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1. Wstęp

Problematyka ochrony środowiska przyrodniczego oraz kształtowania krajo-
brazu stała się ważna w ostatnich dziesięcioleciach ze względu na coraz większe 
zagrożenia wynikające z rozwoju gospodarczego oraz wzrostu presji populacji 
ludzkiej na otoczenie przyrodnicze. Krajobraz jest dobrem wspólnym wszystkich 
użytkowników korzystających z niego, a odporność środowiska przyrodniczego 
w obliczu antropopresji wydaje się osiągać granice możliwości do skutecznej re-
generacji. Poza walorami przyrodniczymi, krajobraz posiada także cechy wpływa-
jące na ocenę atrakcyjności pod względem estetycznym odwiedzanego obszaru, 
co może być czynnikiem zwiększającym możliwość wykorzystania potencjału 
turystycznego zamieszkiwanego terenu. Według Wolskiego „…krajobraz jest 
ustrojem obiektów i zjawisk przyrodniczych oraz zdeterminowanych przez nie, 
a jednocześnie wpływających na nie, obiektów i zjawisk kulturowych, które razem 
wypełniają przestrzeń i są źródłem percepcji i poznania” [Wolski 1988, s. 58 [za:] 
Wolski 2017, s. 67-68]. Krajobraz jest pojęciem wieloznacznym, a jego znaczenie 
nadawane jest przez badaczy najczęściej w zależności od specjalności przedstawi-
cieli różnych dziedzin, które podejmują to zagadnienie [Zachariasz 2016].

Potrzeba więzi człowieka ze środowiskiem przyrodniczym pozwala także 
przywołać definicję krajobrazu kulturowego, która w zapisie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami funkcjonuje jako ,,..postrzegana przez ludzi 
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przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie 
ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowie-
ka” [Ustawa 2003, s. 2]. Na krajobraz kulturowy składają się więc nie tylko elemen-
ty fizyczne, ale także czynniki niematerialne, np. lokalne tradycje i elementy wią-
zane z różnymi obszarami życia jak: tradycje świąteczne, lokalne stroje, potrawy, 
obrzędy, poglądy czy też wierzenia oraz historia danego miejsca [Libura 1990]. 

Kolejnym rodzajem koncepcji jest krajobraz jako komponent przestrzeni spo-
łeczno-prawnej. Stanowi on zbiór norm, praw i celów stawianych przez społeczność 
zamieszkującą dany obszar. Ważną rolę odgrywają w nim obowiązujące przepisy 
prawa, jak również tradycje i zwyczaje związane z danym miejscem. W celu zde-
finiowania tego rodzaju krajobrazu przytoczyć można sformułowania mówiące 
o tym, że krajobraz jako pojęcie społeczno-prawne jest systemem norm, które regu-
lują zasady postępowania członków danej grupy społecznej w odniesieniu do krajo-
brazu [Kupidura, Łuczewski, Kupidura 2011]. Ostatnią definicją krajobrazu jest tak 
zwany krajobraz mentalny, którym interesują się specjaliści z dziedziny psychologii. 
Jest to subiektywny rodzaj krajobrazu, który obecny jest we wnętrzu każdej jednost-
ki. Zależny jest on od indywidualnych wartości, wyznawanych zasad, doświadczeń 
życiowych i odczuć każdego człowieka. Można odnieść się w tym wypadku także do 
propozycji Antropa [2004], według którego krajobraz odnosi się do subiektywnych 
obserwacji i odczuć jednostek, które są możliwe dzięki zmysłom.

Kształtowanie krajobrazu jest ważnym procesem, który odpowiada za plano-
wanie tego, jak będzie wyglądała dana przestrzeń oraz za odpowiednie gospoda-
rowanie określonym obszarem. Oznacza więc tworzenie czegoś nowego. Ochrona 
jest natomiast zachowaniem istniejących, wartościowych cech w krajobrazie, ta-
kich jak cenne przyrodniczo tereny, na których występują rzadko spotykane ga-
tunki flory, fauny, czy też charakterystyczne naturalne ukształtowania terenu oraz 
kontynuowanie tradycji i zwyczajów kulturowych oraz historycznych związanych 
z danym miejscem. Pojęcie ochrony dotyczy więc zachowania tego co już istnieje. 
Odnosząc się do istniejących definicji tych dwóch pojęć w Europejskiej Konwen-
cji Krajobrazowej, planowanie krajobrazu określone jest jako: ,,…skuteczne dzia-
łanie perspektywiczne mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie 
krajobrazów” [Europejska konwencja krajobrazowa 2000, s. 567]. Jeśli chodzi na-
tomiast o pojęcie ochrony krajobrazu w tej samej konwencji zdefiniowana jest 
ona jako: „…działania na rzecz zachowania i utrzymania ważnych lub charaktery-
stycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które 
wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych” [Europejska 
konwencja krajobrazowa 2000, s. 567].

Wiele krajów europejskich zarówno tych, które są członkami Unii Europej-
skiej, jak i tych, które nie należą do tej organizacji, kieruje się w planowaniu prze-
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strzennym kraju zasadami zrównoważonego rozwoju. Na nim opiera się większość 
krajów współczesnej Europy. Jedna z zasad mówi o szacunku do terenu na jakim 
żyje człowiek. Propaguje ona dobór odpowiednich inwestycji do danego miej-
sca, zważając zarówno na czynniki przyrodnicze, wśród których wymienić można 
rzeźbę terenu, jak również historię, tradycję, a także kulturę danego miejsca. Wła-
dze krajów wysoko rozwiniętych kładą duży nacisk na indywidualne wskazówki 
mieszkańców odnośnie kształtowania oraz ochrony krajobrazu. W  przypadku 
Szwajcarii i Holandii władze tych krajów, jak i poszczególnych jednostek teryto-
rialnych, w planowaniu inwestycji zwracają uwagę na ich wpisywanie się w ist-
niejący tam krajobraz, nie zapominając o nowoczesnych rozwiązaniach i ochro-
nie środowiska przyrodniczego. Ważnym elementem, cenionym w tamtejszych 
regionach jest planowanie zabudowy. Wiele elewacji domów współczesnych jest 
projektowanych i odnawianych na określonych w danym miejscu zasadach, co 
tworzy harmonię budynków z krajobrazem. Obiekty architektury mają estetyczny 
wygląd, a zarazem ekologiczny charakter [Jagiełło-Kowalczyk 2012].

