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Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych
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S t r e s z c z e n i e: W pracy przedstawiono problemy z infrastruktur¹ na obszarach chronio-
nych województwa œwiêtokrzyskiego w œwietle potrzeb mieszkañców. Ograniczenia prawne
obowi¹zuj¹ce na obszarach chronionych, a wynikaj¹ce g³ównie z ustawy o ochronie przyrody
i planu ochrony s¹ przyczyn¹ wielu konfliktów miêdzy pracownikami parków, ekologami a in-
westorami. Lokalizacja infrastruktury wp³ywa w wielu przypadkach na warunki ¿ycia miesz-
kañców i œrodowisko przyrodnicze. Konflikty te dotycz¹ wielu aspektów, a w szczególnoœci
lokalizacji infrastruktury, osadnictwa i ochrony tego terenu. Wspó³praca miêdzy stronami jest
szczególnie wa¿na w aspekcie rozwoju sieci transportowych. Sta³y rozwój sieci transporto-
wych wymaga uwzglêdnienia wymogów ochrony œrodowiska i czynników spo³ecznych, które
zapewnia³yby godziwe i sprzyjaj¹ce warunki ¿ycia mieszkañcom tych obszarów. Procesy in-
westycyjne w zakresie infrastruktury s¹ d³ugotrwa³e i znacz¹co oddzia³uj¹ce na œrodowisko
przyrodnicze, zw³aszcza na obszarach chronionych.

1. Wprowadzenie

W Polsce istnieje, zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Ustawa, 2004, art. 6.1), szereg form ochrony przyrody, a w szczególnoœci
parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Na terenie Polski obszary
chronione obejmuj¹ 33,1% powierzchni kraju, przy czym ich obszar w poszczegól-
nych regionach jest zró¿nicowany. Najwiêkszy ich udzia³ odnotowuje siê w woje-
wództwie œwiêtokrzyskim – 62%. W województwie tym wœród 72 gmin wiejskich
w 49 przewa¿aj¹ omawiane obszary chronione w ca³oœci powierzchni.

Parki krajobrazowe wraz parkami narodowymi, rezerwatami przyrody i obszara-
mi chronionego krajobrazu tworz¹ uk³ad wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê form
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ochrony przyrody, a zwi¹zany z tym stopieñ rygoru prawnego zale¿y od lokalnych
warunków. Na przestrzeni ostatnich lat nastêpuje wzrost powierzchni tych obsza-
rów w ca³oœci obszaru Polski, gdy w 1980 r. wynosi³ 3,5% to w 1999 r. ju¿ 33,1%
(Ochrona Œrodowiska, 2004). Podstawowym celem przedstawionego dzia³ania jest
utrzymanie naturalnych procesów przyrodniczych, stabilnoœci ekosystemów,
a w szczególnoœci zachowanie bioró¿norodnoœci. Obszary parków krajobrazowych
i chronionego krajobrazu s¹, w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju przepisów, najbar-
dziej predysponowane do wprowadzania idei zrównowa¿onego rozwoju. Obszary
chronione podlegaj¹ specjalnym przepisom prawnym, które decyduj¹ w zale¿noœci
od stopnia ochrony, o dopuszczalnej dzia³alnoœci cz³owieka. Ograniczaj¹ one na
obszarach chronionych mo¿liwoœci rozwoju spo³eczno-gospodarczego tych tere-
nów i warunki ¿ycia mieszkañców, w tym rozwój infrastruktury. Zasady u¿ytko-
wania obszarów chronionych i dopuszczalne formy u¿ytkowania, w tym równie¿
dzia³alnoœci gospodarczej okreœlone w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r.
i sprowadzaj¹ siê do dwóch zasad:

1. œcis³ego dostosowania form i intensywnoœci dzia³alnoœci cz³owieka do natu-
ralnych mo¿liwoœci œrodowiska przyrodniczego,

2. koniecznoœci respektowania du¿ych ograniczeñ w dzia³alnoœci gospodarczej.

Niniejsza praca nawi¹zuje do problematyki ekorozwoju obszarów chronionych.
Autor poszukuje odpowiedzi dotycz¹cych barier rozwoju gmin wiejskich, dlatego
celem opracowania jest przedstawienie rozwoju infrastruktury w kontekœcie po-
trzeb mieszkañców obszarów chronionych województwa œwiêtokrzyskiego.

