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SEARCH OF SPATIAL CAPACITY INDICATORS
IN RURAL AREAS LOCATED WITHIN BOUNDARIES

OF NATURAL LANDSCAPE PARK “DOLINA BARYCZY”
ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY OF MILICZ

Streszczenie

Dynamiczny rozwój niektórych obszarów wiejskich wywo uje konieczno
poszukiwania narz dzi jego „regulacji”. Istniej ce narz dzia planistyczne i strate-
giczne nale a oby uzupe ni  o wska niki pojemno ci przestrzennej. Celem wyzna-
czenia tych wska ników ma by  zapewnienie niepogarszania stanu rodowiska
terenów wiejskich, a na obszarach przyrodniczo cennych szczególnie stanu rodo-
wiska przyrodniczego. Maj  by  one pomocne w realizacji idei zrównowa onego
rozwoju obszarów wiejskich. Mo liwo  prawid owego wyznaczenia wska ników
jest uwarunkowana wieloletnim, systematycznym i kompleksowym gromadzeniem
danych w celu ledzenia zmian, badania zale no ci pomi dzy wska nikami
i wyszukiwania wyst puj cych prawid owo ci. Okre lenie wska ników na
podstawie analizy jedynie ogólnodost pnych danych statystycznych nie jest
w pe ni mo liwe. Obszar bada  stanowi gmina Milicz, której 79,3% powierzchni
zajmuje Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”.

S owa kluczowe: pojemno  przestrzenna, zrównowa ony rozwój, obszary przy-
rodniczo cenne
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Summary

Dynamic development of some rural areas creates the necessity to look for
tools of its “regulation”. Existing planning and strategic tools should be
complemented with spatial capacity indicators. The goal of establishing those
indicators is assurance of non-deterioration of rural environment conditions, and
in the areas of natural value the state of natural environment. They may be helpful
in implementation of the idea of sustainable development in rural areas. The
possibility of adequate indices assignment depends on long-term systematic and
complex data collection in order to follow changes, examine dependencies
between indices and find existing regularities. Designation of indices on the basis
of analysis of widely available statistic data in not entirely possible. The area of
research is the municipality of Milicz where 79,3% of the total area comprises the
Natural Landscape Park “Dolina Baryczy”.

Key expressions: spatial capacity, sustainable development, areas of natural value

WST P

D enie do zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich wymusza ko-
nieczno  nowego podej cia do zarz dzania, które ma integrowa  polityki sekto-
rowe, ujmowa  rozwój wielow tkowo i postrzega  go jako ci g y.

Niektóre obszary wiejskie naszego kraju s  od pewnego czasu „aren ” sil-
nej presji inwestycyjnej. Szczególnie widoczne jest to w strefie podmiejskiej
du ych i rednich miast oraz na obszarach przyrodniczo cennych – atrakcyjnych
zarówno przyrodniczo, jak i krajobrazowo.  Brak dostatecznej kontroli i koordy-
nacji tego zjawiska przejawia si  nieograniczonym „rozlewaniem si ” zabudowy
w postaci „suburbiów”, a tak e nadmiern  eksploatacj  i nierzadko niszczeniem
(cz sto nieodwracalnym) zasobów rodowiska przyrodniczego. Dokumenty
planistyczne (zarówno obligatoryjne, jak  i fakultatywne) nie stanowi  dosta-
tecznych instrumentów koordynacji i kontroli tych negatywnych zjawisk. Nale-
a oby wi c poszuka  dodatkowych narz dzi. Wydaje si , e jednym z nich

mo e by  okre lenie pojemno ci przestrzennej i odgórny wymóg jej stosowania.
W niniejszym artykule przedstawiono sposób doboru kryteriów pojemno ci
przestrzennej na przyk adzie gminy Milicz, w której granicach administracyj-
nych znajduj  si  liczne obszary przyrodniczo cenne.