Odpowiedzialność za kształtowanie krajobrazu kraju powinna spoczywać za-
równo na organach władzy na szczeblu krajowym jak i gminnym, ale także na 
lokalnych społecznościach tworzonych przez mieszkańców danych obszarów. 
Ważne jest aby mieszkańcy zdawali sobie sprawę z tego, jak istotny wpływ mają 
na zamieszkiwany przez nich obszar. Gminy powinny realizować koncepcje zrów-
noważonego rozwoju, rozwijać się pamiętając także o rewitalizacji zdegradowa-
nych obszarów i miejsc mających istotne znaczenie dla kultury i historii kraju. 
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej może pomóc w realizacji tych założeń. 
W badaniach zwraca się uwagę na zły stan krajobrazu polskich miasteczek i wsi. 
Jako główne powody tego zjawiska podawane są zniszczenia spowodowane dzia-
łaniami wojennymi w latach 1939-1945. Mowa jest także o tym, że winą za dzi-
siejszy zły stan licznych obszarów miast, miasteczek i wsi na terenie kraju należy 
obarczyć też zaniedbania powojenne. W tym czasie dopuszczono do żywiołowego 
rozwoju budownictwa bez koordynacji z otoczeniem [Wieruszewska 2006]. 

2. Metodyka i organizacja badań

Głównym celem badań była ocena prowadzonych działań i inwestycji gminy 
w zakresie kształtowania i ochrony przestrzeni krajobrazowej w opinii mieszkań-
ców i osób przebywających na obszarze badanej gminy. Badania przeprowadzo-
no w  sierpniu i wrześniu 2017 roku. Jako populację generalną przyjęto 16  012 
mieszkańców gminy, jaka była zarejestrowana w okresie prowadzenia badań. 
Dopuszczalny błąd szacunkowy wyniósł 7%, natomiast poziom ufności usta-
lony został na 95%. Liczebność próby dla spełnienia takich wymagań wyniosła 
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217 respondentów. W badaniach przyjęto jako populację generalną responden-
tów mieszkających na obszarze gminy oraz przebywających na jej terenie czaso-
wo. Do populacji badawczej wyselekcjonowano w sposób przypadkowy 140 re-
spondentów zamieszkujących teren miasta oraz wsi na obszarze gminy, a także 
77 turystów i osoby, które przebywały w badanej gminie w sprawach służbowych. 
Metodą badań był sondaż z wykorzystaniem techniki ankiety przeprowadzonej 
wśród mieszkańców gminy i osób przebywających na badanym terenie (turystów 
i pracowników w delegacji służbowej). Badania ankietowe przeprowadzono w in-
stytucjach zlokalizowanych w Sępólnie Krajeńskim, głównie wśród mieszkańców 
przybywających do urzędu miejskiego oraz osób zamieszkałych i przebywających 
czasowo na obszarze badanej gminy. Kwestionariusz ankiety składał się z 31 py-
tań, w tym 27 służących weryfikacji założeń badawczych oraz 4 pytań metrycz-
kowych. Przeprowadzono także wywiad bezpośredni z przedstawicielem Urzędu 
Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Wywiad oraz terenowe badania ankietowe 
zostały przeprowadzone przez Olgę Herman.

Obszar badań stanowiła gmina Sępólno Krajeńskie, leżąca w północno-za-
chodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce. Sępólno Kra-
jeńskie jest siedzibą powiatu, uzyskało prawa miejskie w 1360 roku oraz zajmuje 
aktualnie obszar 22918 ha [www.gmina-sepolno.pl]. Wśród osób badanych naj-
więcej było respondentów w wieku do 29 lat (44,0%), następnie 30-39 lat (18,5%), 
50-59 lat (18,1%) i w wieku 40-49 lat (12,5%). Najmniej natomiast badanych było 
w wieku 60 lat i więcej (6,9%). Struktura badanej populacji różniła się od po-
pulacji generalnej badanego obszaru. W badaniach wzięło udział więcej kobiet, 
które stanowiły 58,3% badanych, niż mężczyzn (41,7%). Zdecydowana większość 
respondentów (64,4%) była mieszkańcami badanej gminy, a spośród pozostałych 
26,9% to turyści i 8,7% osoby przebywające w delegacji służbowej. Większość 
osób w badanej populacji stanowili mieszkańcy miasta (53,2%). Mieszkańców wsi 
położonych peryferyjnie było 24,8%, natomiast ze wsi podmiejskich zarejestro-
wano 22,0% respondentów.

