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ZARYS OPRACOWANIA DOT. ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

I ROLNICTWA WOJEWÓDZTWA DO 2030 R. 

Część diagnostyczna  

 

 Spis treści Str. 

I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 

OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA WOJEWÓDZTWA, WRAZ 

Z IDENTYFIKACJĄ POTRZEB I POTENCJAŁÓW 

ROZWOJOWYCH.  

 

1.1 Ogólne informacje na temat województwa  

 powierzchnia, liczba ludności  

 rozwój gospodarczy na przestrzeni ostatnich 10 lat  

 warunki naturalne i klimatyczne, techniczne  

 struktura gospodarki plus   

 podsumowanie informacji zawartych w podpunktach 1.2.), 1.3), 1.4.), 1.5.)  

1.2 Szczegółowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów 

wiejskich województwa  

z analizą sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron, oparta m.in. na analizie 

danych statystycznych oraz obowiązujących lub tworzonych dokumentów 

strategicznych i programowych w tym m.in. strategii wojewódzkich, w tym 

m.in.:  

 

 1.2.1 Informacje ogólne dotyczące OW w województwie  

  powierzchnia jako % województwa i porównawczo na tle kraju wg 

metodologii TERYT 
 

  liczba ludności OW jako % województwa i porównawczo na tle kraju, jej 

struktura: gęstość zaludnienia – ogółem, wg podregionów i powiatów – 

wskazanie zróżnicowania wewnątrz-regionalnego 

 

  ilość i wielkość miejscowości na OW – ogółem, wg podregionów i powiatów 

– dynamika 

 

  odsetek OW wykorzystywany przez rolnictwo, jaki przez przemysł, jaki przez 

rolnictwo, leśnictwo, formy ochrony przyrody, wody itp. 

 

  powierzchnia jako % województwa i porównawczo na tle kraju wg 

metodologii TERYT 

 

  liczba ludności OW jako % województwa i porównawczo na tle kraju, jej 

struktura: gęstość zaludnienia – ogółem, wg podregionów i powiatów – 

wskazanie zróżnicowania wewnątrz-regionalnego 

 

  ilość i wielkość miejscowości na OW – ogółem, wg podregionów i powiatów 

– dynamika  

 

  odsetek OW wykorzystywany przez rolnictwo, jaki przez przemysł, jaki przez 

rolnictwo, leśnictwo, formy ochrony przyrody, wody itp. 

 

 1.2.2. Kapitał ludzki i społeczny na OW w  województwie  

  wiek, płeć i struktura wykształcenia mieszkańców  

  zmiany demograficzne  

  współczynnik obciążenia demograficznego  

  struktura gospodarstw domowych  

  osoby zależne  

  podmioty społeczne   

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  
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 1.2.3 Rynek pracy i przedsiębiorczość na OW  

  struktura zatrudnienia mieszkańców OW ogółem, wg wieku  

  główne dziedziny aktywności gospodarczej  

  wielkość przedsiębiorstw i ich lokalizacja oraz   

  dominujące rodzaje działalności gospodarczej  

  bariery w rozwoju przedsiębiorczości na OW  

  bezrobocie, w tym:  

  bezrobocie ukryte, przyczyny i nastawienie społeczne do wychodzenia z 

bezrobocia ukrytego lub długotrwałego 
 

  obszary/tereny z największymi trudnościami w zakresie rynku pracy  

  oczekiwane kwalifikacje, a wykonywane zawody, rzemiosło, ginące zawody   

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

 1.2.4. Dochody i ubóstwo mieszkańców OW (dane w odniesieniu do średniej 

wojewódzkiej)  

 

  informacja o strukturze wynagrodzeń  

  wysokości i źródłach dochodów rodzin odniesienie tych wartości w podziale 

miasto-wieś ogółem, liczących 5-10 tys. mieszkańców, 10-20 tys. 