2. Zakres i metodyka badañ

Badania maj¹ce na celu okreœlenie podstaw dla kierunków rozwoju obszarów
chronionych w województwie œwiêtokrzyskim s¹ prowadzone przez autora od
1998 r. i trwaj¹ do dziœ. Zaprezentowane wyniki obejmuj¹ badania wykonane
w okresie od maja 2004 r. do listopada 2006 r. Obejmuj¹ one, miêdzy innymi, roz-
poznanie czynników wp³ywaj¹cych na wielofunkcyjny ekorozwój obszarów chro-
nionych. W ramach tych prac przeprowadzono badania ankietowe w 44 gminach
o przewadze obszarów chronionych i w gminie Iwaniska (48% powierzchni tych
obszarów). Dane statystyczne oraz inne materia³y uzyskane z gminy stanowi³y ele-
ment uzupe³niaj¹cy szerszych badañ. Uwzglêdnione jednostki stanowi³y 61% gmin
wiejskich w województwie œwiêtokrzyskim i 90% jednostek wiejskich o przewa-
dze w ich powierzchni obszarów chronionych.

Kwestionariusze ankietowe wype³nili wszyscy zainteresowani tym problemem
oraz osoby maj¹ce znacz¹cy autorytet i wp³yw na podejmowane decyzje,
a w szczególnoœci: wójt, radni, so³tysi, pracodawcy, przedsiêbiorcy, zainteresowani
przysz³oœci¹ gminy mieszkañcy, rolnicy, a tak¿e osoby uwa¿ane za lokalnych lide-

138 £ukasz Pop³awski



rów, w tym: liderki organizacji kobiecych, liderzy organizacji spo³ecznych i poli-
tycznych oraz zwi¹zków zawodowych, ksi¹dz, aptekarz, lekarze i nauczyciele, co
jest zgodne z pogl¹dem, jaki prezentuj¹ Siekierski (2004) oraz Zawisza i Pilarska
(2003), ¿e g³ównie takie osoby wyznaczaj¹ kierunki dzia³añ rozwojowych w danej
spo³ecznoœci wiejskiej. Tak wiêc dobór „próby” by³ celowy, trudno bowiem badaæ
osoby, które nie by³y zainteresowane i nie rozumia³y problemu rozwoju obszarów
chronionych z punktu widzenia funkcjonowania ich gminy. Rolnicy wœród ankieto-
wanych stanowili od 30–40%, a pozosta³¹ grupê wy¿ej wymienione osoby. Struk-
tura wiekowa respondentów ujêta w 5 przedzia³ach wiekowych przedstawia siê na-
stêpuj¹co: do 29 lat, od 30 do 39 lat, od 40 do 49 lat, od 50 do 59 lat, powy¿ej
59 lat. Liczba ankiet skierowanych bezpoœrednio do mieszkañców w ka¿dej z gmin
wynosi³a œrednio 250, z których co najmniej 100 zosta³o wype³nione i poddane
analizie. W grupie ankietowanych osób liczba kobiet i mê¿czyzn by³a porówny-
walna. Ankietowani wskazywali na skali od 1 do 9 na przyczyny, które utrudniaj¹
rozwój lub stwarzaj¹ szanse rozwoju dla danego kierunku (9 – maksymalne natê¿e-
nie zjawiska). W celu usystematyzowania wyników podzielono odpowiedzi na
3 grupy, to jest: 1–3 najmniej utrudniaj¹ce lub stwarzaj¹ce najmniejsze szanse roz-
woju, 4–6 obojêtne dla szans i barier, natomiast 7–9 to najbardziej utrudniaj¹ce lub
stwarzaj¹ce najwiêksze szanse. Pe³ny opis metodyczny omawianych badañ ankie-
towych zaprezentowano w pracy Pop³awskiego (2005).

3. Infrastruktura w badanych gminach –
stan obecny i perspektywy

Województwo œwiêtokrzyskie le¿y poza zasiêgiem czterech europejskich koryta-
rzy transportowych, które przebiegaj¹ przez Polskê. Region ten przecinaj¹ dwa
szlaki komunikacyjne o znaczeniu miêdzynarodowym: droga nr 7 (Gdañsk – War-
szawa – Radom – Kielce – Chy¿ne) i droga 74 (Piotrków Trybunalski – Kielce –
Rzeszów – Barwinek). Przebieg g³ównych dróg przez województwo œwiêtokrzy-
skie przedstawiono na rys. 1.