Poj cie obszarów przyrodniczo cennych cz sto u ywane w literaturze, nie
jest jednoznacznie zdefiniowane. Obszary te wyró niaj  si  bogactwem zasobów
rodowiska przyrodniczego lub ich unikatowym charakterem, z tego wzgl du

podlegaj  ró nym formom ochrony przyrody. Ich bogactwo i ró norodno  sta-
nowi podstaw  rozwoju gospodarczego, z wykluczeniem form gospodarowania
powoduj cych zbytni  eksploatacj  a w konsekwencji zmniejszenie lub wyczer-
panie cennych zasobów. Aby zapewni  zachowanie jako ci rodowiska przyrod-
niczego tych obszarów w stanie niepogorszonym, gospodarowanie na nich musi
by  zgodne z zasadami zrównowa onego rozwoju.
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METODA BADA

Narz dziem wyznaczenia pojemno ci przestrzennej mo e by  utworzenie
listy wska ników. Wska niki te, poza sfer  spo eczno –gospodarcz  i przyrodni-
cz , musz  odnosi  si  do planowania przestrzennego. Celem u ycia wska ni-
ków jest ocena sytuacji wyj ciowej, kontrola zmian oraz porównanie stanów
i zjawisk zachodz cych na ró nych obszarach.

W doborze wska ników, nale y kierowa  si  nast puj cymi kryteriami:
– znaczenie wska nika w realizacji celów zrównowa onego rozwoju,
– prostota i efektywno  obliczenia,
– mo liwo  uzyskania, przetworzenia i porównania danych do obliczenia

wska nika,
– mo liwo  szybkiego reagowania na niekorzystny poziom wska nika,

poprzez znajomo  czynników wp ywaj cych na niego,
– mo liwo  regularnego (cyklicznego) powtarzania oblicze  i porówny-

wania ich rezultatów,
– akceptacja spo eczna doboru wska nika i skutków jego zastosowania

[Opracowanie kryteriów ch onno ci ekologicznej… 2006, Kistowski 2003].
ród em informacji do analiz wska nikowych s  dane statystyczne, dane

zebrane z ró nych innych instytucji, opracowania planistyczne, materia y karto-
graficzne, ankiety i badania sonda owe [Nowe zadania planowania… 2008]. Nie
wszystkie spo ród wska ników mo na ustali  na podstawie wielko ci staty-
stycznych, niektóre wymagaj  przeprowadzenia dodatkowych bada  np. ankie-
towych. Wyd u a to proces poznawczy oraz zwi ksza koszty pozyskania infor-
macji. Jest jednak niezb dne, aby w pe ni zdiagnozowa  stan istniej cy,
monitorowa  zmiany i aktywnie na nie reagowa , szczególnie w sytuacji, kiedy
nast puj  zmiany negatywne. Pozyskiwanie i porz dkowanie informacji musi
by  ci g e, regularne i dokonywane w pe nym zakresie, a podmiotem odpowie-
dzialnym za to powinny by  w adze samorz dowe.

POJ CIE POJEMNO CI PRZESTRZENNEJ

Po raz pierwszy terminów „ch onno  naturalna” oraz „pojemno  rekre-
acyjna” u y  Marsz w roku 1972 na potrzeby bada  wykorzystania rekreacyjne-
go o rodków wypoczynkowych [Marsz 1972]. Pó niej terminy te by y stosowa-
ne w pracach dotycz cych oceny rodowiska przyrodniczego dla potrzeb
turystyki i rekreacji.  W Leksykonie Geoekologii i Ochrony Krajobrazu podano
definicj  ch onno ci naturalnej, przypisuj c to poj cie do terenów jeszcze nie
zagospodarowanych turystycznie. Natomiast termin „pojemno  turystyczna”
dotyczy obszarów ju  zagospodarowanych i wyra a si  zdolno ci  rodowiska
przyrodniczego do przyj cia obci e  zwi zanych z gospodarowaniem na okre-
lonym obszarze.  Niektórzy eksperci [Opracowanie kryteriów ch onno ci eko-
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logicznej… 2006] proponuj  wprowadzenie terminu „pojemno ci przestrzennej”
jako najbardziej odpowiadaj cemu analizie zagadnie  planistycznych, dotycz -
cych terenów ju  zainwestowanych lub pod zainwestowanie przeznaczonych.
Poniewa  opisywane badania dotycz  tak e zagadnie  zwi zanych z planowa-
niem przestrzennym autorka tekstu uwa a za uzasadnione zapo yczenie niniej-
szego terminu.

