3
Wydatki budĪetu gminy na 1 mieszkaĔca (w zá)
4
Udziaá wydatków inwestycyjnych samorządu w wydatkach
ogóáem budĪetu gminy (w %)
5
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkaĔców
PrzedsiĊbiorczoĞü i struktura gospodarki
6
DáugoĞü czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na km²
powierzchni (w km)
Infrastruktura
7
DáugoĞü czynnej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej na km²
powierzchni (w km)
8
DáugoĞü czynnej sieci gazowej rozdzielczej na km²
powierzchni (w km)
9
Udziaá powierzchni uĪytków rolnych w powierzchni
ogóáem (w %)
Rolnictwo
10
Udziaá gruntów ornych w powierzchni uĪytków rolnych
(w %)
11
Powierzchnia uĪytków rolnych na jednego mieszkaĔca (w
ha)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Borys T. (red.): WskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju,
Wydawnictwo Ekonomia i ĝrodowisko, Warszawa-Biaáystok, 2005, s. 300 i nast.

Rolnictwo na LubelszczyĨnie charakteryzuje siĊ niekorzystną strukturą agrarną
i spoáeczną, polegającą na rozdrobnieniu struktury gospodarstw oraz wystĊpowaniu
nadwyĪek siáy roboczej na obszarach wiejskich. NiĪsza, niĪ Ğrednia w kraju, wydajnoĞü
pracy w województwie lubelskim jest wynikiem bardzo niskiej wydajnoĞci pracy
w rolnictwie, w którym zatrudnionych jest ponad 50% mieszkaĔców regionu (w kraju
28%).11PrzeciĊtna powierzchnia uĪytków rolnych gospodarstwa indywidualnego
powyĪej 1 ha UR na LubelszczyĨnie ksztaátowaáa siĊ poniĪej Ğredniej krajowej
i wynosiáa 6,5 ha. NaleĪy zauwaĪyü, iĪ sáaboĞcią tych obszarów oprócz rozdrobnienia
struktury obszarowej gospodarstw rolnych jest monofunkcyjny charakter gospodarczy
wsi. O moĪliwoĞciach produkcyjnych rolnictwa decydowaáy gospodarstwa
indywidualne, które wytworzyáy w 2005 r. 96,7% wartoĞci produkcji rolniczej, zaĞ
koĔcowa produkcja rolnicza na 1 ha uĪytków rolnych uksztaátowaáa siĊ na poziomie
2564 zá, tj. ponad 16,0% mniej niĪ Ğrednio w kraju.
Struktura agrarna Mazowsza równieĪ charakteryzuje siĊ duĪą liczbą maáych
gospodarstw.12 Sektor rolnictwa cechuje siĊ relatywnie niską produktywnoĞcią (16,0%)
w stosunku do przeciĊtnej wszystkich sektorów. UĪytki rolne w 2006 r. stanowiáy blisko
60,0% ogólnej powierzchni województwa i ponad 13,0% areaáu krajowego. Prawie
99,0% uĪytków rolnych naleĪaáo do sektora prywatnego. PrzeciĊtna powierzchnia UR
w gospodarstwach indywidualnych o powierzchni powyĪej 1 ha UR wynosiáa 7,5 ha
i byáa niĪsza od Ğredniej w kraju (7,7 ha) przy niezbyt korzystnej strukturze obszarowej,

11

JóĨwicki I.: Ogólna charakterystyka lubelskiego rynku pracy, projekt "Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga
Mundi" wspóáfinansowany przez UniĊ Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego, 2006
12
Mazowiecka Izba Rolnicza, 2005
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gdzie blisko 80,0% gospodarstw nie przekroczyáo 10 ha, zaĞ gospodarstw duĪych,
powyĪej 20 ha byáo ok. 6,0%.13
PowyĪsze dane, dotyczące struktury agrarnej gospodarstw wiejskich
województwa lubelskiego oraz mazowieckiego, wskazują na koniecznoĞü potraktowania
grupy wskaĨników lokalnych zrównowaĪonego rozwoju z dziedziny rolnictwa jako
destymulant.