3. Wyniki badań

3.1. Walory krajobrazowe badanej gminy w opinii respondentów

Za gospodarowanie obszarami odpowiadają w znacznym stopniu samorządy lo-
kalne gmin. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zwiększy-
ło znacznie szanse dla rozwoju lokalnych zasobów na terenie gmin. Integracja 
przyniosła znaczne korzyści w postaci możliwości pozyskiwania dodatkowych 
środków na dofinansowanie różnych projektów, które bez tych środków nie mia-
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łyby szans na realizację. Dzięki temu nie tylko duże gminy, ale także te mniejsze, 
mogą rozbudowywać swoją infrastrukturę i zwiększać atrakcyjność krajobrazu, 
stanowiącego dla lokalnej społeczności ich małą ojczyznę, z którą się utożsamiają. 
Istotne jest aby mieszkańcy danego miejsca zdawali sobie sprawę z tego, że kra-
jobraz jest czymś ważnym w ich życiu i aby zawsze chętnie wracali do swoich ro-
dzimych miejsc. Ważne jest także, aby społeczeństwo miało świadomość działań 
jakie prowadzone są przez gminę w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu 
oraz kapitału, w którego posiadaniu są władze. Każdy obywatel powinien zdawać 
sobie sprawę ile funduszy przeznaczonych jest na rozwój obszarów stanowiących 
ich miejsce zamieszkania. Z wcześniejszych badań wynika, że świadomość jest 
wciąż zbyt niska. Większość badanych osób wykazywała brak wiedzy na temat 
prowadzonych inicjatyw służących tworzeniu zabudowy i zieleni oraz zachowy-
waniu charakterystycznych cech danego obszaru oraz na temat organizacji dzia-
łających w tym celu [Szczepańska 2014].

W zaprojektowanych własnych badaniach postanowiono sprawdzić spostrze-
ganie problematyki kształtowania i ochrony krajobrazu na terenie badanej gmi-
ny. W kwestionariuszu ankiety postawiono 27 pytań dotyczących opinii na temat 
kształtowania i ochrony krajobrazu w gminie Sępólno Krajeńskie. Na pytanie 
dotyczące działań podejmowanych przez istniejące stowarzyszenia i organizacje 
realizujące działania w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu największa 
część respondentów (30,6%) stwierdziła, że wie o istnieniu takich działań orga-
nizacji, a także 29,6% uważało, że raczej istnieją tego typu inicjatywy organizacji, 
jednak 13,4% badanym trudno było się wypowiedzieć w tym zakresie (rysunek 1).

Największa grupa respondentów, stanowiąca 49,5% wszystkich badanych osób 
odpowiedziała, że gmina Sępólno Krajeńskie posiada warunki zachęcające tu-
rystów do przejeżdżania na obszar gminy ze względu na walory krajobrazowe 
terenu. Nieco mniej, bo 38,4% osób badanych odpowiedziało, że raczej istnieją 
warunki zachęcające turystów do zwiedzania gminy. Natomiast mała grupa osób, 
stanowiąca zaledwie 2,8% odpowiedziała negatywnie na zadane pytanie, twier-
dząc że gmina Sępólno Krajeńskie nie ma warunków zachęcających przyjezdnych 
do podziwiania walorów krajobrazowych gminy. W opinii 7,4% badanych trudno 
stwierdzić, czy warunki krajobrazowe gminy Sępólno Krajeńskie są zachęcające 
dla innych (rysunek 2).
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Rysunek 1
Podejmowanie działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu przez 

istniejące stowarzyszenia i organizacje w opinii badanych mieszkańców

 Źródło: Badania własne.

Rysunek 2 
Walory krajobrazowe zachęcające turystów do przebywania na obszarze 

badanej gminy w opinii respondentów

 Źródło: Badania własne.

Wiele osób badanych (35,8%) zadeklarowało, że w gminie występują charak-
terystyczne, czyli typowe dla tego obszaru krajobrazy lub przyznało, że raczej 
występują tego typu krajobrazy (36,7%). Natomiast zdecydowanie mniejsza część 
(6,0%) badanej populacji stwierdziła, że raczej nie istnieją takie krajobrazy, a za-
ledwie 0,5%, że na obszarze nie istnieją charakterystyczne krajobrazy. W grupie 
było 20,9% osób którym trudno było się wypowiedzieć na ten temat (rysunek 3).

Na pytanie, którego celem było zdobycie opinii mieszkańców na temat istnie-
nia miejsc wartych zobaczenia na terenie gminy Sępólno, prawie połowa, bowiem 
49,5% respondentów odpowiedziała, że zna takie miejsca, a 25,5% stwierdziło, że 
raczej takie miejsca istnieją. Znacznie mniejsza część badanej populacji (8,8%) 
zadeklarowała, że raczej nie zna takich miejsc oraz 5,1% uważało, że nie ma wcale 
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takich miejsc. Także w tym pytaniu niektórym osobom (11,1%) trudno było się 
wypowiedzieć na ten temat (rysunek 4).

Rysunek 3 
Występowanie charakterystycznych krajobrazów na terenie gminy 

w ocenie respondentów

       Źródło: Badania własne.

Rysunek 4
Istnienie na obszarze gminy miejsc wartych zobaczenia 

w ocenie badanych osób

       Źródło: Badania własne.