mieszkańców, pow. 20 tys. mieszkańców 

 

  liczba osób zagrożonych ubóstwem w wartościach bezwzględnych ogółem na 

OW i jako % zagrożonych ubóstwem w całym województwie 
 

  ubóstwo wg wielkości rodzin i źródeł ich utrzymania  

  rodzaje występującego ubóstwa, mapa ubóstwa w województwie  

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

 1.2.5. Infrastruktura na OW  

  informacje ogólne dotyczące % pow. OW objętych siecią kanalizacyjną, 

wodociągową 
 

  jakość dróg lokalnych i systemy transportu zbiorowego na OW 

umożliwiającego dojazd do najbliższego miasta zarówno liczącego 5-10 tys. 

mieszkańców, 10-20 tys. mieszkańców i pow. 20 tys. mieszkańców 

 

  wykorzystanie i dostępność Internetu szerokopasmowego na OW   

  stan dostępności energii elektrycznej  

  wykorzystanie OZE i potencjał dot. OZE  

  stan infrastruktury mieszkaniowej  

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

 1.2.6. Zasoby środowiskowe na OW i zagospodarowanie przestrzenne  

  powierzchnia obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, zalesień  

  powierzchnia terenów przeznaczonych pod rewitalizację   

  obszary inwestycyjne  

  obszary zabudowy mieszkaniowej obecne i uwzględnione w planach gmin  

  zjawiska rozlewania się miejsc lub rozbudowy stref podmiejskich na 

obszarach wiejskich 
 

  zmiany obszarów podmiejskich na obszary wiejskie na podstawie zmian 

granic administracyjnych miast i gmin 
 

  czy występują obszary konfliktu urbanistycznego jeśli tak, to gdzie, 

lokalizacja inwestycji uciążliwych, kopalnie i wyrobiska 
 

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

 1.2.7. Zasoby dziedzictwa kultury na OW  

  rodzaje zasobów kultury  
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  sposób powiązań kulturalnych miasto-wieś w województwie  

  partnerstwa międzyregionalne i międzynarodowe  

  artefakty kultury, w tym kultury ludowej   

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

1.3. Diagnoza sytuacji w rolnictwie w danym województwie  

 1.3.1. Zasoby ziemi rolniczej i struktura jej użytkowania  

  pow. UR łącznie i jako % pow. województwa   

  UR wg rodzajów  

  pow. nieużytków  

  zmiany w sposobie wykorzystywania ziemi rolniczej  

  odrolnienia pod zabudowę  

  dziedziczenie gospodarstw  

  główne sposoby powiększania gospodarstw   

  skala dzierżaw  

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

 1.3.2. Środowiskowy wymiar produkcji rolnej   

  przydatność gleb do celów rolniczych   

  pozytywne i negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym: 

znaczenie rolniczego użytkowania ziemi dla zachowania bioróżnorodności 

oraz adaptacji i mitygacji zmian klimatycznych, bilansu wodnego oraz 

jakości wód i gleb  

 

  straty w UR spowodowane czynnikami środowiskowymi, w tym: przez 

zmiany klimatu, obszary niedoborów wody, obszary nadmiernego 

nasłonecznienia, obszary o szczególnych walorach środowiskowych do 

produkcji rolniczej; zmiany w przeznaczeniu UR pod uprawy energetyczne– 

 

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

 1.3.3. Struktura gospodarstw  

  liczba gospodarstw i ich struktura wg typów produkcji  

  pow. UR, średnia wielkość gospodarstwa  

  stopień specjalizacji  

  gospodarstwa ekologiczne  

  liczba osób pracujących w 1 gospodarstwie  

  poziom mechanizacji/stopień innowacyjności a wielkość gospodarstwa, 

minimalna skala efektywności ekonomicznej gospodarstw wg typów 

produkcji 

 

  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin;  