TABELA 5. WYKAZ WSKAħNIKÓW WYMIARU SPOàECZNEGO Z ELEMENTAMI WYMIARU
INSTYTUCJONALNO – POLITYCZNEGO W ZAKRESIE OCENY STOPNIA ROZWOJU
ZRÓWNOWAĩONEGO BADANYCH GMIN
Lp.
Wyszczególnienie wskaĨników
Dziedzina
1
Liczba mieszkaĔców w wieku nieprodukcyjnym w
stosunku do liczby mieszkaĔców w wieku produkcyjnym
Demografia, starzenie siĊ
(wskaĨnik obciąĪenia demograficznego)
spoáeczeĔstwa
2
Przyrost naturalny na 1000 mieszkaĔców (róĪnica miĊdzy
liczbą urodzeĔ a liczbą zgonów na 1000 mieszkaĔców)
3
Udziaá wydatków na oĞwiatĊ i wychowanie w wydatkach
gminy ogóáem (w %)
Edukacja i rozwój
4
Liczba dzieci w przedszkolach na 100 dzieci w wieku 3-6
lat
5
Stopa zatrudnienia (liczba pracujących na 1000
mieszkaĔców)
AktywnoĞü ekonomiczna mieszkaĔców
6
Udziaá pracujących w liczbie mieszkaĔców w wieku
produkcyjnym (w %)
7
Udziaá zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie
mieszkaĔców aktywnych zawodowo (w %)
Ubóstwo i wykluczenie spoáeczne
8
Wydatki budĪetu na opiekĊ spoáeczną na 1 mieszkaĔca (w
zá)
9
Liczba osób przypadających na izbĊ
10
Powierzchnia uĪytkowa mieszkania przypadająca na osobĊ
(w m²)
11
Wydatki budĪetu na kulturĊ fizyczną i sport na 1000
mieszkaĔców (w zá)
12
Wydatki budĪetu na ochronĊ zdrowia na 1000
Poziom i jakoĞü Īycia
mieszkaĔców (w zá)
13
Wydatki budĪetu na oĞwiatĊ i wychowanie na 1 mieszkaĔca
(w zá)
14
Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkaĔców
15
Wydatki na oĞrodki kultury na jednego mieszkaĔca (w zá)
16
Wydatki na biblioteki na jednego mieszkaĔca (w zá)
17
Wydatki na kulturĊ i sztukĊ na jednego mieszkaĔca (w zá)
18
Liczba mieszkaĔców na placówkĊ apteczną
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Borys T. (red.): WskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju,
Wydawnictwo Ekonomia i ĝrodowisko, Warszawa-Biaáystok, 2005, s. 322 i nast.

W powyĪszej tabeli znalazáy siĊ trzy wskaĨniki wymiaru instytucjonalno –
politycznego: liczba dzieci w przedszkolach na 100 dzieci w wieku 3-6 lat (obrazuje
zakres edukacji przedszkolnej, ukazuje poĞrednio poziom aktywnoĞci zawodowej
dorosáych mieszkaĔców, zwáaszcza kobiet), czytelnicy bibliotek publicznych na 1000
mieszkaĔców (im wyĪsza wartoĞü wskaĨnika, tym wyĪszy poziom rozwoju w wymiarze
13
Dane na podstawie: Rocznik statystyczny… s. 101 oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego…,
s. 87
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áadu instytucjonalnego) oraz liczba mieszkaĔców na placówkĊ apteczną (niski wskaĨnik
mówi o lepszej dostĊpnoĞci punktu aptecznego). Pozostaáe wskaĨniki dotyczyáy
wymiaru spoáecznego. Proces starzenia siĊ spoáeczeĔstwa moĪe obrazowaü przyrost
naturalny, który pokazuje potencjaá reprodukcyjny ludnoĞci. Wysoki poziom
wspóáczynnika obciąĪenia demograficznego wskazuje na niekorzystną strukturĊ
wiekową mieszkaĔców, wpáywającą na ich poziom Īycia.