Sieæ drogowa województwa œwiêtokrzyskiego liczy 12 129 km, z czego d³ugoœæ
dróg krajowych wynosi 752 km, przy czym na terenie województwa brak jest auto-
strad, a d³ugoœæ dróg dwujezdniowych klasyfikuje ten region na 14 miejscu w kra-
ju (rysunek 1). Istotnym elementem systemu transportowego województwa œwiêto-
krzyskiego jest transport kolejowy, który pod wzglêdem gêstoœci sieci kolejowej
klasyfikuje region poni¿ej œredniej krajowej (6,0 km/100 km2, podczas gdy œrednia
dla kraju wynosi ok. 6,4 km/100 km2). Wiêkszoœæ linii jest zelektryfikowana, co
jest wa¿ne w kontekœcie ekologii. Transport kolejowy stanowi najbardziej ekolo-
giczny œrodek transportu zarówno pasa¿erskiego, jak i towarowego. Przez teren
województwa œwiêtokrzyskiego przebiega 10 linii kolejowych o ca³kowitej d³ugoœ-
ci 724 km, z czego 610 km linii krajowych i 114 lokalnych (rysunek 2).
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ograniczenie skrajni

Rys. 1. Przebieg dróg przez województwo œwiêtokrzyskie

� r ó d ³ o: Œwiêtokrzyski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Mapa sieci drogowej. [on-line].
Dostêpny w Internecie: http://www.szdw.kielce.com.pl/szdw/siec.gif.
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� r ó d ³ o: Regionalny Program Operacyjny Województwa Œwiêtokrzyskiego na lata 2007–2013.



Du¿ego znaczenia dla wzmocnienia potencja³u inwestycyjnego i turystycznego
województwa nabiera transport lotniczy, który odbywa siê przez lotnisko
w Mas³owie. Lotnisko to jest obecnie w stanie przyj¹æ tylko ma³e i œrednie samolo-
ty dyspozycyjne i sportowe. W perspektywie kilku lat, jest szansa wybudowania
nowego lotniska w Morawicy, które obs³ugiwa³oby loty miêdzynarodowe, choæ re-
alizacja tego projektu ca³y czas stoi pod znakiem zapytania.

D³ugoœæ czynnej sieci wodoci¹gowej w województwie œwiêtokrzyskim wynosi
11 557,8 km. W gminach wiejskich tego województwa pod³¹czenia wodoci¹gowe
ma niewiele ponad 60% budynków mieszkalnych. Liczba ludnoœci korzystaj¹cej
z sieci wodoci¹gowej wynosi 1 053 968. Natomiast d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej
w województwie œwiêtokrzyskim wynosi 2702,1 km, a liczba ludnoœci korzy-
staj¹cej z sieci kanalizacyjnej – 581 725. Pod wzglêdem liczby ludnoœci wiejskiej
obs³ugiwanej przez oczyszczalnie œcieków województwo to zajmuje 14 miejsce
w kraju. Infrastrukturê komunikacyjn¹ i komunaln¹ w gminach bêd¹cych podstaw¹
czêœci badawczej na tle planowanych projektów w zakresie dróg, sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacji ilustruje tablica 1.
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T a b l i c a 1

Infrastruktura komunikacyjna i komunalna w gminach w 2006 roku

Gmina

£¹czna
d³ugoœæ
dróg pu-
blicznych

(km)

D³ugoœæ sie-
ci wodo-
ci¹gowej

(km)

D³ugoœæ
rozdzielczej
sieci kanali-

zacyjnej
(km)

4/3

Liczba planowanych projek-
tów w zakresie dróg, sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
w ramach ZPORR (stan na

dzieñ 03. 01. 2007)

Baækowice 131,8 105,8 6,6 0,06 –

Ba³tów

84,2 67,1 0 0

Budowa sieci wodoci¹gowej
– 1 projekt
Budowa drogi gminnej –
1 projekt

Bli¿yn
229,3 111,8 1,2 0,01

Przebudowa drogi gminnej –
1 projekt

Bodzechów
194 178,3 7,6 0,04

Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt

Bogoria

205 150,5 39,0 0,26

Przebudowa drogi gminnej –
2 projekty
Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt

Brody
bd 122,6 74,3 0,6

Kompleksowe uregulowanie
gospodarki œciekowej –
1 projekt
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Gmina

£¹czna
d³ugoœæ
dróg pu-
blicznych

(km)

D³ugoœæ sie-
ci wodo-
ci¹gowej

(km)

D³ugoœæ
rozdzielczej
sieci kanali-

zacyjnej
(km)

4/3

Liczba planowanych projek-
tów w zakresie dróg, sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
w ramach ZPORR (stan na

dzieñ 03. 01. 2007)

Gnojno

210,3 79,7 1,8 0,02

Budowa sieci wodoci¹gowej
– 1 projekt
Przebudowa drogi gminnej –
2 projekty

Górno
121,2 112,0 31,0 0,28

Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt

Imielno
73 67,2 0 0

Modernizacja dróg – 2 pro-
jekty

Iwaniska bd 97,4 18,9 0,2 –

Kije

99,1 52,0 0,3 0

Budowa sieci wodoci¹gowej
– 1 projekt
Budowa sieci kanalizacyjnej
– 1 projekt
Budowa dróg gminnych –
4 projekty

Kluczewsko

bd 89,6 28,8 0,32

Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt
Modernizacja drogi gminnej
– 1 projekt

Krasocin
179,7 143,9 5,3 0,03

Budowa wodoci¹gu – 1 pro-
jekt
Pod³¹czenie wody – 1 projekt

£agów

103 107,5 31,9 0,3

Rozbudowa wodoci¹gu –
1 projekt
Budowa dróg gminnych –
1 projekt

£¹czna 145,5 56,7 1,8 0,03 –

£opuszno

171,8 132,9 10,8 0,08

Budowa sieci wodoci¹gowej
– 2 projekty
Przebudowa i remont dróg
gminnych – 6 projektów

Mas³ów bd 82,7 9,6 0,12 –

cd. tabl. 1
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Gmina

£¹czna
d³ugoœæ
dróg pu-
blicznych

(km)

D³ugoœæ sie-
ci wodo-
ci¹gowej

(km)

D³ugoœæ
rozdzielczej
sieci kanali-

zacyjnej
(km)

4/3

Liczba planowanych projek-
tów w zakresie dróg, sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
w ramach ZPORR (stan na

dzieñ 03. 01. 2007)

Micha³ów
98,1 54,1 0 0

Budowa sieci wodoci¹gowej
– 1 projekt

Miedziana
Góra

bd 97,8 16,2 0,17

Budowa drogi gminnej –
1 projekt
Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt
Kana³ sanitarny – 1 projekt

Mirzec

bd 96,4 0,4 0

Budowa drogi lokalnej –
1 projekt
Budowa drogi gminnej –
1 projekt

Mniów
91,3 124,7 15,2 0,12

Modernizacja ujêcia wody –
1 projekt

Nag³owice

113,5 12,2 10,5 0,86

Przebudowa wodoci¹gu –
1 projekt
Rozbudowa oczyszczalni
œcieków i kanalizacji – 1 pro-
jekt
Budowa dróg gminnych –
1 projekt

Nowy
Korczyn

bd 120,5 0 0

Aktywizacja gospodarcza
gm. Nowy Korczyn poprzez
budowê oczyszczalni œcieków
i kanalizacji – 1 projekt

Oksa
bd 27,6 0 0

Budowa dróg gminnych –
2 projekty

Oleœnica 86 54,0 15,6 0,29 –

Opatowiec 120,8 57,4 1,0 0,02 –

Pacanów

209,3 211,0 13,6 0,06

Budowa kanalizacji sanitarnej
– 1 projekt
Budowa sieci wodoci¹gowej
– 1 projekt

cd. tabl. 1
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Gmina

£¹czna
d³ugoœæ
dróg pu-
blicznych

(km)

D³ugoœæ sie-
ci wodo-
ci¹gowej

(km)

D³ugoœæ
rozdzielczej
sieci kanali-

zacyjnej
(km)

4/3

Liczba planowanych projek-
tów w zakresie dróg, sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
w ramach ZPORR (stan na

dzieñ 03. 01. 2007)