Dobór wska ników do obliczenia pojemno ci przestrzennej powinien
spe nia  nast puj ce kryteria: wska niki musz  dotyczy  ró nych grup zagad-
nie  (przestrzennych, przyrodniczych, demograficznych, infrastrukturalnych,
ekonomicznych), by  atwe w pozyskaniu i porównaniu, ich ród em maj  by
ogólnodost pne dane statystyczne [Opracowanie kryteriów ch onno ci … 2006].

Przy wykorzystaniu jedynie danych statystycznych lista wska ników mo e
mie  nast puj cy zakres, z podzia em na grupy zagadnie :

– przestrzenne - powierzchnia i struktura u ytkowania terenu; istniej ce
zainwestowanie (wyra one stosunkiem powierzchni u ytkowej mieszka  do
powierzchni ogólnej gminy); powierzchnia nieu ytków; liczba budynków
mieszkalnych,

– demograficzne- liczba ludno ci i tendencje jej zmian, saldo migracji,
struktura wieku, g sto  zaludnienia,

– przyrodnicze- powierzchnia obszarów chronionych (odniesiona do po-
wierzchni ca ej gminy), zanieczyszczenie i zagro enie rodowiska, zu ycie za-
sobów,

– infrastrukturalne - odpady, zu ycie wody, produkcja cieków, oczysz-
czalnie, sk adowiska odpadów, wodoci gi i kanalizacja,

– ekonomiczne – bud et gminy -dochody i wydatki, miejsca pracy, struk-
tura zatrudnienia, bezrobocie.

Nie wszystkie zjawiska i stany mo na okre li  za pomoc  danych staty-
stycznych. Niezb dne mo e okaza  si  u ycie innych narz dzi poznawczych.
Nale  do nich ankiety oraz kwestionariusze wykorzystywane w badaniach
spo ecznych. Opisan  powy ej list  wska ników mo na wi c rozszerzy  o za-
kres spo eczny. Podczas ankietowania dajemy mieszka com mo liwo  wypo-
wiedzenia si  na temat oceny ich „przestrzeni ycia” i dokonuj cych si  w niej
zmian. Opinia u ytkowników przestrzeni jest niezwykle cenna, gdy  sprawuj
oni swoist  kontrol , monitoruj  i oceniaj  zmiany dokonuj ce si  w otoczeniu.
Skutkiem oceny mo e by  spadek lub wzrost stopnia zadowolenia z zamieszki-
wania w danym miejscu.

ZAKRES PRZESTRZENNY BADA

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” zosta  utworzony w 1996 roku.
Obejmuje  powierzchni  87040 ha. Le y na terenie dziesi ciu gmin (7 w woje-
wództwie dolno l skim  i 3 w województwie wielkopolskim), Charakteryzuje
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si  wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i historycznymi. Ze
wzgl du na jego wyj tkowe bogactwo przyrodnicze wyznaczono dodatkowo
szereg form ochrony przyrody: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, u ytki
ekologiczne.

Do szczegó owych bada  wybrano gmin  Milicz. Jako e 79,3 % jej po-
wierzchni stanowi park krajobrazowy, przyj to za o enie  nadrz dno ci ochrony
rodowiska, szczególnie przyrodniczego, nad pozosta ymi aspektami rozwoju.

Gmina Milicz zlokalizowana jest w pó nocno –wschodniej cz ci województwa
dolno l skiego, w 2010 roku powierzchnia gminy wynosi a 43556 ha, zamiesz-
kiwa o j  24349 osób. Jest to gmina miejsko –wiejska, siedzib  gminy jest mia-
sto Milicz. Ze wzgl du na du  ró nic  w rozwoju miasta i terenów wiejskich,
jest celowe przeprowadzenie dla nich osobnych oblicze .

Wed ug Strategii Zrównowa onego Rozwoju Gmina Milicz charakteryzuje
si  dobr  jako ci  rodowiska przyrodniczego i wysokim stopniem bezpiecze -
stwa jej mieszka ców. Istotnym problemem jest du e bezrobocie oraz niedosta-
teczny rozwój infrastruktury, szczególnie komunikacyjnej. Rozwój gminy,
w oparciu o wysokie walory rodowiska przyrodniczego, ma zmierza  w kierun-
ku turystyki, hodowli ryb i le nictwa.