Poziom i jakoĞü Īycia spoáecznoĞci lokalnej wyraĪają m. in. wydatki na placówki
kulturalne, które pokazują podaĪ usáug kulturalnych i moĪliwoĞci ich wykorzystania
przy organizacji czasu wolnego mieszkaĔców oraz ochronĊ zdrowia, a takĪe oĞwiatĊ
i wychowanie. Wydatki z budĪetu gminy na opiekĊ spoáeczną mają charakter
destymulanty, gdyĪ ukazują zasiĊg ubóstwa mieszkaĔców i koniecznoĞü wsparcia osób,
które same nie są w stanie zaspokoiü swych podstawowych potrzeb Īyciowych.
IloĞü osób przypadająca na jedną izbĊ oraz wielkoĞü powierzchni uĪytkowej
mieszkaĔ mówią o warunkach mieszkaniowych, jak i o tradycjach zamieszkiwania
w danym regionie.
Wysoki poziom miernika udziaáu zarejestrowanych bezrobotnych moĪe
wskazywaü na maáą aktywnoĞü ekonomiczną mieszkaĔców, a tym samym osiągany
niĪszy poziom dochodów, w przeciwieĔstwie do stopy zatrudnienia oraz udziaáu
pracujących w ogólnej liczbie mieszkaĔców w wieku produkcyjnym, gdzie wysoki
poziom wskaĨnika okreĞla duĪą aktywnoĞü ekonomiczną mieszkaĔców.
AnalizĊ poziomu rozwoju zrównowaĪonego przeprowadzono odrĊbnie
w odniesieniu do województwa mazowieckiego i lubelskiego, nastĊpnie zaĞ porównano
oba regiony w oparciu o uzyskane rangi rozwojowe.
Wybrane do analizy wskaĨniki zostaáy uporządkowane w sposób hierarchiczny,
od 1 do 15 w kaĪdym z badanych województw. RangĊ 1 przyporządkowano gminie o
najniĪszej wartoĞci danego wskaĨnika, zaĞ rangĊ 15 gminie, która osiągnĊáa najwyĪszą
wartoĞü wskaĨnika. Proces rangowania umoĪliwiá wyodrĊbnienie gmin o róĪnych
stopniach rozwoju, które okreĞlono jako relatywnie poniĪej Ğredniej, relatywnie Ğredni
oraz relatywnie powyĪej Ğredniej. Gminy posiadające rangĊ od 1 do 5 okreĞlone zostaáy
jako gminy posiadające poziom rozwoju zrównowaĪonego relatywnie poniĪej Ğredniej,
gminy z rangą 6-10 to gminy o relatywnie Ğrednim poziomie zrównowaĪonego rozwoju,
zaĞ gminy z rangą od 11 do 15 okreĞlone zostaáy jako gminy posiadające poziom
rozwoju relatywnie powyĪej Ğredniej.
NaleĪy zaznaczyü, iĪ okreĞlenie poziomu zrównowaĪonego rozwoju w ramach
zaproponowanych áadów dotyczy tylko gmin z obszarów województwa mazowieckiego
i lubelskiego, biorących udziaá w badaniu. Zdiagnozowany poziom rozwoju ma
charakter wzglĊdny, co oznacza, iĪ uzyskany przez okreĞloną gminĊ poziom rangi
odnosi siĊ do zbioru badanych gmin i nie moĪe byü odnoszony do gmin nie objĊtych
badaniem. Wybrane wskaĨniki o charakterze stymulanty oznaczają, Īe im wyĪsza
wartoĞü danego wskaĨnika, tym wyĪszy poziom rozwoju i wyĪsza ranga oraz
destymulanty, która wskazuje z kolei, zaleĪnoĞü odwrotną, tj. im niĪsza wartoĞü
wskaĨnika statystycznego, tym wyĪszy poziom rozwoju i wyĪsza ranga.