Paw³ów

156,2 194,8 87,9 0,45

Remont nawierzchni drogi
gminnej – 1 projekt
Budowa kanalizacji sanitarnej
– 2 projekty

Piekoszów

bd 155,6 71,1 0,46

Budowa kanalizacji sanitarnej
– 1 projekt
Budowa ci¹gów komunika-
cyjnych dla osiedla Domków
Jednorodzinnych Ogrodnik –
1 projekt
Budowa drogi gminnej –
1 projekt

Pierzchnica

131,2 94,9 9,5 0,1

Budowa drogi gminnej –
1 projekt
Budowa kanalizacji sanitarnej
– 2 projekty
Odbudowa drogi gminnej –
1 projekt
Przebudowa drogi gminnej –
1 projekt

Radoszyce

171,3 140,2 17,7 0,13

Budowa sieci wodoci¹gowej
– 3 projekty
Przebudowa drogi gminnej –
1 projekt
Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt

Raków

158,8 64,5 9,9 0,15

Budowa oczyszczalni œcie-
ków we wsi Chañcza oraz
kanalizacja wsi Chañcza,
¯yciny, Dêbno – 1 projekt
Budowa drogi gminnej –
2 projekty
Budowa sieci wodoci¹gowej
– 1 projekt

Ruda
Maleniecka

103,1 71,4 0 0 –

cd. tabl. 1
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Gmina

£¹czna
d³ugoœæ
dróg pu-
blicznych

(km)

D³ugoœæ sie-
ci wodo-
ci¹gowej

(km)

D³ugoœæ
rozdzielczej
sieci kanali-

zacyjnej
(km)

4/3

Liczba planowanych projek-
tów w zakresie dróg, sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
w ramach ZPORR (stan na

dzieñ 03. 01. 2007)

Sitkówka
Nowiny

54,3 59,0 68,3 1,16
Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt

Skar¿ysko
Koœcielne

bd 50,5 3,0 0,06

Regulacja gospodarki wodno-
-œciekowej – 1 projekt
Modernizacja drogi gminnej
– 1 projekt

S³upia
Jêdrzejowska

129,1 0,5 7,4 14,8 –

S³upia
Konecka

72 78,3 0 0 –

Smyków 78,7 67,0 0 0 –

Sobków

bd 83,4 19,1 0,23

Ekorozwój Ponidzia – po-
przez budowê oczyszczalni
œcieków i kanalizacji sa-
nitarnej – 1 projekt

Solec Zdrój

109 98,7 6,2 0,06

Budowa kanalizacji sanitarnej
– 1 projekt
Budowa drogi gminnej –
1 projekt
Przebudowa dróg gminnych
– 2 projekty

Stopnica
167,5 125,7 47,8 0,38

Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt

Strawczyn

139 133,9 89,7 0,67

Budowa kanalizacji sanitarnej
– 7 projektów
Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni œcieków
w Strawczynie – 1 projekt
Przebudowa dróg gminnych
– 8 projektów

cd. tabl. 1
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Gmina

£¹czna
d³ugoœæ
dróg pu-
blicznych

(km)

D³ugoœæ sie-
ci wodo-
ci¹gowej

(km)

D³ugoœæ
rozdzielczej
sieci kanali-

zacyjnej
(km)

4/3

Liczba planowanych projek-
tów w zakresie dróg, sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
w ramach ZPORR (stan na

dzieñ 03. 01. 2007)

Szyd³ów

108,4 72,2 6,1 0,08

Remont nawierzchni dróg
gminnych – 1 projekt
Budowa kanalizacji – 1 pro-
jekt
Budowa nawierzchni dróg
gminnych – 2 projekty

Tuczêpy 76,5 59,6 6,8 0,11 –

Waœniów
174,5 152,6 3,1 0,02

Budowa wodoci¹gu grupowe-
go Kowalkowice – 1 projekt

Wiœlica

bd 87,0 0 0

Ekorozwój Ponidzia – akty-
wizacja gminy Wiœlica po-
przez budowê kanalizacji,
oczyszczalni i wodoci¹gu –
1 projekt
Zabezpieczenie powodziowe
i aktywizacja gospodarcza
gminy Wiœlica poprzez budo-
wê zbiornika wodnego –
1 projekt
Aktywizacja gospodarcza
gminy Wiœlica poprzez prze-
budowê dróg gminnych
w m. Wiœlica i Skorocice –
1 projekt.
Aktywizacja gospodarcza
gminy Wiœlica poprzez budo-
wê dróg gminnych i lokal-
nych – I i II etap