OPIS BADA  I WYNIKI

Stosuj c zalecenia doboru wska ników spo ród atwych w pozyskaniu,
których ród em s  ogólnodost pne dane statystyczne. przedstawiono poni ej
prób  ich zastosowania w analizach gminy Milicz, z podzia em na poszczególne
grupy.

Wska niki przestrzenne
Wska niki przestrzenne zosta y ustalone na podstawie nast puj cych da-

nych statystycznych dost pnych na stronie internetowej G ównego Urz du Sta-
tystycznego [www.stat.gov.pl]: powierzchnia ogólna gminy, powierzchnia ogól-
na miasta, powierzchnia ogólna obszarów wiejskich; powierzchnia u ytkowa
mieszka , u ytkowanie gruntów w gminie, liczba budynków mieszkalnych
w gminie. Niestety brak danych w ró nych latach oraz odmienny sposób ich
zestawienia przez GUS uniemo liwia cz sto okre lenie tendencji zmian.

Bardzo cenn  jest informacja o wielko ci terenów zainwestowanych w
gminie i jej zmianie na przestrzeni lat. Niestety GUS w swoich zestawieniach jej
nie podaje. Stopie  zainwestowania obszaru gminy nale y zatem wyznaczy  za
pomoc  dost pnych danych, a s  to informacje o u ytkowaniu gruntów oraz
powierzchni u ytkowej mieszka . Tak wi c stopie  zainwestowania na terenie
gminy mo na wyrazi  za pomoc  stosunku powierzchni u ytkowej mieszka  do
powierzchni gminy, miasta i obszarów wiejskich. Analizuj c zestawione w ta-
beli 1 dane, mo na zauwa y  niewielki spadek (porównanie lat 1995 i 2000),
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a nast pnie znaczny wzrost (porównanie lat  2000 i 2005) wska nika powierzch-
ni u ytkowej mieszka  przypadaj c  na 1 ha powierzchni ogó em. wiadczy to
o wzro cie stopnia zainwestowania gminy. Zjawisko to jest wyra niej widoczne
w zestawieniu wykluczaj cym z powierzchni ogólnej powierzchni  lasów, co
przedstawiono w tabeli 2 .

Tabela 1. Stosunek powierzchni u ytkowej mieszka  do powierzchni ogólnej gminy,
miasta Milicza oraz obszarów wiejskich

Table 1. Proportion of useable flat area to general municipality area, town of Milicz
and rural areas

Powierzchnia ogó em
w ha

Powierzchnia u ytkowa
mieszka  w m2

Liczba m2 powierzchni
u ytkowej mieszka
przypadaj ca na 1 ha
powierzchni ogó emRok

gminy miasta obszarów
wiejskich gminy miasta obszarów

wiejskich gminy miasta obszarów
wiejskich

1995 40978 1350 39628 446454 219328 227126 10,9 162,5 5,7
2000 43561 1350 42211 458492 226754 231738 10,5 168,0 5,6
2005 43561 1350 42211 550452 259944 290508 12,6 192,5 6,9
ród o: wszystkie tabele opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych pobranych ze strony inter-

netowej www.stat.gov.pl.

Tabela 2.  Stosunek powierzchni u ytkowej mieszka  do powierzchni gminy
(z wy czeniem lasów)

Table 2. Proportion of useable flat area to municipality area (excluding forests)

Powierzchnia w ha
z wy czeniem lasów

i terenów le nych

Powierzchnia u ytkowa
mieszka  w m2

Liczba m2 powierzchni
u ytkowej mieszka
przypadaj ca na 1 ha

powierzchni z wy czeniem
lasów

Rok

gminy miasta obszarów
wiejskich gminy miasta obszarów

wiejskich gminy miasta obszarów
wiejskich

2000 24372 990 23382 458492 226754 231738 18,8 229,0 9,9
2005 24357 988 23369 550452 259944 290508 22,6 263,1 12,4

W tym zestawieniu wyra nie wida , e zwi ksza  si  stopie  zainwesto-
wania gminy, szczególnie w granicach administracyjnych miasta Milicza.