Po okreĞleniu ogólnego wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju badanych gmin
w województwie mazowieckim i lubelskim dokonano zestawienia rang poszczególnych
gmin do caáoĞci próby badawczej. W tym celu przeprowadzono proces rangowania
z uwzglĊdnieniem wartoĞci rang gmin województwa mazowieckiego i lubelskiego, bez
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podziaáu na województwa. Wybrane do analizy ogólne wskaĨniki zrównowaĪonego
rozwoju zostaáy uporządkowane w sposób hierarchiczny, tj. od 1 do 30 - w odniesieniu
do próby badawczej. RangĊ 1 przyporządkowano gminie o najniĪszej wartoĞci ogólnego
wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju, zaĞ rangĊ 30 gminie, która osiągnĊáa najwyĪszą
wartoĞü tego wskaĨnika. Proces rangowania umoĪliwiá wyodrĊbnienie gmin o róĪnych
stopniach rozwoju, które okreĞlono jako relatywnie poniĪej Ğredniej, relatywnie Ğrednie
oraz relatywnie powyĪej Ğredniej. Gminy posiadające rangĊ od 1 do 10 okreĞlone zostaáy
jako gminy posiadające poziom rozwoju zrównowaĪonego relatywnie poniĪej Ğredniej,
gminy z rangą 11-20 to gminy o relatywnie Ğrednim poziomie zrównowaĪonego
rozwoju, zaĞ gminy z rangą od 21 do 30 okreĞlone zostaáy jako gminy posiadające
poziom rozwoju relatywnie powyĪej Ğredniej w odniesieniu do caáej próby badawczej.
Tabele 6 przedstawia zestawienie badanych gmin ogóáem w odniesieniu do wartoĞci
rangi ogólnego wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju oraz podziaá gmin wzglĊdem
poziomu ich rozwoju.
Na podstawie tabeli 6 sporządzono zestawienie badanych gmin z uwzglĊdnieniem
ich przynaleĪnoĞci do regionu Mazowsza i Lubelszczyzny w celu dokonania klasyfikacji
gmin wzglĊdem poziomu rozwoju zrównowaĪonego ustalonego w odniesieniu do caáej
próby badawczej. W wyniku analizy poszczególnych wymiarów ustalono, iĪ wymiar
Ğrodowiskowy i spoáeczny byá zdecydowanie korzystniej uksztaátowany
w województwie lubelskim, natomiast wymiar gospodarczy w województwie
mazowieckim, biorąc pod uwagĊ iloĞü gmin, które osiągnĊáy wysokie rangi tego
wymiaru (6 gmin z Mazowsza, 4 gminy z Lubelszczyzny). W przypadku Lubelszczyzny
tylko 20,0% badanych gmin uplasowaáo siĊ w grupie reprezentującej poziom
zrównowaĪonego rozwoju poniĪej Ğredniej w wymiarze Ğrodowiskowym i spoáecznym,
w regionie Mazowsza zaĞ blisko 50,0% badanych gmin do tej grupy naleĪaáo
w odniesieniu do tych dwóch wymiarów. NaleĪy zauwaĪyü, iĪ wskaĨniki wymiaru
gospodarczego w województwie lubelskim w grupie gmin relatywnie poniĪej Ğredniej
poziomu rozwoju zrównowaĪonego cechowaáy 3 gminy, w mazowieckim zaĞ 7 gmin.
Mierzenie poziomu zrównowaĪonego rozwoju moĪe byü interpretowane
w wymiarze lokalnym, tj. w odniesieniu do badanych gmin jednego województwa lub
w wymiarze regionalnym, tj. w odniesieniu do badanych gmin innego województwa.
Wybór wymiaru moĪe mieü wpáyw na ustalenie kolejnoĞci gmin w rankingu ogólnego
wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju badanych gmin z wytypowanych województw.