 1.3.4. Wartość produkcji rolniczej   

  globalna produkcja roślinna i zwierzęca, w tym towarowa;   

  pow. zasiewów, w tym wg rodzajów   

  wysokość plonów wg gatunków podstawowych upraw w przeliczeniu na 1 

ha, produkcja owoców i warzyw 
 

  pogłowie zwierząt ogółem, wg gatunków, średnia wielkość stada   

  dynamika, produkcja wg rodzajów rynków  

  opłacalność produkcji  

  produkcja energii odnawialnej w rolnictwie  

  znaczenie wsparcia publicznego w rolnictwie dla opłacalności produkcji i 

ciągłości produkcji rolniczej 
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  mapy  

  główne wnioski możliwie w ujęciu podregionów i powiatów lub gmin  

 1.3.5. Rola rolnictwa w kształtowaniu wzrostu gospodarczego województwa 

i kraju 

 

  udział w PKB   

  wymianie handlowej   

  liczba miejsc pracy   

  dynamika tych wartości  

 1.3.6. Przetwórstwo rolno – spożywcze i pozostała działalność gospodarcza 

związana z rolnictwem 

 

  rodzaje działalności związanej z rolnictwem i jego miejsce w strukturze 

produkcji w województwie 
 

  wpływ na zatrudnienie   

  najwięksi pracodawcy i zakłady przetwórcze rolno-spożywcze lub związane 

z rolnictwem 
 

  rynki hurtowe  

  kanały sprzedaży produktów rolniczych  

  rola handlu detalicznego  

  powiązania przetwórcy-producenci w kontekście krótkich łańcuchów 

dostaw, terytorialne rozmieszczenie 
 

  klastry i poziom innowacyjności przemysłu  

II.  ANALIZY SWOT  

2.1. Analiza SWOT obszarów wiejskich województwa  

2.2. Analiza SWOT rolnictwa, w tym przetwórstwa, w województwie   

III. ROZWÓJ FUNKCJONALNY I PRZESTRZENNY OBSZARÓW 

WIEJSKICH 

 

3.1. Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich  

 3.1.1. Dominujące typy obszarów wiejskich w województwie wynikające z 

głównych funkcji gospodarczych np. obszary typowo rolnicze, 

obszary usług publicznych, obszary turystyczne – jeśli można je 

wyodrębnić 

 

 3.1.2. Zróżnicowanie obszarów wiejskich w województwie pod kątem 

stopnia urbanizacji np. obszary osadnictwa wiejskiego, obszary 

osadnictwa podmiejskiego – wokół małych i średnich miast, obszary 

osadnictwa metropolitalnego – wchodzące w skład metropolii, 

aglomeracji miejskich - częściowo na podstawie 1.2.6.) 

 

3.2. Rozwój przestrzenny obszarów wiejskich   

 3.2.1. Spójność środowiskowa obszarów wiejskich w wymiarze 

przestrzennym 

 

  Opis powiązań środowiskowych oraz ich zasięgu (czy na terenie jednej 

gminy znajduje się ten obszar spójny środowiskowo czy też na terenie wielu 

gmin, czy w ramach jednego powiatu/ czy w ramach jednego województwa– 

chodzi np. o: kompleksy leśne, formy ochrony przyrody, bagna, tereny 

zalewowe, okresowych podtopień) 

 

  Wskazanie obszarów spójnych środowiskowo - mapy  
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 3.2.2. Spójność gospodarcza obszarów wiejskich w wymiarze 

przestrzennym 

 

  Opis powiązań gospodarczych oraz ich zasięgu (czy na terenie jednej gminy 

znajduje się ten obszar spójny gospodarczo czy też na terenie wielu gmin, 

czy w ramach jednego powiatu/ czy w ramach jednego województwa – chodzi 

np. o: strefy ekonomiczne, klastry, doliny/zagłębia przemysłowe) 

 

  Wskazanie obszarów spójnych gospodarczo - mapy  

 3.2.3. Spójność społeczna i kulturowa obszarów wiejskich w wymiarze 

przestrzennym 

 

  Opis powiązań społecznych i kulturowych oraz ich zasięgu (czy na terenie 

jednej gminy znajduje się ten obszar spójny społecznie lub kulturowo czy też 

na terenie wielu gmin, czy w ramach jednego powiatu/ czy w ramach jednego 

województwa – chodzi np. o: tereny kultury lokalnej, regionalnej) 

 

  Wskazanie obszarów spójnych społecznie i kulturowo - mapy  

IV. Prognoza trendów rozwojowych do 2030 r. 

V. Podsumowanie 

 

 