Kolejny wska nik mo na obliczy , analizuj c u ytkowanie gruntów
w gminie. Zw aszcza nale y uwzgl dni  udzia  pozosta ych gruntów i nieu yt-
ków w powierzchni ogólnej gminy (tab. 3). Pozosta e grunty i nieu ytki to tere-
ny zainwestowane, specjalne, wód, eksploatacji surowców naturalnych oraz
nieu ytki. Mo na przyj  za o enie, e tereny zainwestowane stanowi  w pozo-
sta ych gruntach i nieu ytkach najwi kszy odsetek. Zestawiaj c te dane uzyska-
my informacj  o zmianie zainwestowania terenu gminy. Przyrost terenów zain-
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westowanych w latach 2000 -2005 dotyczy przede wszystkim obszaru miasta
Milicza, na terenach wiejskich jest on niewielki.

Tabela 3. Powierzchnia i u ytkowanie gruntów w gminie Milicz
Table 3. Area and exploitation of land in municipality of Milicz

Powierzchnia ogó em
w ha

Powierzchnia
pozosta ych gruntów
i nieu ytków w ha

Udzia  pozosta ych gruntów
i nieu ytków w powierzchni

ogó emRok

gminy miasta obszarów
wiejskich gminy miasta obszarów

wiejskich gminy miasta obszarów
wiejskich

2000 43561 1350 42211 6809 516 6293 15,6 38,2 14,9
2005 43561 1350 42211 6895 532 6363 15,8 39,4 15,0

Brak najnowszych danych nie pozwala na okre lenie tendencji zmian.
Dlatego dodatkowo przeanalizowano dane dotycz ce liczby budynków miesz-
kalnych w gminie, dane te s  dost pne tylko na lata 2008 -2010. Porównuj c te
wielko ci z roku 2010 oraz 2008 wyra nie wida , e najwi kszy przyrost liczby
budynków nast pi  na obszarze wiejskim (74 budynki).

Zestawiaj c wyniki przeprowadzonych analiz nale y stwierdzi , e nast -
puje wzrost terenów zainwestowanych w gminie, w przysz o ci b dzie on doty-
czy  przede wszystkim obszarów wiejskich, jednak jego dynamika jest na razie
umiarkowana.

Wska niki demograficzne.
Ogólnie dost pne dane statystyczne, które mog  pos u y  do obliczenia

wska ników demograficznych to: liczba ludno ci gminy, g sto  zaludnienia,
saldo migracji oraz struktura wieku.

W dziesi cioleciu 2000 -2010 zmiana liczby ludno ci by a niewielka (za-
ledwie 1%). Porównanie liczby ludno ci w okresie 1970 -2010 wskazuje na
niewielk  dynamik  jej zmiany (rys. 1), do 1995 roku liczba ludno ci gminy
stale ros a, po tym roku widoczny jest jej niewielki spadek, jednak w 2010 za-
notowano niewielki wzrost liczby ludno ci.

Zestawienie liczby ludno ci w podziale na miasto i obszar wiejski w latach
2000 -2010 ukazuje, e spada liczba ludno ci miasta Milicza, natomiast wzrasta
liczba ludno ci obszarów wiejskich. W tym przedziale czasu miasto straci o 382
osoby, natomiast obszary wiejskie zyska y 413 osób.

Gmina charakteryzuje si  nisk  g sto ci  zaludnienia, wynosz c  55,9
osób/1 km2 (wed ug danych na 2010 r.). G sto  zaludnienia w  województwie
dolno l skim w 2010 r. wynosi a 144 osoby na km2.  Oczywista jest wyra na
ró nica w g sto ci zaludnienia miasta i obszarów wiejskich, jednak zestawienie
danych dla kilku lat wskazuje, e spada g sto  zaludniania miasta (spada liczba
mieszka ców Milicza), wzrasta natomiast g sto  zaludnienia terenów wiejskich
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(tab. 4.). Najwi ksza w rozpatrywanym przedziale czasu g sto  zaludnienia
wynosz ca w 1995r. 29,9 osób/ km2 jest zwi zana z mniejsz  powierzchni
gminy. W roku 1996 powi kszono j  o 2500 ha.