Zbyt duĪe róĪnice w wartoĞciach mierników lokalnych zrównowaĪonego rozwoju
badanych gmin, odnoszące siĊ do páaszczyzny spoáeczno – instytucjonalnej,
gospodarczej i Ğrodowiskowo – przestrzennej mogą Ğwiadczyü o niskim poziomie
zrównowaĪenia miĊdzy tymi páaszczyznami oraz wpáywaü na lokatĊ gminy w rankingu
ogólnego wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju.
Im wiĊksze róĪnice miĊdzy poszczególnymi páaszczyznami rozwoju, tym
bardziej prawdopodobny jest spadek w rankingu ogólnego wskaĨnika zrównowaĪonego
rozwoju mierzonej gminy w wymiarze regionalnym, tj. odnosząc wartoĞci mierników
lokalnych badanych gmin danego województwa do wartoĞci mierników badanych gmin
innego województwa.
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TABELA 6. ZESTAWIENIE RANG BADANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
I LUBELSKIEGO OGÓàEM
àad
àad
àad
WojewódzGmina
ĝrednia
OWZR
Ğrodowiskowy
gospodarczy
spoáeczny
two
ogóáem
Ğredranga
Ğredranga
Ğredranga
nia
nia
nia
Karczew
9,67
26
10,09
25
9,72
26
25,67
26
Sobienie7,5
13
9,27
22
7,56
14
16,33
17,5
Jeziory
Wiązowna
9,5
24,5
12,86
30
9,83
27,5
27,33
28,5
Klwów
5,5
3
5,81
5,5
5,61
1
3,2
1
Przysucha
11,83
30
9,05
21
9,83
27,5
26,17
27
Wieniawa
7,83
15,5
6,72
10
6,75
8
11,17
11
Ceranów
7,17
10
5,81
5,5
6,72
7
7,5
5,5
mazowieckie
Jabáonna
9,0
21
6,27
8
8,03
17
15,33
14,5
Lacka
Sokoáów
8,0
17
4,86
2
6,97
10
9,67
8
Podlaski
BieĪuĔ
6,67
7
7,72
13
6,5
2,5
7,5
5,5
Lutocin
6,83
8,5
5,18
3
6,53
5
5,5
2
ĩuromin
9,5
24,5
8,59
19
8,28
19
20,83
23
Mszczonów
9,33
23
10,81
29
11,3
30
27,33
28,5
Radziejowi
5,83
4,5
10,27
26
9,0
23
17,83
21
ce
Wiskitki
5,83
4,5
6,63
9
6,67
6
6,5
4
Drelów
8,5
18,5
6,09
7
7,06
11
12,17
12
Sosnówka
7,67
14
5,45
4
7,44
13
10,33
9
Zalesie
10,17
27
9,90
24
8,47
20
23,67
25
Goraj
7,33
11,5
7,73
14,5
6,5
2,5
9,5
7
KsiĊĪpol
6,83
8,5
8,77
20
9,22
24,5
17,67
20
àukowa
11,17
29
10,60
28
10,58
29
28,67
30
Annopol
7,83
15,5
7,73
14,5
7,92
16
15,33
14,5
Szastarka
4,83
1
7,82
16
8,5
21,5
12,83
13
lubelskie
Wilkoáaz
5,0
2
4,41
1
7,69
15
6,0
3
Kamionka
8,5
18,5
7,28
11
9,22
24,5
18,0
22
Kock
8,83
20
10,41
27
8,5
21,5
22,83
24
UĞcimów
9,25
22
8,45
18
7,42
12
17,33
19
Lubycza
10,67
28
8,36
17
6,51
4
16,33
17,5
Królewska
Rachanie
6,08
6
9,64
23
8,19
18
15,67
16
Tyszowce
7,33
11,5
7,36
12
6,78
9
10,83
10
ħródáo: Opracowanie wáasne

Niewielkie róĪnice wartoĞci mierników lokalnych zrównowaĪonego rozwoju
w badanych gminach miĊdzy páaszczyznami zrównowaĪonego rozwoju decydują
o utrzymaniu przez gminĊ ogólnego wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju na tym
samym poziomie, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym (badana gmina
utrzymuje siĊ w grupie gmin o okreĞlonym poziomie zrównowaĪonego rozwoju, nie
odnotowując, ani wzrostu, ani spadku z danej grupy gmin).
