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Wprowadzenie

Obszary wiejskie w Polsce charak-
teryzują się dużym bogactwem gatun-
kowym fl ory i fauny oraz siedlisk wpły-
wającym na zachowanie różnorodności 
biologicznej Europy (Piekut i Pawluś-
kiewicz, 2013). Dzięki temu tereny te 
poza produkcją żywności mogą pełnić 
funkcje związane z ochroną i kształto-
waniem środowiska (Wytrzens, 1996; 
Piekut i Pawluśkiewicz, 2013, Rosner 
i Stanny, 2014). 

W strategii rozwoju obszarów wiej-
skich, zgodnie z kierunkami reform 
wspólnej polityki rolnej (WPR), celem 
nadrzędnym jest poprawa warunków 
życia na wsi poprzez wzrost gospodar-

czy uwzględniający ochronę środowiska 
(Program Rozwoju…, 2014). Rozwój 
ten powinien zatem zapewnić lokalnej 
społeczności źródła dochodu nie tylko 
z działalności typowo rolniczej, ale także 
z działań na rzecz środowiska i ogółu spo-
łeczeństwa (Staniak, 2009). Koncepcja 
zrównoważonego rozwoju na obszarach 
wiejskich ma jednak często tylko charak-
ter teoretyczny. Powstające strategie (np. 
rozwoju wielofunkcyjnego) tworzo-
ne są głównie na szczeblu województw 
czy powiatów i nie mają odniesienia do 
rzeczywistych, lokalnych warunków 
środowiskowych i ekonomicznych spo-
łeczności wsi czy gmin (Kistowski i in., 
2009). Także działania prośrodowiskowe 
i praktyki rolnicze, fi nansowane z budże-
tu Unii Europejskiej ((UE) 1307/2013; 
(UE) 1305/2013) w formie płatności 
bezpośrednich i pośrednich nie zawsze 
odnoszą pożądany skutek, głównie ze 
względu na brak strategii rozwoju gmin 
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uwzględniającej lokalne zasoby środo-
wiska przyrodniczo-rolniczego. 

Celem pracy jest opracowanie kon-
cepcji określania kierunków rozwoju ob-
szarów wiejskich na podstawie poziomu 
zrównoważenia komponentów środo-
wiska przyrodniczego typowych gmin 
rolniczych.

Materiał i metody 

Przedstawiona w pracy koncepcja 
analizy możliwych kierunków rozwo-
ju obszarów wiejskich jest kolejnym, 
czwartym krokiem metodycznym autor-
skiej metody indeksowej, zmierzającym 
do stworzenia strategii zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. Bazuje na 
ocenie zasobów i poziomu środowisko-
wego zrównoważenia obszaru gminy 
wiejskiej (Majewska, 2015).

Przyjęto, że określenie kierunków 
rozwoju poszczególnych gmin w Polsce 
jest możliwe po uprzednim: 

rozważeniu uwarunkowań ze-
wnętrznych i wewnętrznych obszaru 
(krok 1), 
określeniu stanu komponentów śro-
dowiska przyrodniczego i rolnicze-
go, na podstawie formuły wyko-
rzystującej opracowane w metodzie 
indeksowej wskaźniki zrównoważo-
nego rozwoju obszarów wiejskich 
(krok 2), 
wyliczeniu ogólnej indeksowej oceny 
stanu środowiska obszaru i poziomu 
jego zrównoważenia z uwzględnie-
niem rozmieszczenia przestrzenne-
go wartości zasobów środowiska 
(krok 3). 
Do opracowania koncepcji wyzna-

czania kierunków rozwoju gmin wiej-

–

–

–

skich wykorzystano informacje zawar-
te w dokumentach strategicznych UE 
i strategiach krajowych poszczególnych 
szczebli administracyjnych, literaturę 
przedmiotu badań oraz metody prezenta-
cji danych (grafi czne i kartografi czne). 