Respondenci poproszeni zostali o podanie przykładów miejsc, które warto 
zobaczyć na obszarze gminy. Na pytanie zostało udzielonych 145 odpowiedzi. 
Największa liczba badanych jako najbardziej atrakcyjne miejsce wskazało hotel 
Jan w Sępólnie Krajeńskim. Wśród innych najczęściej powtarzanych odpowiedzi 
wskazywały na pałac w Komierowie, jezioro i plażę w Sępólnie Krajeńskim, molo 
wraz z amfiteatrem w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności w centrum miasteczka 
oraz jezioro Juchacz. Grupa respondentów wskazała jako atrakcyjne miejsca war-
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te zobaczenia krajobrazy tworzone przez lasy, jeziora oraz rzekę Sępolenke. Kilka 
badanych osób wskazało jako atrakcyjne krajobrazy wsi, szczególnie w Piasecz-
nie oraz Sikorzu. Wśród zabytkowych obiektów wskazane zostały: stary cmentarz 
w  Sępólnie Krajeńskim, Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Bartło-
mieja Apostoła w Sępólnie, pałac w Komierowie, Pomnik ku czci Chrystusa Kró-
la, Stary Cmentarz w Sępólnie, Cmentarz żołnierzy radzieckich w Sępólnie, stary 
dworzec kolejowy w Sępólnie oraz kościół pod wezwaniem Świętego Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Maryi Panny w Płociczu. Wśród respondentów wymieniony 
został stadion MLKS Krajna w Sępólnie oraz punkt widokowy na plaży w Sępól-
nie, które są inwestycjami zrealizowanymi przez gminę w ostatnich latach, a także 
gospodarstwo agroturystyczne ,,Farma Bartolini” w Piasecznie oraz restauracja 
Słoneczna w Sępólnie. 

Następna kwestia odnosiła się do opinii na temat tego, czy jeziora, które w du-
żej ilości występują na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, stanowią atut badane-
go obszaru. Zdecydowana większość wypowiedziała się twierdząco na to pytanie 
(63,9%). Znaczna część (23,6%) uważała, że raczej jest to atut gminy. Niewielki 
odsetek osób (4,2%) wypowiedział się przecząco, twierdząc, że jeziora raczej nie 
są elementem stanowiącym atut gminy. Nie znalazła się ani jedna osoba, która ka-
tegorycznie zaprzeczyłaby, że jeziora nie są atutem. Prawie 9,0% badanych stwier-
dziło, że trudno im odpowiedzieć na postawione pytanie (rysunek 5).

Rysunek 5 
Jeziora jako atut gminy Sępólno Krajeńskie w opinii badanych osób

Źródło: Badania własne. 

Badani zapytani zostali o opinię na temat znaczenia działań rewitalizujących 
zabytkowe obiekty, w szczególności pomniki, cmentarze oraz pałace na terenie 
gminy. Duża część osób (41,2%) zadeklarowała, że rewitalizacje tego typu mają 
duże znaczenie, natomiast 27,3% zaznaczyło odpowiedź sugerującą, że mają bar-
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dzo duże znaczenie. Według 19,9% wypełniających ankiety rewitalizacja zabyt-
kowych obiektów architektury ma przeciętne znaczenie, a dla 5,6% rewitalizacje 
odgrywają małą rolę. Zaledwie 3,7% badanych stanowiła grupa, która odpowie-
działa, że rewitalizacja ma wręcz bardzo małe znaczenie. Niewielki odsetek popu-
lacji, bowiem 2,3% nie miało zdania na ten temat (rysunek 6). 

Rysunek 6 
Znaczenie działań rewitalizujących zabytkowe obiekty na terenie 

gminy w opinii badanych

         Źródło: Badania własne.

Wśród pytań pojawiło się także dotyczące tego, czy występujące na terenie 
gminy obiekty zabytkowe, takie jak pomniki, cmentarze oraz pałace i dworki są 
do tej pory odpowiednio zadbane i wyeksponowane. Zaledwie 11,1% badanych 
odpowiedziało, że obiekty te są do tej pory odpowiednio eksponowane, nieco 
większy odsetek stanowiący 17,6% odpowiadających na to pytanie uważało, że 
są one raczej dobrze eksponowane. Największa część (39,4%) odpowiedziała, że 
zabytkowe obiekty architektury raczej nie są dotychczas odpowiednio ekspono-
wane, a 13,9% opowiedziało się za tym, że zdecydowanie nie są one odpowiednio 
wyeksponowane. Część osób (18,1%) nie wypowiedziała się jednoznacznie na za-
dane w kwestionariuszu pytanie (rysunek 7).

Naturalny krajobraz wsi należy jednak w dużym stopniu pielęgnować. Wie-
lu ludzi zamieszkujących w dużych miastach szuka odpoczynku na wsi. Dobrą 
alternatywą stają się zakładane gospodarstwa ekologiczne oraz agroturystyczne, 
oferujące wypoczynek w cichym miejscu, a zarazem zdrową żywność i poznanie 
wielu lokalnych tradycji. Stanowi to możliwość rozwoju oraz promowania danego 
regionu. Akcesja do Unii Europejskiej miała duży wpływ na powstawanie takich 
gospodarstw na terenie Polski. Okres najbardziej dynamicznego wzrostu tych go-
spodarstw datuje się na lata 1990-2015. Właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych, chcąc nadążyć za potrzebami turystów poszukujących miejsc z naturalnym 
wiejskim krajobrazem i wiejskim stylem życia, stosują liczne innowacje w celu 
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rozwoju ich przedsięwzięcia, co ma także wpływ na krajobraz współczesnej wsi. 
Dużym wsparciem w ich realizacji są dotacje z Unii Europejskiej [Roman, Stefań-
czyk 2017]. Badania wskazują także na wpływ rolnictwa oraz stosowanych sys-
temów uprawy i chowu zwierząt na stan środowiska przyrodniczego i poziom 
ochrony krajobrazu. Porównanie wsi i rolnictwa pozornie różnych krajów przy-
nosi wiele wskazówek, które mogą być pożyteczne w Polsce [Musiał, Kania 2016].

Rysunek 7
Ocena dbałości i właściwego wyeksponowania zabytkowych obiektów 
na terenie gminy Sępólno Krajeńskie w opinii  badanych mieszkańców

      Źródło: Badania własne.