Wodzis³aw 190,7 93,6 9,5 0,1 –

Zagnañsk bd 133,1 42,4 0,32 –

Z³ota

84,7 32,0 0,38

Budowa oczyszczalni œcie-
ków i sieci kanalizacyjnej
w 5 wsiach gminy Z³ota po-
miêdzy Z³ot¹ a Rudaw¹ –
1 projekt

bd – brak danych

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych BDR, danych poszczególnych urzêdów
gmin, zestawienia wszystkich projektów ZPORR dla województwa œwiêtokrzyskiego (stan na dzieñ
03. 01. 2007).

cd. tabl. 1



4. Rozwój infrastruktury w opinii mieszkañców
Dzia³ania na rzecz wielofunkcyjnego ekorozwoju obszarów chronionych wyma-

gaj¹ nie tylko specyficznych form wspierania, ale równie¿ w³aœciwego wykorzysta-
nia w³asnego potencja³u. Infrastruktura jako podstawowy element sprzyjaj¹cy roz-
wojowi danej jednostki samorz¹dowej i uwa¿any za jeden z najwa¿niejszych czyn-
ników wewnêtrznych by³a pierwszym elementem poddanym ocenie respondentów.
Najwiêksz¹ uci¹¿liwoœci¹ dla mieszkañców, wymagaj¹c¹ pilnej poprawy wed³ug
respondentów s¹ braki w zakresie infrastruktury (Pop³awski, 2008):

– technicznej (drogi, wodoci¹gi, kanalizacja, telefony) – w 29 gminach, ale od-
powiedŸ „nie” w Piekoszowie,

– handlu i us³ug (sklepy, punkty naprawcze i us³ugowe) – w 5 gminach, ale od-
powiedŸ „nie” w Z³otej,

– rolnictwa (punkty skupu p³odów rolnych, punkty weterynaryjne, napraw
sprzêtu rolniczego itp.) – w 28 gminach,

– spo³ecznej (szko³y, przedszkola, apteki i oœrodki zdrowia) – w 9 gminach, ale
odpowiedŸ „nie” w Z³otej,

– instytucjonalnej (banki, poczta, Oœrodki Doradztwa Rolniczego, organizacje
producentów rolnych, organizacje spo³eczne) – w 9 gminach, ale odpowiedŸ „nie”
w Z³otej,

– komunikacyjnej (œrodki transportu publicznego, przystanki PKS, PKP, iloœæ
kursów dziennie) – w 18 gminach, ale odpowiedŸ „nie” w Z³otej.

Wed³ug respondentów, wœród elementów infrastruktury technicznej za niedosta-
tecznie rozwiniête, stwarzaj¹ce najwiêksze uci¹¿liwoœci dla mieszkañców i wyma-
gaj¹ce pilnej poprawy s¹ (Pop³awski, 2008):

– drogi (budowa nowych dróg, modernizacja istniej¹cych) – w 35 gminach,
– budowa wodoci¹gu zbiorczego (rozbudowa) – w 15 gminach, odpowiedŸ

„nie” w 5 gminach,
– budowa kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni œcieków (rozbudowa) –

w 33 gminach,
– budowa lub rozbudowa sieci gazowniczej – w 30 gminach, odpowiedŸ „nie”

w Brodach,
– gospodarka odpadami – w 34 gminach,
– budowa sieci telefonicznej (rozbudowa) – w 4 gminach, odpowiedŸ „nie”

w 6 gminach,
– modernizacja sieci energetycznej – w 10 gminach, odpowiedŸ „nie” w 2 gmi-

nach (Z³ota, Ruda Maleniecka),
– sieæ stacji benzynowych – w 10 gminach, odpowiedŸ „nie” w 6 gminach,

Wœród poni¿ej wymienionych elementów infrastruktury ekonomicznej, respon-
denci za niedostatecznie rozwiniête, stwarzaj¹ce najwiêksz¹ uci¹¿liwoœæ dla miesz-
kañców i wymagaj¹ce pilnej poprawy uznali (Pop³awski 2009):