Wyniki

Stwierdzono, że opracowanie re-
alnych kierunków rozwoju występują-
cych w gminie rolniczej, które określono 
autorską metodą indeksową, wymaga 
wskazania:

funkcji obszaru wiejskiego (stosow-
nie do zasobów przyrodniczo-rolni-
czych),
działań kształtujących środowisko 
obszaru wiejskiego (stosownie do 
określonych funkcji).
Literatura przedmiotu (Ecosys-

tems…, 2005; Adamowicz i Zwolińska-
Ligaj, 2009; Sikora, 2012) wyróżnia 
wiele grup i podgrup funkcji, jakie mogą 
pełnić obszary wiejskie. Podstawowy 
podział wyróżnia funkcje: produkcyjne 
(otrzymywanie z ekosystemów różnych 
produktów); kulturowe (korzyści nie-
materialne uzyskanie z ekosystemów 
– rekreacja i ekoturystyka); regulacyjne 
(korzyści uzyskiwane z regulacji proce-
sów); wspierające (produkcja pierwot-
na, krążenie składników pokarmowych, 
tworzenie gleb i retencja, produkcja tle-
nu atmosferycznego, obieg wody). 

Punktem wyjścia identyfi kacji funk-
cji wybranego obszaru wiejskiego są 
najczęściej materiały źródłowe. Przepro-
wadzona analiza danych literaturowych 
wskazuje, że w gminach wiejskich na 
terenie naszego kraju dominuje funkcja 
związana z produkcją rolniczą. Uwa-

–

–
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runkowania zewnętrzne, demografi czne 
czy ekonomiczne niektórych gmin spra-
wiają, że obok funkcji rolniczej obszaru 
rozwijają się również funkcje pozapro-
dukcyjne. Podstawowe funkcje gospo-
darcze obszarów wiejskich uznawane 
są jako wypadkowa funkcji rolnictwa, 
leśnictwa i turystyki, a także w mniej-
szym stopniu mieszkalnictwa, przemysłu 
i usług (Bański, 2006; Durydiwka, 2012; 
Sikora, 2012). Z tego też względu wy-
różnia się pięć podstawowych grup tych 
obszarów:

gminy o równorzędnym udziale róż-
nych funkcji, 
gminy o przewadze funkcji rolni-
czych, 
gminy o przewadze funkcji leśni-
ctwa,
gminy o przewadze funkcji tury-
styczno-wypoczynkowych, 
gminy o przewadze funkcji pozarol-
niczych. 
W opracowanej metodzie do wyod-

rębnienia obszarów o podobnych funk-
cjach w obrębie badanej gminy przyjęto: 
(1) analizy danych rastrowych i wek-
torowych (dotyczących m.in. struktury 
użytkowania ziemi, udziału obszarów 
przyrodniczo cennych), z badań kame-
ralnych (Bank Danych Lokalnych) oraz 
z uzupełniających badań terenowych, 
dotyczących lokalnych zasobów środo-
wiska (w poszczególnych wsiach), (2) 
analizy statystyczne (kryteriów identyfi -
kacyjnych). W celu kompleksowej anali-
zy pozyskane dane środowiskowe należy 
zestawić za pomocą metod prezentacji 
danych możliwych dzięki zastosowaniu 
narzędzi GIS. Najbardziej przydatnymi 
narzędziami są QGIS (wolne i otwar-
te oprogramowanie geoinformacyjne) 
oraz ArcGIS (pakiet programów umoż-

–

–

–

–

–

liwiający pracę na danych Systemów 
Informacji Przestrzennej). Z analiz sta-
tystycznych za przydatną uznano analizę 
skupień hierarchicznych pozwalającą na 
uzyskanie obszarów jednorodnych. Aby 
wyodrębnić obszary jednorodne pod 
względem pełnionej funkcji, potrzebne 
jest wprowadzenie kryteriów identyfi ka-
cyjnych. Są to czynniki, które decydują-
cą o możliwości pełnienia przez obszar 
określonych funkcji. W tabeli 1 przedsta-
wiono kryteria identyfi kacji klasyfi kacji 
poszczególnych funkcji obszarów wiej-
skich. Do ich określenia wykorzystano 
wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
obszaru, opracowane w metodzie indek-
sowej (krok 2). Efektem końcowym oce-
ny przydatności poszczególnych obsza-
rów gminy, które mogą charakteryzować 
się określonymi funkcjami, powinna być 
mapa waloryzacji w skali dostosowanej 
do badanych procesów. 