W ankiecie pojawiło się także pytanie odnoszące się do oceny atrakcyjności 
krajobrazu wiejskiego na terenie gminy. Największa grupa osób zarówno miesz-
kańców wsi jak i miasta stwierdziła, że krajobraz ten jest atrakcyjny - 39,8% ba-
danych. Kolejno pod względem liczby odpowiedzi wskazano na przeciętny krajo-
braz (29,6%) oraz na bardzo atrakcyjny krajobraz (20,8%). Niewielka część (6,5%) 
uważała, że krajobraz wsi jest nieatrakcyjny. Zaledwie 2,3% respondentów oceniło 
go jako bardzo nieatrakcyjny, a 0,9% respondentów będących turystami nie po-
trafiło odpowiedzieć na to pytanie (rysunek 8).

Badacze zwracają uwagę na wiele problemów związanych z krajobrazem wiej-
skim. W ostatnich latach zauważyć można liczne osiedlanie się na terenach wiej-
skich ludzi nie związanych z rolnictwem. Ludzie przenoszą się na wieś ze względu 
na potrzebę zamieszkania z dala od zgiełku dużych miast, w poszukiwaniu spoko-
ju i przestronnego miejsca do funkcjonowania. Niesie to za sobą wiele negatyw-
nych zjawisk. Spontaniczna urbanizacja jest zagrożeniem dla walorów przyrodni-
czo-krajobrazowych [Kowicki 2005].
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Rysunek 8
Ocena atrakcyjności krajobrazu wsi na terenie badanej gminy 

w opinii respondentów

 Źródło: Badania własne.

Zadano w badaniach także pytanie dotyczące terenów wiejskich, które poru-
szało temat zauważalnego osiedlania się na terenach wiejskich mieszkańców nie 
związanych z rolnictwem. Zdecydowana większość, co stanowiło prawie połowę 
respondentów (47,7%) zadeklarowało, że zauważyło osiedlanie się takich osób na 
terenach wiejskich. Nieco mniej (33,8%) osób stwierdziło, że raczej zauważyło 
w ostatnim czasie takie zjawisko. Natomiast znacznie mniejsza część nie zauważy-
ła tego typu procesu (5,1%), a 14,4% wypełniających ankiety nie potrafiło wyrazić 
opinii na ten temat (rysunek 9).

Rysunek 9 
Dostrzeganie osiedlania się na terenach wiejskich mieszkańców 

nie związanych z rolnictwem przez osoby badane

        Źródło: Badania własne.
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Nawiązującym do poprzedniego, było pytanie dotyczące zmiany tradycyjnego 
krajobrazu wiejskiego pod wpływem osiedlania się mieszkańców nie związanych 
z rolnictwem na terenach wiejskich. Największa część respondentów (74,8%) 
opowiedziała, że zauważyła zmianę w tradycyjnym krajobrazie wiejskim na sku-
tek zachodzenia procesów osiedlania się tam ludzi nie związanych z rolnictwem. 
Tylko 6,7% osób raczej nie zauważyło zmian, natomiast 2,0% wcale ich nie zauwa-
żyło. Część osób (16,7%) nie określiło swojej opinii na ten temat odpowiadając, że 
trudno im się było wypowiedzieć w tej kwestii (rysunek 10). 

Rysunek 10 
Wpływ osiedlania się mieszkańców nie związanych z rolnictwem 

na obszarach wiejskich na zmianę tradycyjnego krajobrazu wiejskiego 
badanej gminy w ocenie respondentów

 Źródło: Badania własne.

3.2. Działania władz gminy na rzecz lokalnych zasobów w opinii 
respondentów

W ogólnym ujęciu, do podstawowych zadań władz gminy należy dbanie o dobro 
wspólnoty i terytorium, na którym mieści się gmina. Niezbędna jest przy tym 
współpraca z mieszkańcami gminy, którzy tworzą jej społeczność. W badaniach 
zwracano uwagę na szczegółowe działania, które powinny być podejmowane na 
obszarach gmin. Zaliczyć do nich można kształtowanie, ochronę i promowanie 
lokalnych zasobów, współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządo-
wymi, tworzenie projektów zabudowy, zieleni, małej architektury i zachowanie 
charakterystycznych cech naturalnych danego krajobrazu. Oprócz tego władze 
powinny prowadzić rozmowy z mieszkańcami gminy, czyli prowadzić konsultacje 
społeczne oraz wprowadzać systemy wsparcia, ulg i dofinansowania dla ratowania 
obiektów wartościowych dla danego obszaru [Szczepańska 2014].
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W przeprowadzonych badaniach mieszkańcy gminy zostali także zapytani 
o to, czy brali oni udział w różnego rodzaju konsultacjach z mieszkańcami gminy, 
organizowanych przez władze, polegające na ankietach, wywiadach lub dysku-
sjach z władzami miasta albo innymi instytucjami, w których badane były ich 
oczekiwania i potrzeby w zakresie kształtowania krajobrazu. Na podstawie udzie-
lonych odpowiedzi, można zauważyć, że większość bowiem 44,0%, nie brała ni-
gdy udziału w tego typu rozmowach oraz 29,6% respondentów odpowiedziało, że 
raczej nie brali udziału w tego typu konsultacjach. Odpowiedzi te były najczęściej 
wybrane zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i wsi. Tylko niespełna 10,0% 
wszystkich respondentów brało udział w tego typu rozmowach z władzami gminy 
i 8,3% raczej brało w nich udział. Zaledwie 8,3% pytanym trudno było stwierdzić 
czy brali udział w takich ankietach lub rozmowach (rysunek 11).