– us³ugi ¿ycia codziennego – w 8 gminach, ale odpowiedŸ „nie” w Z³otej,
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– punkty napraw sprzêtu i maszyn rolniczych – w 14 gminach,
– punkty skupu i zaopatrzenia – w 26 gminach,
– handel detaliczny – w gminie Stopnica, ale odpowiedŸ „nie” w Z³otej, w po-

zosta³ych jednostkach obojêtna ocena,
– gastronomia – w 8 gminach, ale odpowiedŸ „nie” w Z³otej,
– obs³uga weterynaryjna – w 4 gminach, ale odpowiedŸ „nie” w Z³otej,
– banki – w 6 gminach, ale odpowiedŸ „nie” w Z³otej,
– poczta – w 8 gminach, ale odpowiedŸ „nie” w Z³otej,

Równoczeœnie w zakresie elementów infrastruktury spo³ecznej mieszkañcy za
niedostatecznie rozwiniête, stwarzaj¹ce najwiêksz¹ uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców
i wymagaj¹ce pilnej poprawy poprzez ³atwiejszy dostêp uznali (Pop³awski, 2009):

– szko³a podstawowa – w 9 gminach, odpowiedŸ „nie” w 11 gminach,
– gimnazjum – w 12 gminach, odpowiedŸ „nie” w 10 gminach,
– przedszkole – w 15 gminach, odpowiedŸ „nie” w Z³otej, Ba³towie i Rudzie

Malenieckiej,
– oœrodek zdrowia – w 18 gminach, odpowiedŸ „nie” w Z³otej,
– apteka – w 6 gminach, odpowiedŸ „nie” w 4 gminach,
– dom kultury – w 33 gminach,
– inne szko³y ponadgimnazjalne – w 28 gminach, odpowiedŸ „nie” w S³upi Jê-

drzejowskiej.

Wysoki stopieñ specjalizacji na obecnych rynkach dóbr przemys³owych wymu-
sza coraz wiêksze nak³ady inwestycyjne na rozwój nowych technologii i badania.
Wa¿nym zagadnieniem, czêsto decyduj¹cym w takim przypadku jest pozyskanie
odpowiedniego potencja³u ludzkiego, który wymusza rozwój odpowiedniej infra-
struktury, w tym ekonomicznej i spo³ecznej. Ponadto istotne znaczenie ma rozbu-
dowa infrastruktury, w szczególnoœci z zakresu ochrony œrodowiska. Decyduj¹ce
znaczenie ma to zw³aszcza w przypadku obszarów chronionych. Równoczeœnie na-
le¿y zaznaczyæ, ¿e obszary te s¹ zdecydowanie w trudniejszej sytuacji konkuren-
cyjnej, poniewa¿ najwa¿niejszym i nadrzêdnym celem jest zachowanie wyj¹tko-
wych zasobów przyrodniczych, znajduj¹cych siê w tych regionach. Nale¿y równie¿
nadmieniæ, ¿e fakt przewagi obszarów chronionych w powierzchni danej jednostki
samorz¹dowej mo¿e byæ powodem zaliczenia tego regionu do obszarów problemo-
wych, które uzyskuj¹ dodatkow¹ pomoc finansow¹ w ramach Unii Europejskiej na
wyrównanie szans rozwojowych.

5. Podsumowanie
Obszary chronione w Polsce, ze wzglêdu na wysokie walory przyrodnicze, na-

le¿¹ do jednych z wa¿niejszych obszarów przyrodniczych w Europie, a poddanie
ich ochronie jest koniecznoœci¹. Przepisy prawne w zale¿noœci od stopnia ochrony
warunkuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na danym obszarze chronionym. W parkach
krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu dzia³alnoœæ gospodarcza jest
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dozwolona i powinna byæ prowadzona zgodnie z przepisami ogólnymi (ustaw¹
o ochronie przyrody) i szczegó³owymi (plan ochrony parku, rozporz¹dzenie woje-
wody). Problem rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej na obszarach chronionych
i szans rozwojowych jest trudny, ze wzglêdu na koniecznoœæ pogodzenia potrzeb
mieszkañców z wymogami ochrony przyrody. Lokalizacja infrastruktury logistycz-
nej na obszarach chronionych jest szczególnie trudnym procesem ze wzglêdu na
protesty ekologów i mieszkañców.