Tym samym, moĪliwe jest stwierdzenie, iĪ zrównowaĪenie páaszczyzn rozwoju,
wyraĪające siĊ niewielkimi wartoĞciami róĪnic pomiĊdzy badanymi páaszczyznami,
wpáywa na utrzymanie przez gminĊ miejsca w rankingu ogólnego wskaĨnika
zrównowaĪonego rozwoju i wskazuje, iĪ koncepcja zrównowaĪonego rozwoju w takich
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gminach moĪe byü peániej realizowana, w przeciwieĔstwie do gmin, cechujących siĊ
duĪymi róĪnicami wartoĞci pomiĊdzy páaszczyznami zrównowaĪonego rozwoju,
w których zrównowaĪenie miĊdzy wymiarami spoáeczno – instytucjonalnym,
gospodarczym i Ğrodowiskowo – przestrzennym wskazuje na niĪszy poziom.
NaleĪaáoby przyjąü, iĪ mierzenie poziomu zrównowaĪonego rozwoju powinno
byü prowadzone zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, jak i ponadregionalnym.
Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w dáugookresowej perspektywie jest
podjĊcie dziaáaĔ w zakresie przeksztaácenia struktury spoáeczno-ekonomicznej obszarów
niezurbanizowanych14 z wykorzystaniem lokalnych zasobów naturalnych i materialnych
oraz cech spoáecznoĞci, a rezultaty tych zmian posáuĪą efektywniejszemu zaspokajaniu
potrzeb mieszkaĔców i powiĊkszaniu ich dobrobytu.15
Jak zauwaĪa M. Adamowicz rozwój obszarów wiejskich opiera siĊ na piĊciu
poziomach, które determinują ten rozwój16:
 poziom pierwszy to ogólne relacje miĊdzy rolnictwem i spoáeczeĔstwem, które
uwzglĊdniają sposoby dostosowania siĊ rolnictwa do szybko zmieniających siĊ
potrzeb spoáecznych,
 poziom drugi odnosi siĊ do nowego modelu rozwoju rolnictwa, jako sektora
produkcyjnego, który buduje páaszczyznĊ spójnoĞci i synergii miĊdzy róĪnymi
formami dziaáalnoĞci podmiotów w skali lokalnej i regionalnej,
 poziom trzeci opiera siĊ na rolniczym gospodarstwie domowym, jego miejscu
w ukáadzie stosunków i wiĊzi z innymi podmiotami oraz alokacji zasobów
pracy pomiĊdzy róĪne formy rolniczej i nierolniczej aktywnoĞci,
 poziom czwarty zlokalizowany zostaá w sferze przedsiĊbiorczoĞci wiejskiej,
która moĪe byü Ĩródáem wspóápracy miĊdzy róĪnymi formami dziaáalnoĞci
uĪytkowników przestrzeni wiejskiej,
 poziom piąty to sfera polityki i instytucji, którego rola opiera siĊ na koordynacji
róĪnych aspektów polityki, mających wpáyw na obszary wiejskie, zapewnieniu
powiązaĔ przestrzennych i strukturalnych w zakresie stymulacji procesu
rozwoju wiejskiego.