Wśród najczęściej wybieranych form spędzania wolnego czasu na terenie 
gminy Sępólno Krajeńskie najczęstszą wybieraną aktywnością były spacery, od-
powiedź taką zaznaczyło 35,4% badanych. Kolejną formą spędzania czasu, pre-
ferowaną przez 28,9% respondentów była jazda na rowerze. Także popularną 
aktywnością wskazaną przez wypełniających ankiety było korzystanie ze sprzętu 
wodnego. Inne wymienione aktywności to korzystanie z ofert gospodarstw agro-
turystycznych, co wybierane było przede wszystkim przez grupę turystów biorą-
cych udział w badaniach, a także takie aktywności jak grzybobranie, zwiedzanie 
zabytków na terenie gminy, pływanie w jeziorach, gra w siatkówkę, czy też spędza-
nie czasu w barach czy pizzeriach (rysunek 12).

Rysunek 11 
Udział w ankietach lub dyskusjach z władzami miasta lub innymi 

instytucjami gminy w opinii badanych

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 12 
Formy spędzania wolnego czasu najczęściej wybierane podczas pobytu 

na terenie gminy Sępólno Krajeńskie

Źródło: Badania własne.

W kolejnym pytaniu, badani zostali zapytani o to, jak często korzystają ze 
szlaków i ścieżek rowerowych na terenie gminy. Najwięcej osób pytanych, bo-
wiem 35,2% zadeklarowało, że rzadko lub bardzo rzadko z nich korzystało. Nie-
co tylko mniej (31,4%) określiło, że korzystało z tego rodzaju szlaków i ścieżek 
jednak z różną częstotliwością – bardzo często lub często. Nieco mniejsza grupa 
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stanowiąca 29,6% osób korzystała z nich czasami. Najmniejsza grupa stanowiąca 
3,7% biorących udział w badaniach nie korzystała z nich wcale (rysunek 13).

Na pytanie dotyczące oceny działań w zakresie ochrony cennych obszarów 
krajobrazu występujących na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, największa część 
respondentów odpowiedziała, że określa je jako przeciętne (32,4%). Kolejną gru-
pę stanowiło 19,0% osób określających tego rodzaju działania na poziomie raczej 
dobrym, natomiast 14,8% badanych odpowiedziało, że ocenia te działania raczej 
źle. Nieco mniej (13,0%) odpowiedziało, że są one na zdecydowanie złym pozio-
mie, a 10,6% nie miało zdania na ten temat. Tylko 10,2% wszystkich odpowiedzi 
należało do tych, którzy określili, że oceniają działania w tym zakresie na pozio-
mie zdecydowanie dobrym (rysunek 14).

Rysunek 13 
Częstotliwość korzystania ze szlaków i ścieżek rowerowych na terenie 

gminy Sępólno Krajeńskie w opinii respondentów

         Źródło: Badania własne.

Rysunek 14
Działania przeprowadzane w gminie w zakresie ochrony cennych obszarów 

krajobrazu w ocenie badanej populacji

           Źródło: Badania własne.
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Kwestią nawiązującą do poprzedniej, było pytanie dotyczące szans rozwoju 
gminy, jakie daje dostępność funduszy z Unii Europejskiej. Większość badanych 
(33,8%) odpowiedziało, że fundusze te dają możliwość rozwoju gminy, a 29,2% re-
spondentów oceniło, że raczej dają one taką sznsę. Mniej badanych (18,1%) uwa-
żało, że fundusze te raczej nie mają wpływu na rozwój gminy, nikt natomiast nie 
odpowiedział zdecydowanie, że fundusze te nie mają znaczenia dla gminy. Część 
badanych osób (10,6%) nie sprecyzowała swojej opinii na ten temat (rysunek 15).

Rysunek 15
Wpływ dostępności funduszy z Unii Europejskiej na rozwój gminy 

w ocenie respondentów

       Źródło: Badania własne.

3.3. Kierunki przyszłych działań w zakresie kształtowania krajobrazu 
w opinii badanych

W krajach rozwiniętych preferuje się dobór odpowiednich inwestycji do danego 
miejsca, zważając zarówno na czynniki przyrodnicze, wśród których wymienić 
można rzeźbę terenu, jak również historię, tradycję, a także kulturę danego miej-
sca. Dwa państwa w Europie jakimi są Szwajcaria oraz Holandia posiadają silnie 
zachowane tradycje miejsc. Oba posiadają odmienne ukształtowania terenu, 
jednak łączy je silne przywiązanie do tradycji miejsc i dbałość o estetykę kra-
jobrazu oraz styl budownictwa komponujący się z otoczeniem. Styl budownic-
twa charakteryzuje się dopasowaniem do charakterystycznej tam rzeźby terenu. 
Ważnym elementem dbania o przyrodę i krajobraz kraju jest branie pod uwagę 
ekologicznych rozwiązań w budownictwie, mających na celu ochronę zasobów 
przyrodniczych w powiązaniu z niskimi kosztami utrzymania oraz zachowanie 
czystego powietrza, co stanowi także duży walor we współczesnym, silnie uprze-
mysłowionym świecie [Jagiełło-Kowalczyk 2012].
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Respondenci zostali również zapytani o działania, które powinny być wyko-
nywane na terenie gminy w przyszłości. Największa grupa badanych określiła za 
główny cel rozwój infrastruktury w zakresie rozbudowy dróg oraz obwodnicy mia-
sta Sępólno Krajeńskie. Odpowiedź ta wybrana została przez 56,0% osób. Duży 
odsetek badanych, wynoszący 38,4%, wskazywał jako priorytet na przyszłość 
tworzenie ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych. Najmniej działań 
w przyszłości według badanych wymaga zagospodarowanie obszarów wiejskich 
poprzez budowę boisk sportowych, kortów tenisowych oraz innych obiektów re-
kreacyjno-sportowych – odpowiedź tę zaznaczyło 21,8% badanych (rysunek 16).