W wyniku prowadzonych badañ na obszarach chronionych mo¿na przedstawiæ
wnioski, stwarzaj¹ce najwiêksz¹ uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców i wymagaj¹ce pilnej
poprawy. Wed³ug respondentów, braki w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

– drogi (budowa nowych dróg, modernizacja istniej¹cych), bo a¿ w 35 gminach,
– budowa kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni œcieków (jak i rozbudowa) –

w 33 gminach,
– gospodarka odpadami – w 34 gminach,

a wœród wszystkich braków, stanowi¹ce najwiêksz¹ uci¹¿liwoœæ i wymagaj¹ce pil-
nej poprawy s¹ niedostatki w infrastrukturze:

– technicznej (drogi, wodoci¹gi, kanalizacja, telefony) – w 29 gminach,
– rolnictwa (punkty skupu p³odów rolnych, punkty weterynaryjne, napraw

sprzêtu rolniczego itp.) – w 28 gminach.

Na podstawie przedstawionych badañ stwierdza siê, ¿e z wymienionych elemen-
tów infrastruktury ekonomicznej niedostatecznie rozwiniête, stwarzaj¹ce najwiêk-
sz¹ uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców i wymagaj¹ce pilnej poprawy s¹ przede wszyst-
kim braki w zakresie punktów skupu i zaopatrzenia – w 26 gminach oraz punkty
napraw sprzêtu i maszyn rolniczych – w 14 gminach. Natomiast handel detaliczny,
który jest najprostszym rodzajem dzia³alnoœci, wskazali tylko mieszkañcy w Stop-
nicy, w pozosta³ych by³a ocena obojêtna, a tylko respondenci w Z³otej nie dostrze-
gali potrzeby rozwoju tego rodzaju infrastruktury. Jednoczeœnie, w zakresie ele-
mentów infrastruktury spo³ecznej mieszkañcy za niedostatecznie rozwiniête, stwa-
rzaj¹ce najwiêksz¹ uci¹¿liwoœæ i wymagaj¹ce pilnej poprawy poprzez ³atwiejszy
dostêp uznali g³ównie: braki w zakresie dostêpu do domu kultury – w 33 gminach
oraz szkó³ ponadgimnazjalnych – w 28 gminach. Najmniejsze problemy ankieto-
wani zg³aszali w zakresie dostêpu do aptek – w 6 gminach, tylko w 4 gminach
mieszkañcy uwa¿ali, ¿e wystêpuj¹ takie problemy.

Problem rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej na obszarach chronionych i szans
rozwojowych w kontekœcie rozwoju infrastruktury jest istotny ze wzglêdu na ko-
niecznoœæ pogodzenia potrzeb mieszkañców z wymogami ochrony przyrody.
Zw³aszcza lokalizacja infrastruktury na obszarach chronionych jest szczególnie
trudnym procesem ze wzglêdu na protesty ekologów, a tak¿e czêsto samych miesz-
kañców. Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê na ograniczenia szczegó³owe, wynikaj¹ce
na przyk³ad z planu ochrony parku krajobrazowego, które nie s¹ uzgadniane
z mieszkañcami, przez co spo³ecznoœæ lokalna uwa¿a je za szkodliwe, a zw³aszcza
gdy dotyczy to rozbudowy infrastruktury.
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The Development of Infrastructure in Protected Areas

S u m m a r y: The paper presents some infrastructure problems in the protected areas in
Swietokrzyskie voivodeship, from the point of view of the inhabitants’ needs. Legal barriers
which are binding on protected areas and result mainly from the Act Environment Protection
and the park protection scheme, cause numerous conflicts between the local inhabitants, work-
ers of the park, conservationists and investors. These conflicts concern many aspects, localisa-
tion of infrastructure, settlements and protection of the area in particular. In many cases the lo-
calisation of the infrastructure exerts an influence upon the living conditions of the dwellers
and natural environment. The co-operation of all parties plays a significant role in the develop-
ment of a road network. A constant development of the infrastructure should include environ-
ment protection and social conditions, which would ensure favourable living conditions for the
inhabitants of the area. The investment processes within the infrastructure are long-term and
greatly affect the natural environment, especially in protected areas. The analysis of the infra-
structure has been presented from the point of view of the inhabitants’ needs.

K e y w o r d s: local development, infrastructure, Swietokrzyskie voivodeship, protected areas
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