Opracowanie strategii możliwych 
kierunków wielofunkcyjnego rozwo-
ju obszaru gminy wiejskiej wymaga 
uwzględnienia mocnych i słabych stron 
analizowanego obszaru, a także określe-
nia wymiaru czasowego monitorowania 
zachodzących zmian. 

Analiza mocnych i słabych stron 
obszaru w programach strategicznych 
o zasięgu ogólnokrajowym oparta jest 
elementem analizy SWOT. Dla obszaru 
wiejskiego punktem odniesienia analizy 
mocnych i słabych stron w proponowa-
nej metodzie są kryteria zawarte w Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich  
– PROW (tab. 2) oraz stan środowiska 
określany w kroku trzecim metody in-
deksowej (skala 1–5 pkt.).

Podstawowym elementem budowa-
nej strategii rozwoju gminy powinien być 
komponent środowiska przyrodniczego 
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o największym poziomie zrównoważe-
nia. Mógłby być on swoistą wizytów-
ką obszaru zachęcającą do korzystania 
z usług ekosystemowych („czystego” 
środowiska), za utrzymanie których lo-
kalna społeczność mogłaby otrzymywać 
wynagrodzenie. Komponenty o warto-
ści poniżej progu 3 pkt. (dostatecznego 
zrównoważenia obszaru) stanowią ob-
szar działań, który w programie realiza-
cji strategii należy poprawić w pierwszej 
kolejności. Proponuje się przedstawie-
nie stanu zasobów obszaru na wykresie 
radarowym. Pozwala on w sposób czy-
telny zinterpretować wyniki analizy sta-
nu zasobów środowiskowych obszaru, 
określić możliwe kierunki rozwoju oraz 
monitorować w określonych przedzia-

łach czasowych zachodzące zmiany po-
ziomu zrównoważenia obszaru (rys.). 

Z punktu widzenia praktycznego 
do zrealizowania opracowanej strate-
gii rozwoju i uzyskania korzyści z niej 
wynikających (środowiskowych i eko-
nomicznych) konieczna jest wiedza 
i umiejętności z zakresu kształtowania 
agroekosystemu oraz konkretne środ-
ki fi nansowe. Mając na względzie fakt, 
iż w niniejszej propozycji, rozwój ob-
szarów wiejskich ma być realizowany 
z wykorzystaniem wewnętrznych, lokal-
nych zasobów środowiska, podejmowa-
ne działania wpisują się w postanowie-
nia dokumentów strategicznych, takich 
jak: Długookresowa Strategia Rozwo-
ju Kraju – Polska 2030 – Trzecia Fala 

TABELA 1. Kryteria identyfi kacyjne klasyfi kacji funkcji obszarów wiejskich analizą skupień hierar-
chicznych
TABLE 1. Identifi cation criteria for rural areas function classifi cation with hierarchical cluster analysis

Funkcja obszaru 
wiejskiego
Rural area function

Kryteria identyfi kacyjne
Identifi cation criteria

Rolnicza – produkcyjna struktura użytkowania ziemi (udział powierzchni użytków rolnych [%]; 
udział powierzchni pod zabudową [%]; udział wód powierzchniowych 
[%]; udział terenów zalesionych i lasów [%])
struktura użytków rolnych (udział trwałych łąk i pastwisk [% UR]; udział 
gruntów ornych [% UR]; udział odłogów i ugorów na gruntach rolnych 
[% UR]) 
intensywność produkcji rolniczej (obsada zwierząt DJP·ha–1; udział zbóż 
w strukturze zasiewów [%]; zużycie nawozów NPK [kg·ha UR–1]

Przyrodnicza udział obszarów przyrodniczo cennych (udział użytków leśnych [%];
udział łąk i pastwisk [%]; udział powierzchni obszarów Natura 2000 [%];
udział terenów objętych ochroną poza siecią Natura 2000 [%])

Leśna udział lasów w powierzchni ogólnej gminy [%]
Turystyczna infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna (długość czynnej sieci wodo-

ciągowej [km·100 km–2]; ludność korzystająca z sieci wodociągowej [%]; 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km·100 km–2]; ludność korzystają-
ca z sieci kanalizacyjnej [%])
udział terenów objętych ochroną [%]
struktura użytkowania ziemi (udział terenów zalesionych i lasów [%]; 
udział ugorów i odłogów [%]; udział wód powierzchniowych [%])
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TABELA 2. Komponenty analizy mocnych i słabych stron obszaru wiejskiego (opracowanie własne na 
podstawie PROW 2014–2020)
TABLE 2. Components analysis of strengths and weaknesses of the rural area (own elaboration on the 
basis of RDP 2014–2020)

