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METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO-
WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE 
INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH 
GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METHOD OF GENERAL ASSESSMENT OF THE RURAL 
ENVIRONMENT USING DATA OF REGIONAL STATISTIC OFFICES 
AND EMP ESTIMATION

SUMMARY: The aim of this paper is to the presentation of methods in assessment of the overall condition of the rural 

environment in each subdivision, which took into account the following components: • overall on the environment by 

permanent residents, measured as population density in rural areas, • preservation of vegetation in the form similar to the 

natural, measured as the percentage of forest cover, • diversity of land use, expressed as a ratio, the calculation of which take 

into account the share of arable land, meadows, pastures, orchards, forests and other (including water reservoirs), • surface of 

subsequent types of protected areas, • burden of soil, groundwater and landscape waste, calculated as the diff erence between 

potentially household waste generated and collected in an organized manner, per unit area, • environmental burden from 

municipal wastewater, expressed as the number of inhabitants, not supported by a canalisation per unit area, • state of 

atmospheric air, measured as the concentration (immision) of sulfur dioxide according to estimates of the European 

Monitoring and Evaluation Programme.

In order to evaluate the overall assessment, the individual components are standardized on a scale from 0.00 to 10.00, and 

then averaged. Environmental assessment of several selected rural communities in Poland in the years 1996-2011 is 

presented to illustrate the method’s
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Wstęp

Co-operative pro-
gram for monitoring and evaluation of long range transmission of air pollutants in 
Europe

Metodyka oceny potencja u rozwoju ekoturystyki na podstawie róde  
wtórnych Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regio-
nalnej i lokalnej

Potencja  rozwoju ekoturystyki w powiatach województwa zachodnio-
pomorskiego Ocena potencja u roz-
woju ekoturystyki w powiecie ukowskim metod  bada  „zza biurka

rodowiskowe uwarunkowania rekreacji w gminach powiatów wa eckiego, 
drawskiego i choszcze skiego
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Wskaźniki stanu środowiska
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Standaryzacja wskaźników
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rodowiskowe uwarunkowania zarz dzania rozwojem 
turystyki zrównowa onej w wybranych gminach. Trendy i prognozy
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Przykładowe wyniki

Tabela  1 

Liczbowe wartości wskaźników stanu środowiska dla województw o najbardziej i najmniej korzystnych cechach

Lp. Wskaźnik Jednostka Ocena średnia Wartość najgorsza Wartość najlepsza

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa, 2008, www.stat.gov.pl [11-11-2013]; EMEP 

modelled air concetrations, depositions, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, 2008, www.webdab.emep.int 

[11-11-2013].
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Tabela  2 

Ocena stanu środowiska w gminie Bolimów

Region centralny – ŁÓDZKIE – powiat skierniewicki

BOLIMÓW 1996 1999 2002 2005 2008 2011

W tabelach 2-7 kolorem jasnonoszarym zaznaczono pola, w których wartości potencjału znajdują się w granicach wartości średniej 

ogólnopolskiej (z bazowego roku 2006) ± 1. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono pola o potencjale niższym, a białym – wyższym od 

opisanego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL-u.
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Tabela  3 

Ocena stanu środowiska w gminie Krzepice

Region południowy – ŚLĄSKIE – powiat kłobucki

KRZEPICE 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL-u.

Tabela  4 

Ocena stanu środowiska w gminie Lutowiska

Region wschodni – PODKARPACKIE – powiat bieszczadzki

LUTOWISKA 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL-u.
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Tabela  5 

Ocena stanu środowiska w gminie Szprotawa

Region północno-zachodni – LUBUSKIE – powiat żagański

SZPROTAWA 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL-u.

Tabela  6 

Ocena stanu środowiska w gminie Skarbimierz

Region południowo-zachodni – OPOLSKIE – powiat brzeski

SKARBIMIERZ 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL-u.

sprawl
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Podsumowanie

Tabela  7 

Ocena stanu środowiska w gminie Białe Błota

KUJAWSKO-POMORSKIE – powiat bydgoski

BIAŁE BŁOTA 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL-u.