Rysunek 1. Liczba ludno ci gminy Milicz w latach 1970 -2010
Figure 1. Population of municipality of Milicz between 1970-2010

Tabela 4. Ludno  ogó em oraz g sto  zaludnienia.
Table 4. Total population and population density

Ludno  ogó em G sto  zaludnienia
Rok

gmina miasto obszar
wiejski gmina miasto obszar

wiejski

1995 24381 12538 11843 59,5 928,7 29,9

2000 24318 12269 12049 55,8 908,8 28,5

2005 24304 12069 12235 55,8 894,0 29,0

2010 24349 11887 12462 55,9 880,5 29,5

Wzrost liczby ludno ci zwi zany jest z dodatnim po raz pierwszy od dzie-
wi ciu lat, saldem migracji oraz dodatnim przyrostem naturalnym. Na rysunku
2  wida , e dodatnie saldo migracji dotyczy przede wszystkim obszarów wiej-
skich. Saldo migracji dla miasta jest ujemne.
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Rysunek 2.  Saldo migracji, zestawienie dla obszaru ca ej gminy, miasta Milicza
i obszarów wiejskich

 Figure 2. Migration balance, specification for whole municipality, town of Milicz
and rural areas

W celu oceny zró nicowania ludno ci gminy Milicz przeanalizowano jej
zmian  w latach 2000 – 2010, w podziale na grupy wed ug wieku przedpro-
dukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego. Liczba ludno ci w wieku
przedprodukcyjnym zmniejszy a si  zarówno na obszarze wiejskim, jak i w
mie cie. Jednak na obszarze wiejskim w analizowanym okresie spadek by
wi kszy i wynós  560 osób.  Natomiast liczba ludno ci w wieku produkcyjnym
wzros a w 2010 r. wzgl dem roku 2000 o 390 osób. Wzrost ten dotyczy przede
wszystkim obszarów wiejskich, poniewa  miasto utraci o w tym czasie 455
osób.  Ludno ci w wieku poprodukcyjnym przybywa zarówno w mie cie
(w 2010 r.o 486 osób wi cej ni  w 2000 r.), jak i na obszarze wiejskim
(w 2010 r. o 128 osób wi cej ni  w 2000 r.). Powy sze spostrze enia potwierdza
wska nik obci enia ludno ci w wieku produkcyjnym przez ludno  w wieku
nieprodukcyjnym. Wska nik ten dla obszaru wiejskiego wynosi  66, 2 w roku
2002,   natomiast w roku 2010  zmala  do warto ci 48,1, za  dla miasta Milicza
wzrós   z warto ci 55,5 w roku 2000 do 56,1 w roku 2010. Wzrost tego
wska nika wiadczy o procesie starzenia si  spo ecze stwa i jest trwa
tendencj  na obszarze ca ego kraju [Zmiany sytuacji spo ecznej…  2005].
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Zestawienie wyników powy szych analiz wskazuje na korzystn  struktur
ludno ci wystepuj c  na obszarze wiejskim gminy Milicz, wyra nie lepsz  ni
w mie cie.

Nale y zaznaczy , e dane demograficzne s  niepe ne ze wzgl du na to i ,
w gminie Milicz rozwija si  ruch turystyczny w tzw. „drugich domach”,
wykazuje si  on tutaj najwiekszym nat eniem spo ród wszystkich gmin Parku
Krajobrazowego „Dolina Baryczy” [Spycha a  2010].

Wska niki przyrodnicze.
Ze wzgl du na wyj tkowe bogactwo przyrodnicze  gminy to bardzo wa na

grupa wska ników. Do ich wyznaczenia pos u  nastepujace dane statystyczne:
powierzchnia obszarów chronionych (odniesiona do powierzchni ca ej gminy),
zanieczyszczenie i zagro enie rodowiska, zu ycie zasobów.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w 2010r. wynosi a  34624,4
ha, stanowi to 79,5% powierzchni ca ej gminy. Park Krajobrazowy „Dolina Ba-
ryczy” zajmuje w granicach administracyjnych gminy 34538 ha, co stanowi
79,3%. Tak wi c, dodatkowo 0,2% obszaru gminy obejmuj  inne tereny podle-
gaj ce ochronie prawnej. W granicach administracyjnych gminy znajduje si
12 pomników przyrody.

Warto zauwa y , e na terenie gminy nie wyst puje emisja gazowych
i py owych zanieczyszcze  powietrza z zak adów szczególnie uci liwych.