Najczęściej wybierane źródła, z których badani czerpali informacje na temat 
planowanych inwestycji na terenie gminy Sępólno Krajeńskie to Internet oraz ga-
zety. Najwięcej (38,1%) badanych uznało portale internetowe za najbardziej po-
pularne obecnie źródło informacji, gazety 27,2% osób wypowiadających się na 
ten temat, a 22,6% wskazało znajomych. Niektórzy (11,7%) nie czerpali wcale in-
formacji na ten temat (rysunek 17).

Jak wskazują badania, w innych krajach rozpowszechnione są różne formy 
edukacji społeczeństwa na temat zrównoważonego rozwoju oraz prowadzi się 
liczne konsultacje z mieszkańcami danych obszarów. Mogą oni określać ich wła-
sne preferencje dotyczące miejsc, w których żyją. Preferowane są osiedla ekolo-
giczne, których zabudowa współgra z ukształtowaniem powierzchni oraz funk-
cjonuje wspierając ekologię. Władze kładą duży nacisk na indywidualne wska-
zówki mieszkańców odnośnie kształtowania oraz ochrony krajobrazu [Jagiełło-
-Kowalczyk 2012].

W pytaniu o wpływ mieszkańców na decyzje gminy odnośnie planowanych in-
westycji największa grupa (42,8%) stwierdziła, że nie dla wszystkich decyzji władz 
konieczna jest konsultacja z mieszkańcami gminy. Inni (31,6%) uważali, że miesz-
kańcy powinni mieć wpływ na wszystkie decyzje dotyczące inwestycji. Zdaniem 
7,9% respondentów wszelkie decyzje powinny być podejmowane wyłącznie przez 
władze gminy. Tylko 10,7% odpowiadających uznało, że trudno im wypowiedzieć 
na ten temat, natomiast 7,0% nie wyraziło swojej opinii w tej kwestii (rysunek 18). 

Mieszkańcy zostali zapytani także o ich opinię na temat częstotliwości prowa-
dzenia konsultacji społecznych, w czasie których brane są pod uwagę oczekiwa-
nia i potrzeby mieszkańców gminy w zakresie kształtowania krajobrazu. Zdaniem 
48,6% badanych konsultacje są organizowane rzadko, a 18,1% bardzo rzadko. Na-
tomiast 16,2% uważało, że rozmowy z mieszkańcami są częste lub bardzo częste 
dla 7,4% (rysunek 19). 
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Rysunek 16 
Działania, które powinny być podejmowane w przyszłości na terenie 

gminy w opinii osób biorących udział w badaniach

*Wartość wynosi powyżej 100,0%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 17 
Źródła wiedzy na temat planowanych inwestycji na terenie gminy 

w opinii badanych

 Źródło: Badania własne.

Rysunek 18 
Ocena konieczności wpływania mieszkańców na decyzje dotyczące 

inwestycji w zakresie kształtowania krajobrazu gminy 
w opinii badanych osób

Źródło: Badania własne.

Respondentom zadano także pytanie, które miało na celu zbadanie opinii na 
temat tego, czy mieszkańcy uważają gminę Sępólno Krajeńskie za godną polece-
nia innym osobom zamieszkałym poza jej terenem. Znaczna część (41,7%) uwa-
żała, że teren gminy jest godny polecenia innym. Znaczenie mniej, bowiem tylko 
4,2% odpowiadających stwierdziło, że gmina Sępólno Krajeńskie nie jest warta 
zobaczenia przez innych (rysunek 20). 
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Rysunek 19 
Częstotliwości prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie 

kształtowania krajobrazu w ocenie respondentów

         Źródło: Badania własne.

Rysunek 20
Gotowość polecania gminy Sępólno Krajeńskie innym osobom 

zamieszkałym poza terenem gminy przez respondentów

        Źródło: Badania własne.

Wywiad przeprowadzany z przedstawicielami samorządu gminy wskazuje, że 
przed władzami gminy Sępólno Krajeńskie pojawił się obowiązek usunięcia szkód 
nawałnicy jaka przeszła na obszarze gminy latem 2017 roku, tuż przed badaniami. 
Zaangażowane zostały w ten proces zarówno władze gminy jak i leśnicy, którzy 
pełnią w tym procesie istotną rolę ze względu na dużą powierzchnię zniszczonych 
lasów.
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4. Podsumowanie

Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że na terenie gminy Sępól-
no Krajeńskie prowadzonych jest wiele zadań w zakresie kształtowania i ochro-
ny krajobrazu. Oprócz zaplanowanych prac, celem gminy jest usuwanie nega-
tywnych skutków działania czynników antropogenicznych oraz naturalnych. Są 
zatem zarówno zadania planowane, jak również wynikające z konieczności usu-
wania zniszczeń po wystąpieniu gwałtownych zjawisk pogodowych na obszarze 
gminy. Oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy powinny mieć wpływ na 
decyzje władz odnoszących się do kształtowania i ochrony krajobrazu. Jednak, 
jak wynika z badania opinii mieszkańców, większość z nich nigdy nie uczestni-
czyła w tego typu spotkaniach, ani nie słyszała o organizacji takich działań. Jest to 
zgodne z wcześniejszymi badaniami innych autorów, które również wskazywały 
na brak tego rodzaju konsultacji. 