Rozwój obszarów wiejskich jest procesem przebiegającym na wielu poziomach,
angaĪującym wiele podmiotów oraz posiadającym wiele dziaáaĔ i form aktywnoĞci.17
ZáoĪonoĞü tego rozwoju pozwala na budowanie kapitaáu spoáecznego (podąĪanie
w kierunku spoáeczeĔstwa informacyjnego, opartego na umiejĊtnoĞciach kreatywnych
i innowacyjnych, co stwarza szansĊ na dywersyfikacjĊ aktywnoĞci ekonomicznej
poprzez róĪnorodne formy dziaáalnoĞci gospodarczej i poszukiwanie nisz

14

Spychalski G.: WielofunkcyjnoĞü jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, w: Wiejskie gospodarstwa
domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M. (red.), Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2004, s. 43
15
Potoczek A.: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja TNOIK i Centrum
Ksztaácenia i Doskonalenia Kujawscy, ToruĔ 2003, s. 152-154
16
Adamowicz M.: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa, w: Wiejskie
gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M. (red.),
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 39-41
17
Por. Spychalski G.: Mezoekonomiczne aspekty ksztaátowania rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN,
Warszawa 2005
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rynkowych18)19oraz wzrost aktywnoĞci spoáecznoĞci wiejskiej w kontaktach lokalnych
i ponadlokalnych, równieĪ ze spoáecznoĞciami miejskimi. Rozwój zrównowaĪony
obszarów wiejskich powinien przebiegaü w taki sposób, aby „osiąganie wzrostu w jednej
sferze nie odbywaáo siĊ kosztem innej”20 oraz „czynniki gospodarcze, spoáeczne
i ekologiczne powinny byü traktowane w procesie podejmowania decyzji áącznie, a nie
rozdzielnie”21 .
Wartym podkreĞlenia jest fakt, iĪ samorządy gminne okreĞlając dziaáania
w sferze rozwoju zrównowaĪonego muszą dostosowaü je do specyficznych warunków
lokalnych oraz warunków zewnĊtrznych (polityka gospodarcza paĔstwa, system
podatkowy, regulacje prawne, kredyty, itp.) a takĪe zachowaü równowagĊ pomiĊdzy
elementami spoáecznymi i materialnymi gminy oraz ekonomicznymi i ekologicznymi.22
ZrównowaĪony rozwój powinien, zatem „zagwarantowaü harmonijną
koegzystencjĊ czáowieka i gospodarki w przyrodzie. System spoáeczno - ekonomiczny
powinien byü wiĊc harmonijnie wmontowany w system Ğrodowiska przyrodniczego tak,
by moĪna byáo racjonalnie wykorzystaü jego zasoby dla potrzeb obecnych i przyszáych
pokoleĔ. Tej harmonii i racjonalnoĞci nie moĪna jednak osiągnąü wyáącznie przez
mechanizm rynkowy, niezbĊdne jest, wiĊc w tej kwestii zaangaĪowanie i ingerencja
paĔstwa”23, lub jego przedstawicieli w terenie – jednostek samorządu terytorialnego.
Wnioski
1. W wyniku analizy literatury przedmiotu zostaáa podjĊta próba budowy koncepcji
rozwoju trwaáego i zrównowaĪonego, oparta o konfrontacjĊ definicji w zakresie
kategorii cech rozwoju okreĞlanego jako „sustainable development”. W wyniku
przeprowadzonych rozwaĪaĔ, ustalono, iĪ kaĪdy rozwój zrównowaĪony jest rozwojem
trwaáym, ale nie kaĪdy rozwój trwaáy jest zrównowaĪonym. NaleĪaáoby, zatem uĪywaü
obu okreĞleĔ (tj. trwaáy i zrównowaĪony) w stosunku do terminu „trwaáy”, natomiast
zwrot „zrównowaĪony i trwaáy” w myĞl nowego ujĊcia, naleĪaáoby rozumieü, jako
zrównowaĪony.
2. Realizacja koncepcji zrównowaĪonego rozwoju byáa obecna w kaĪde
z badanych gmin, to jednak sposób i efekty jej wdraĪania byáy zróĪnicowane. Oznacza
to, iĪ gminy cechowaáy siĊ zróĪnicowanym poziomem rozwoju zrównowaĪonego,
wyraĪonym przynaleĪnoĞcią i obecnoĞcią we wszystkich okreĞlonych trzech poziomach
rangowania, uwzglĊdniających poziom zrównowaĪonego rozwoju w wymiarze
relatywnie poniĪej Ğredniej, relatywnie Ğredni oraz relatywnie powyĪej Ğredniej.