Mocne strony 
Strengths

Słabe strony 
Weaknesses

Komponent woda 
Component water

relatywnie małe, historycznie wykorzystanie 
nawozów azotowych
duże powierzchniowo obszary leśne oraz trwałe 
użytki zielone

–

–

niewielkie zasoby wodne w porównaniu 
z innymi krajami europejskimi
utrudniona gospodarka rolna na terenach 
zalewowych
wzrost lokalnego zanieczyszczenia wód 
gruntowych w wyniku nieracjonalnej dzia-
łalności rolniczej

–

–

–

Komponent gleba
Component soil

relatywnie małe, historycznie wykorzystanie 
środków ochrony roślin
relatywnie duże, historycznie wykorzystanie 
stałych nawozów naturalnych
duże powierzchniowo obszary leśne oraz trwałe 
użytki zielone

–

–

–

niska jakość gleb, w tym mała zawartość 
próchnicy i/lub wysoki poziom zakwasze-
nia gleb, niski poziom wapnowania 
i zagrożenie erozją wodną i wietrzną oraz 
susze glebowe;
upraszczanie płodozmianu oraz uprawy 
monokulturowe

–

–

Komponent powietrze
Component air

relatywnie małe, historycznie wykorzystanie 
środków ochrony roślin

– emisja substancji odorowych i amoniaku–

Komponent różnorodność biologiczna
Component of biodiversity

mozaikowa struktura gruntów rolnych
duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych
relatywnie małe, historycznie wykorzystanie 
nawozów sztucznych
znaczący udział tradycyjnych, zrównoważonych 
technik produkcji rolnej przyjaznych środowisku
dobrze zachowana różnorodność zasobów gene-
tycznych w rolnictwie
duże powierzchniowo i różnorodne obszary leśne 
oraz trwałe użytki zielone

–
–
–

–

–

–

brak szczegółowej inwentaryzacji zasobów 
przyrodniczych zwłaszcza poza obszarami 
chronionymi
częste niedostosowanie użytkowania rolni-
czego do cennych siedlisk przyrodniczych;
upraszczanie płodozmianu oraz uprawy 
monokulturowe
zanik rodzimych gatunków roślin upraw-
nych i zwierząt gospodarskich przystosowa-
nych do lokalnych warunków

–

–

–

–

Komponent krajobraz
Component landscape

mozaikowa struktura gruntów rolnych
duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych
wysokie walory krajobrazowe 
i turystyczne
duże różnorodne obszary leśne oraz trwałe użytki 
zielone

–
–
–

–

upraszczanie płodozmianu oraz uprawy 
monokulturowe
mały udział tradycyjnych technik produkcji 
rolnej
zanik rodzimych gatunków roślin upraw-
nych i zwierząt gospodarskich przystosowa-
nych do lokalnych warunków

–

–

–
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Nowoczesności (M.P. 2013, poz. 121), 
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalne-
go 2010–2020: Regiony, Miasta, Obsza-
ry wiejskie – KSRR (M.P. 2011 nr 36, 
poz. 423), Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, Progra-
my operacyjne lata 2014–2020 (np. 
Program Infrastruktura i Środowisko). 
W założeniach wspomnianych dokumen-
tów wymienia się bowiem konieczność 
wdrożenia zasad czynnej ochrony śro-
dowiska do produkcji rolniczej i stwo-
rzenie mechanizmów umożliwiających 
rozwój społeczności lokalnej. Jednym 
z ważniejszych mechanizmów tego typu 
są instrumenty fi nansowe dla użytkow-
ników gruntów prowadzących działal-
ność rolniczą zgodnie wymogami ochro-
ny środowiska oraz zgodnie z zasadami 