W gminie Milicz funkcjonuj  dwie przemys owe oraz dwie komunalne
oczyszczalnie scieków. Ludno  obszaru wiejskiego gminy jest obs ugiwana
przez oczyszczalni  cieków dopiero od roku 2001. Co roku zwieksza si  zakres
obs ugi oczyszczalni, mimo tego w 2010 r. ludno  korzystaj ca z oczyszczalni
stanowi a zaledwie 21,7% ogólnej liczby ludno ci obszarów wiejskich. Znacznie
lepiej wygl da sytuacja na terenie miasta Milicza, tam 100% ludno ci korzysta
z oczyszczalni scieków.

Na rysunku  3 wida , e w okresie 2008 -2010 zmala o zu ycie wody
w porównaniu z latami wcze niejszymu (poza rokiem 2004 i 2005).

Na obszarze gminy Milicz ilo  odpadów zmieszanych zebranych w ci gu
roku wzros a w latach 2008 – 2010 w porównaniu z okresem 2005 -2007.
Jednak, mimo wzrostu liczby budynków mieszkalnych, w roku 2010 spad a ilo
odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem 2008 i 2009.

Niestety powy sza analiza danych wskazuje na nieuporz dkowan
gospodark  w zakresie odprowadzania cieków, ich oczyszczania oraz
wytwarzania i utylizacji odpadów. Spostrze enia te potwierdza zapis  Planu
Rozwoju Lokalnego na lata 2004 -2006 i 2007 -2013 dla Gminy Milicz,
w którym za priorytetowe uznano budow  kanalizacji oraz rozbudow  systemu
wodoci gowego, budow  oczyszczalni cieków, wymienia si  tam tak e
konieczno  uporz dkowania gospodarki odpadami sta ymi. Podobnie w Strate-
gii Zrównowa onego Rozwoju Gminy Milicz, jako s abe strony rodowiska
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wskazuje si  niedostateczny rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów, brak
terenu pod ska adowisko odpadów, brak kanalizacji oraz niewystarczaj ca sie
wodoci gowa na terenach wiejskich ,a tak e nisk  jako  wody pitnej.

Rysunek 3. Zu ycie wody (w dam 3, 1 dam3 = 1000 m3) na potrzeby gospodarki
narodowej i ludno ci w ciagu roku na terenie gminy Milicz

 Figure 3. Water consumption (in dam³) for the needs of national economy and popula-
tion per year in the area of municipality of Milicz

Wody rzeki Baryczy znajduj  si  w IV klasie czysto ci. Za g ówn
przyczyn  takiego stanu Spycha a uwa a niewystarczaj c  przepustowo  lub
brak oczyszczalni, wyst powanie w wodach stawów hodowlanych, które zasila
Barycz, du ej ilosci materii organicznej oraz zanieczyszczenia sp ywaj ce z pól
[Spycha a  2010].

Wska niki ekonomiczne
Do wyznaczenia wska ników ekonomicznych mog  pos u y  dane staty-

styczne dotycz ce: bud etu gminy- dochodów i wydatków, dojazdów do pracy,
bezrobocia oraz struktury zatrudnienia.

Dochody bud etu gminy Milicz zwi kszaj  si  z roku na rok, tym samym
wzrastaj  dochody bud etu gminy przypadaj ce na 1 mieszka ca, w 2002 r. by o
to 1276,07 z , a w roku 2010 ju  2375,35 z . Zwi kszy y si  tak e wydatki ogó-
em z bud etu gminy na 1 mieszka ca. W 2002 roku by o to 1360,21 z , a w

2010 roku 2570,08 z . Jak atwo zauwa y  wydatki na 1 mieszka ca przewy -
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szaj  dochody o 194,73 z  w roku 2010. Warto zaznaczy , e w wydatkach na
1 mieszka ca zaledwie 8,8% stanowi  wydatki na kultur  i ochron  dziedzictwa
narodowego. A przecie  park krajobrazowy zosta  ustanowiony nie tylko ze
wzgl du na warto ci przyrodnicze, ale tak e bogactwo historyczne i kulturowe
obszaru.

Wska nik stopy bezrobocia dla gminy Milicz w okresie 2000 – 2010 by
najni szy w roku 2008 i wynosi  14,24% do roku 2010 wzrós  do poziomu
17,11% [podano za www.pupmilicz.samorzady.pl, dost p 14.02.2012].