18
Spychalski G.: Regionalny model rozwoju obszarów wiejskich, w: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich,
KáodziĔski M., Dzun W. (red.), IRWiR PAN, Wydziaá Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ĩywnoĞciowej
AR w Szczecinie, Warszawa 2005, s. 204
19
Por. Wilkin J., Budzich-Szukaáa U., Saloni J.: Wizja rozwoju polskiej wsi-elementy wspólne i róĪnicujące.
Próba syntezy, w: Polska wieĞ 2025. Wizja rozwoju, Wilkin J. (red.), Warszawa 2005, s. 15 i nast. (autorzy
wskazują nowe technologie jako czynnik pozarolniczej aktywizacji wiejskich zasobów pracy)
20
DomaĔski T.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Wydawnictwo Hamal Books,
Warszawa 2000, Agencja Rozwoju Komunalnego, s. 16-17
21
Ibidem, s. 17
22
Wiatrak A. P.: Rozwój zrównowaĪony w strategii rozwoju gminy rolniczej, Wydawnictwo PAN, Tom XL,
Kraków 2003, s. 127 i nast.
23
Adamowicz M.: Rola polityki agrarnej w zrównowaĪonym rozwoju obszarów wiejskich, w: Roczniki
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t II z.1, Wydawnictwo WieĞ Jutra,
Warszawa- PoznaĔ- ZamoĞü 2000
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Konieczne jest, zatem mierzenie rozwoju zrównowaĪonego, w celu okreĞlenia jego
poziomu.
3. Mierzenie poziomu zrównowaĪonego rozwoju moĪe byü interpretowane
w wymiarze regionalnym, tj. w odniesieniu do badanych gmin jednego województwa
lub w wymiarze ponadregionalnym, tj. w odniesieniu do badanych gmin innego
województwa. Wybór wymiaru moĪe mieü wpáyw na ustalenie kolejnoĞci gmin
w rankingu ogólnego wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju gmin z badanych
województw. NaleĪaáoby przyjąü, iĪ mierzenie poziomu zrównowaĪonego rozwoju
powinno byü prowadzone zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ponadregionalnym.
4. ZrównowaĪenie páaszczyzn rozwoju zrównowaĪonego, wyraĪające siĊ
niewielkimi wartoĞciami róĪnic pomiĊdzy badanymi wymiarami, wpáywa na utrzymanie
przez gminĊ miejsca w rankingu ogólnego wskaĨnika zrównowaĪonego rozwoju
i wskazuje, iĪ koncepcja zrównowaĪonego rozwoju w takich gminach moĪe byü peániej
realizowana, w przeciwieĔstwie do gmin, cechujących siĊ duĪymi róĪnicami wartoĞci
pomiĊdzy páaszczyznami zrównowaĪonego rozwoju, w których zrównowaĪenie miĊdzy
wymiarami spoáeczno – instytucjonalnym, gospodarczym i Ğrodowiskowo –
przestrzennym jest na niĪszym poziomie.
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Summary

The concept of sustainable development in rural areas requires an application of
appropriate indicators and measurement systems of a fully-balanced integrated order.
The paper attempts to create a model of sustainable development in rural areas
from the local perspective (NUTS 5). The aim of creating this model is to present the
district self-government with the possibility of choosing the direction which leads to
achieving the state of a fully-balanced integrated order or partial orders. In order to
present the progress of local governments in implementing the concept of sustainable
development and to assess its level, 30 rural districts from Mazowieckie and Lubelskie
provinces were chosen on purpose to conduct relevant research.
Detailed values of local indicators of sustainable development created the so
called general indicator for sustainable development (GISD) of the surveyed rural
districts. General indicators for sustainable development of districts were organized
hierarchically, namely, from 1 to 30 – in reference to the research sample.
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