
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS I 

Struktura przestrzenna potencjału do rozwoju 

funkcji obszarów wiejskich 

 

  



Potencjał rozwoju poszczególnych funkcji obszarów wiejskich ma różną strukturę 

przestrzenną. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału rozwoju funkcji rolniczo-leśnej 

nawiązuje do warunków naturalnych oraz tzw. „kultury rolnej” Kujaw i Wielkopolski. 

Zauważalne są też słabsze wyniki osiągane na obszarach podmiejskich, gdzie funkcja rolnicza 

została wyparta przez bardziej intensywne fory użytkowania ziemi. Potencjał rozwoju funkcji 

przyrodniczo-krajobrazowej jest w dużej mierze dopełnieniem opisanego wyżej obrazu 

przestrzennego. Najwyższe walory przyrodniczo-krajobrazowe cechują te obszary, które 

w największym stopniu pozostały naturalne, a więc głównie o stosunkowo niekorzystnych 

warunkach dla rozwoju rolnictwa. Wyjątek stanowią jedynie obszary podmiejskie, które 

w pod względem potencjału rozwojowego obydwu tych funkcji wypadają z reguły 

niekorzystnie. W przypadku potencjału do rozwoju funkcji rezydencjalno-mieszkaniowej 

można zauważyć dwie prawidłowości. Po pierwsze, wyraźnie wyższa wartość potencjału 

do rozwoju tej funkcji występuje w sąsiedztwie dużych miast. Ponadto wyraźnie 

korzystniejsza sytuacja panuje na obszarach byłego zaboru pruskiego, gdzie z racji znacznie 

bardziej skoncentrowanej struktury osadniczej stan sieciowej infrastruktury technicznej, 

planowania przestrzennego, a w wielu przypadkach także dostępność transportowa do rynku 

pracy i usług są lepsze. Struktura przestrzenna potencjału rozwojowego funkcji 

turystyczno-rekreacyjnej w dużej mierze nawiązuje do atrakcyjności 

przyrodniczo-krajobrazowej. Dominująca rola atrakcyjności walorów krajobrazowych jest 

charakterystyczną cechą turystyki na obszarach wiejskich. Zdecydowanie najmniej regularną 

strukturę przestrzenną ma potencjał rozwoju funkcji ostatniej, społeczno-kulturowej. 

Po części może to wynikać ze specyficznego, nieformalnego charakteru zjawisk społecznych 

na obszarach wiejskich, trudno mierzalnych w skali ilościowej, a niekiedy wręcz 

nieuchwytnych w oficjalnych statystykach. Zauważalna jest nieco wyższa wartość potencjału 

do rozwoju tej funkcji na obszarach podmiejskich. Może to jednak wynikać po części z faktu, 

że na tych obszarach styl życia, struktura zawodowa, czy formalne wykształcenie 

mieszkańców, są zdecydowanie bliższe specyfice obszarów zurbanizowanych niż w przypadku 

wiejskich peryferii, a zatem także w większym stopniu znajdują odzwierciedlenie 

w oficjalnych danych statystycznych. 



 

Ryc. 1. Potencjał do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej 

 



 

Ryc. 2. Potencjał do rozwoju funkcji przyrodniczo-krajobrazowej 

 

 



 

Ryc. 3. Potencjał do rozwoju funkcji rezydencjalno-mieszkaniowej 

 



 

Ryc. 4. Potencjał do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej 

 



 

Ryc. 5. Potencjał do rozwoju funkcji społeczno-kulturowej 