Analiza dojazdów do pracy potwierdza niezrównowa enie rynku pracy
gminy Milicz. Dotyczy to szczególnie obszarów wiejskich gminy, na których
saldo dojazdów jest ujemne, w roku 2006 wynios o ono  -619 [wielko  przeli-
czono na osoby doje d aj ce].

Na podstawie dost pnych na stronach internetowych GUS danych  mo na
zauwa y , e zatrudnienie w sektorze rolniczym gminy Milicz spada, w roku
2003 osi gn o najni sz  w latach 1995 -2003 warto  311 osób. Wzros a nato-
miast liczba osób zatrudnionych w sektorze przemys owym w 2003 r. o 466
osób w porównaniu z rokiem 1995. Zaskakuje mniejsza o 622 osoby w 2003 r.
liczba pracuj cych w us ugach (2064 osób) w porównaniu z rokiem 1995 (2686
osób). Informacja o zatrudnionych w us ugach jest jednym z mierników stopnia
zurbanizowania obszaru. Zmniejszenie liczby pracuj cych w sektorze us ug przy
wzro cie pracuj cych w przemy le, wydaje si  by  niekorzystne dla gminy, na
obszarze której znajduje si  forma ochrony przyrody wykluczaj ca rozwój
przemys u. Wed ug Ptaszyckiej –Jackowskiej  i Baranowskiej –Janoty  wszelkie
ga zie przemys u pozostaj  w wyra nej sprzeczno ci z celami parków krajobra-
zowych [Ptaszycka –Jackowska , Baranowska –Janota  1998]. W a ciwym kie-
runkiem powinien by  rozwój us ug, zw aszcza ekoturystyki, edukacji, gastro-
nomii, r kodzielnictwa

WNIOSKI

Zarysowuje si  tendencja do wzrostu zainwestowania, liczby ludno ci
i g sto ci zaludnienia obszaru gminy. Mo na przyj  za o enie, e zostanie ona
utrzymana w najbli szej przysz o ci, nale y si  wi c spodziewa  presji
inwestycyjnej zw aszcza na obszary wiejskie. Przy obecnie niskiej warto ci
g sto ci zaludnienia nie nale y tej tendencji „wygasza ”. Trzeba ni  „sterowa ”
poprzez odpowiednie, m dre i zintegrowane zarz dzanie, wykorzystuj ce
mi dzy innymi narz dzia strategiczne i planistyczne.  Niezwykle wa ne jest
uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej oraz gospodarki odpadami.
Obecne zaniedbania w tym zakresie nie koresponduj  z funkcj  ochronn  parku
krajobrazowego.

W poszukiwaniach kryteriów pojemno ci przestrzennej istotn  barier  jest
brak wielu niezbednych danych ilo ciowych i jako ciowych. Bez nich
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wyznaczenie prawid owego poziomu wska ników jest niemo liwe. Dost pne
dane statystyczne odnosz  si  do obszaru ca ej gminy, który jest  zró nicowany
przestrzennie, w wyniku analiz statystycznych ustala si  wska niki dla obszaru
w granicach administracyjnych a nie dla konkretnych terenów. Szczegó owe
informacje mo na uzyska  jedynie poprzez analiz  przestrzenn , z wykorzysta-
niem narz dzi GIS. Analizy te pozwol  na wyzaczenie obszarów o róznym
stopniu intensyfikacji zainwestowania oraz takich, które powinny by  z zagos-
podarowania przestrzennego wy czone. Nale y uwzgledni  wystepowanie
w granicach parku krajobrazowego rezerwatów przyrody, których obszary
podlegaj  cis ej ochronie, nie mog  by  zabudowywane a udostepnianie jedynie
w celach nauki, edukacji i zwiedzania [Ptaszycka –Jackowska, Baranowska –
Janota  1998].

Na podstawie analiz danych statystycznych mo na opisa  pewne stany
i procesy zachodz ce w przestrzeni spo eczno –gospodarczej, daj ce ogólny
pogl d na kierunek rozwoju. Jednak bez ich odniesienia do danych przyrodni-
czych i przestrzennych nie mo na okre li  poziomów wska ników, informuj -
cych o prawid owo ci procesów rozwojowych, oraz wskaza  warto ci granicz-
nych.
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