kształtowania środowiska, stosownie do 
wyznaczonych nowych, pozaprodukcyj-
nych funkcji obszarów wiejskich. Ponie-
waż troska o środowisko często wiąże 
się z dużymi nakładami, a korzyści od-
nosi ogół społeczeństwa, prawo Unii Eu-
ropejskiej przewiduje fi nansowanie tych 
działań w ramach środków własnych, 
jak i regionalnych budżetów państw 
członkowskich (Bołtromiuk, 2006; Duer, 
2010; Piekut i Pawluśkiewicz, 2015). 
W 2014 roku rozpoczęła się nowa per-
spektywa fi nansowania ze środków 
unijnych w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej. Jest ona po części kontynuacją 
programu na lata 2007–2013, ale rów-
nież obejmuje nowe działania. Lokalna 
społeczność obszarów wiejskich może 
otrzymać płatności z tytułu podjęcia 
i przestrzegania praktyk rolniczych ko-
rzystnych dla klimatu i środowiska przy-

RYSUNEK. Hipotetyczny wykres zrównoważenia komponentów obszarów wiejskich 
FIGURE. The hypothetical graph sustainability components of rural areas
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rodniczego czy spełnienia kryteriów 
środowiskowych. Istotą tych działań jest 
promowanie praktyk przyczyniających 
się do zrównoważonego gospodarowa-
nia gruntami, ochrony cennych siedlisk 
przyrodniczych i zagrożonych gatunków 
ptaków, a także ochrony różnorodności 
krajobrazu. Szczególnie mocno wspie-
rane są działania dostarczające dobra 
publiczne, takie jak: czysta woda, atrak-
cyjny krajobraz czy duża różnorodność 
biologiczna. Wspierane są dobrowolne 
zobowiązania rolników, którzy podejmu-
ją się utrzymać lub przejść na praktyki i 
metody rolnictwa ekologicznego. Wyko-

rzystanie potencjału wewnętrznego gmin 
oraz aktywizacji społeczności lokalnych 
do realizacji lokalnych strategii rozwoju, 
umożliwia program Leader. Zakłada on 
wspólne oddolne, podjęcie działań decy-
dujących o kierunku rozwoju danego ob-
szaru,z równoczesnym zaspokojeniem 
potrzeb społeczności obszarów wiej-
skich (Thlon i in., 2015). Wykaz działań 
wspierających rozwój obszarów wiej-
skich ze środków: Funduszu Spójności 
(FS), Europejskiego Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFROW), 

TABELA 3. Praktyki fi nansowane ze środków Unii Europejskiej i krajowych
TABLE 3. Practices funded by the European Union and national sources

Praktyki – działania  korzystne dla środowiska 
Practice – activities benefi cial for environmental 

Uwarunkowanie prawne
– źródło fi nansowania
Legal conditions – source 
funding 

1 2
Priorytet fi nansowy: środowisko i efektywne gospodarowanie 
zasobami
cel tematyczny: 

zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami,
ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, 
ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie systemów ochro-
ny ekosystemów, w tym programu NATURA 2000, oraz zielonej 
infrastruktury

–

–
–

Programowanie perspekty-
wy fi nansowej 2014–2020 
– umowa partnerska, Program 
Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko; fi nansowanie 
FS, EFRR

Działanie „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”:
premie dla młodych rolników;
premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;
restrukturyzacja małych gospodarstw;
rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

–
–
–
–
–

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
1305/2013, art. 19 – PROW 
2014–2020, fi nansowanie 
EFROW

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne:
płatności w ramach zobowiązań rolno-środowisko-klimatycz-
nych (pakiety: rolnictwo zrównoważone; ochrona gleb i wód; 
zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; 
cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 
2000; cenne siedliska poza obszarami Natura 2000)
wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju 
zasobów genetycznych w rolnictwie (pakiety: zachowanie zagro-
żonych zasobów genetycznych roślin/zwierząt w rolnictwie)

–

–

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
1305/2013, art. 28 – PROW 
2014–2020. fi nansowanie 
EFROW
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w ramach których można ubiegać się 
o dofi nansowanie w latach 2014–2020, 
zestawiono w tabeli 3. Rodzaje działań 
opracowano na podstawie analiz aktu-
alnych uwarunkowań oraz dostępnych 
instrumentów fi nansowych na poziomie 
kraju i Unii Europejskiej.

Podsumowanie

1. Analiza możliwych kierunków 
rozwoju obszarów wiejskich stanowi 
uzupełnienie indeksowej metody oceny 
zasobów środowiska przyrodniczego ob-
szaru wiejskiego. 