Istotne znaczenie miało dla gminy Sępólno Krajeńskie przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej, co pozwoliło uzyskać dodatkowe fundusze na rzecz rozwoju 
gminy, także w aspekcie kształtowania i ochrony krajobrazu. Gmina Sępólno Kra-
jeńskie ma potencjał do zachęcania turystów ze względu na liczne walory krajo-
brazowe oraz kulturowe. Badani zwrócili uwagę na to, na czym gmina powinna 
skupić swoje działania w najbliższym czasie. Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że władze gminy Sępólno Krajeńskie w planach inwestycyjnych powin-
ny zwrócić uwagę na rozwój infrastruktury drogowej wraz z obwodnicą miasta 
Sępólno Krajeńskie. Pod względem ważności mieszkańcy gminy przedstawili 
kolejno rodzaje inwestycji w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu: two-
rzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, zagospodarowanie publicz-
nych nabrzeży zbiorników wodnych, rewitalizację obiektów zabytkowych, rozwój 
obiektów rekreacyjno-sportowych, rozwój turystyki wodnej, uporządkowanie 
publicznej zieleni miejskiej i wiejskiej oraz zagospodarowanie obszarów wiejskich 
poprzez budowę obiektów sportowych. 

Gmina Sępólno Krajeńskie jest gminą atrakcyjną pod względem krajobrazo-
wym jak i kulturowym. W gminie prowadzone są liczne działania mające na celu 
kształtowanie, ochronę krajobrazu oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, 
jednak nie na wszystkich płaszczyznach. Wiele atutów gminy nie jest odpowied-
nio eksponowanych, a większość obiektów kulturowych i historycznych pozostaje 
zaniedbanych. W eksponowaniu atutów gminy istotne byłyby działania mające 
na celu zagospodarowania nabrzeży zbiorników wodnych, które stanowią duży 
obszar gminy. Dużą rolę w dbaniu o wizerunek gminy i zachęcanie turystów ma 
rewitalizacja pałacu w Komierowie, który stanowi ważny obiekt na obszarze gmi-
ny. Także projekt rewitalizacji starego miasta w Sępólnie Krajeńskim oraz plany 
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budowy obwodnicy mogłyby wpłynąć pozytywnie na wizerunek gminy. Władze 
gminy w przyszłości powinny organizować częstsze konsultacje z mieszkańca-
mi w celu skonfrontowania ich opinii z planami obejmującymi kształtowanie 
i ochronę krajobrazu terenów, na których żyją. Informacja na temat miejsc i czasu 
takich spotkań powinna być bardziej rozpowszechniona zarówno w mieście jak 
i na terenach wiejskich. 
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KSZtałtOWanIE I OChrOna KraJObraZU GmIny SęPólnO KraJEńSKIE 
W OPInII rESPOnDEntóW

Słowa kluczowe:  obszary wiejskie, krajobraz, ochrona, środowisko przyrodnicze

STRESZCZENIE

Celem prezentowanych badań była ocena dotychczasowych działań i inwestycji gmi-
ny w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazowej oraz oszacowanie zamierzeń gminy 
w tym zakresie na przyszłość przez respondentów. Pomiary wykonano z zastosowaniem 
metody sondażowej, a technikami były badania ankietowe wśród mieszkańców gmi-
ny i  turystów, a także wywiad przeprowadzony z przedstawicielem Urzędu Miejskiego 
w Sępólnie Krajeńskim. Badania przeprowadzono w sierpniu oraz wrześniu 2017 roku. 
W badaniach wzięło udział ogółem 217 respondentów, w tym: 140 to mieszkańcy gminy, 
zarówno przedstawiciele miasta jak i wsi na terenie gminy, a także 77 turystów i osób 
przebywających na badanym obszarze w celach służbowych. Przeprowadzone badania 
pozwoliły na stwierdzenie, że gmina Sępólno Krajeńskie realizuje wiele działań w zakre-
sie kształtowania i ochrony krajobrazu. Zdaniem respondentów badana gmina ma wiele 
walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych, które jednak nie są zwykle odpo-
wiednio zadbane i wyeksponowane. Pomimo realizacji wielu zadań w zakresie kształtowa-
nia i ochrony krajobrazu, istnieje wiele aspektów, na które władze samorządowe powinny 
zwrócić większą uwagę przy kolejnych planowanych inwestycjach. Ważną kwestią, dotąd 
zaniedbywaną przez władze gminy, jest organizacja konsultacji z mieszkańcami gminy, 
którzy powinni pełnić istotną funkcję w kreowaniu przestrzeni w jakiej żyją, a także brak 
jest odpowiedniej informacji dotyczącej czasu oraz miejsca takich spotkań.

SŁAWOMI ZAWISZA, OLGA HERMAN

lanDSCaPInG anD lanDSCaPE PrOtECtIOn OF thE SęPólnO KraJEńSKIE 
COmmUnE In thE OPInIOn OF rESPOnDEntS
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SUMMARY

The aim of the presented study was the respondents’ assessment of the actions and 
investments of the commune undertaken so far in the field of landscaping and landscape 
protection, and the evaluation of the commune’s future targets in this area. Measurements 
were made using the survey method, and the techniques used included questionnaire 
surveys carried out among the residents of the commune and tourists, as well as an in-
terview conducted with a representative of the Municipal Office in Sępólno Krajeńskie. 
The surveys were conducted in August and September 2017. A total of 217 respondents 
participated in the survey, including: 140 residents of the commune, both representatives 
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of the town and villages within the commune, as well as 77 tourists and people staying in 
the surveyed area for business purposes. The conducted surveys have led to the conclusion 
that the Sępólno Krajeńskie commune carries out many activities in the field of landsca-
ping and landscape protection. In the opinion of respondents, the surveyed commune has 
many natural, cultural, and historical values, which, however, are usually not well-cared-
-for and exposed. Despite the implementation of many tasks in the field of landscaping 
and landscape protection, there are many aspects that local authorities should pay more 
attention to in subsequent planned investments. An important issue, so far neglected by 
the commune authorities, is holding consultations with the commune’s residents, who 
should play an important role in creating the space in which they live, and there is no 
relevant information on the time and place of such meetings.
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