2. Opracowana metodyka postępo-
wania obejmuje: (1) sposób określania 
produkcyjnych i pozaprodukcyjnych 
funkcji terenów wiejskich dostosowa-

nych do lokalnych zasobów środowiska 
– poziomu środowiskowego zrówno-
ważenia obszaru, (2) sposób określania 
i prezentacji mocnych i słabych stron 
obszaru, (3) działania na rzecz kształto-
wania środowiska przestrzeni wiejskiej 
stosownie do nowych funkcji obszaru, 
wraz ze wskazaniem aktualnego źródła 
prawnego i fi nansowego. 

3. Proponowana indeksowa metoda 
oceny stanu zasobów przyrodniczych 
obejmująca trzy kroki metodyczne, uzu-
pełniona analizą możliwych kierunków 
rozwoju gmin o rolniczym charakterze 
(krok 4), może być wykorzystywana do 
opracowywania strategii rozwoju gmin, 
gdyż w sposób syntetyczny umożliwi 
ocenę zagadnienia z dokładnością odpo-
wiadającą złożoności problemów środo-
wiskowych na terenach rolniczych.

TABELA 3. cd.

1 2
Działanie „Rolnictwo ekologiczne”:

płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne (pakiety: 
uprawy – rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze, paszowe 
na gruntach ornych,  trwałe użytki zielone w okresie konwersji)
płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego (pakiety: 
uprawy – rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze, paszowe 
na gruntach ornych, trwałe użytki zielone po okresie konwersji

–

–

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
1305/2013 art. 29 – PROW 
2014–2020, fi nansowanie 
EFROW

Działanie  Zazielenienie:
dywersyfi kacja upraw
utrzymanie trwałych użytków zielonych
utrzymanie obszarów proekologicznych (tzw. EFA)
praktyki równoważne przynoszące ten sam bądź wyższy poziom 
korzyści dla środowiska i klimatu jak praktyki obowiązkowe)

–
–
–
–

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
1307/2013,
fi nansowanie EFROW

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
Leader” 

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
1305/2013, art. 42–44 
EFRROW,
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
1303/2013 
– rozporządzenie ramowe, art. 
32–35 oraz art. 65–71 – fi nan-
sowane EFSI 
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Streszczenie

Analiza możliwych kierunków rozwo-
ju obszarów wiejskich – metoda indekso-
wa. Celem pracy jest opracowanie koncep-
cji określania kierunków rozwoju obszarów 
wiejskich na podstawie wartości zasobów 
środowiska przyrodniczego typowych gmin 
rolniczych. Przedstawiona koncepcja jest 
kolejnym, czwartym krokiem metodycznym 
autorskiej metody indeksowej. Opracowa-
na metodyka postępowania obejmuje: (1) 
sposób określania nowych funkcji obszarów 
wiejskich dostosowanych do lokalnych za-
sobów środowiska, (2) sposób określania 
i prezentacji mocnych oraz słabych stron ob-
szaru, (3) działania wspierające kształtowanie 
środowiska obszaru wiejskiego stosownie do 
nowych funkcji obszaru, wraz ze wskazaniem 
możliwego źródła fi nansowania. Proponowa-
ne sposoby analizy i wykorzystane narzędzia 
sprawiają, że może ona być wykorzystywana 
do opracowania strategii rozwoju gmin o ty-
powo rolniczym charakterze w gminach oraz 
bieżącego monitorowana jej realizacji.

Summary

Analysis of possible directions for ru-
ral development – the index method. The 
purpose of the paper is to work out of the 

concept for determination rural development 
directions, based on the environmental re-
sources of the typical agricultural commu-
nes. The presented conception is the fourth 
methodology step of an author’s index meth-
od. The developed methodology of pro-
ceeding comprises: (1) way of determining 
the new rural areas functions, which are ad-
apted to local environmental resources, (2) 
way of description and presentation of the 
strengths and weaknesses of the area, (3) 
supportive actions for rural area environment 
improvement, accordingly to the new func-
tions, together with indication of the possible 
fi nancial sources. The proposed analytical 
methods and used tools make this method 
useful for working out development strate-
gy of the typical agricultural communes and 
current monitoring of its realization. 
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