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Synopsis. Przedstawiono g³ówne problemy województwa mazowieckiego w zakresie realizacji idei zrównowa¿o-
nego rozwoju oraz wskazano szanse na przezwyciê¿enie tych problemów, jakie daje przyjêty przez rz¹d Narodowy
Plan Rozwoju na lata 2007-2013. Szczególny nacisk po³o¿ono na sytuacjê obszarów wiejskich maj¹cych kluczo-
we znaczenie dla realizacji omawianej koncepcji.

Wprowadzenie
Zrównowa¿ony rozwój jest przede wszystkim problemem ekonomicznym i spo³ecznym, a do-

piero pó�niej wyzwaniem dla sozologów. Polega na poszukiwaniu w³a�ciwych proporcji miêdzy
bogactwem i bied¹, przy spe³nieniu postulatu, by nadmiernie nie niszczyæ  przy tym �rodowiska
naturalnego. Uwa¿a siê, ¿e ochrona zasobów przyrody nie mo¿e byæ zagwarantowana bez rozwi¹-
zania pierwszej kwestii. Zwrot �nie mo¿e� oznacza w tym przypadku zarówno nieskuteczno�æ
dzia³añ w zakresie ekologii w sytuacji braku akceptacji spo³ecznej z powodów ekonomicznych, jak
i moralny zakaz ich podejmowania, gdyby wi¹za³y siê pogorszeniem (nawet subiektywnym) warun-
ków ¿ycia narodów lub grup spo³ecznych. Taki sposób spojrzenia na zagadnienie uzasadniaj¹
sformu³owania raportu �wiatowej Komisji �rodowiska i Rozwoju ONZ przedstawionego na 42.
sesji Zgromadzenia Ogólnego i opublikowanego 4 sierpnia 1987 r., zapisy  Agendy 21, stanowi¹cej
dorobek konferencji zwo³anej przez ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro oraz ogólny ton dyskusji na
temat globalizacji. Pierwszy z wymienionych dokumentów zatytu³owany �Nasza wspólna przy-
sz³o�æ� (�Our common future�), bêd¹cy dorobkiem zespo³u pracuj¹cego pod przewodnictwem
ówczesnej premier Norwegii Gro Harlem Brundtland, g³osi, ¿e zrównowa¿ony rozwój polega na
tym, by potrzeby ludzi ¿yj¹cych dzi� by³y zaspokajane tak, by i przysz³e pokolenia mog³y zaspoko-
iæ w³asne1  [WCED 1987]. Sposób interpretacji tego pojêcia narzuca  zapis otwieraj¹cy rozdzia³ 2.:
�zaspokojenie potrzeb i aspiracji ludzkich jest g³ównym zadaniem rozwoju�2 . My�l tê rozwiniêto
w przyjêtej przez 178 pañstw Agendzie 21 bêd¹cej programem dzia³añ na obecne stulecie. W
preambule czytamy: �Ludzko�æ stoi w rozstrzygaj¹cym punkcie swojej historii. Do�wiadczamy
rosn¹cych ró¿nic miêdzy narodami i wewn¹trz narodów, coraz wiêkszej biedy, coraz wiêcej
chorób i analfabetyzmu oraz narastanie szkód w ekosystemach, od których zale¿y nasz dobro-
byt. Przez po³¹czenie zainteresowania �rodowiskiem i rozwojem oraz ich silniejsze uwzglêdnie-
nie, mo¿e siê nam jednak udaæ zaspokoiæ podstawowe potrzeby, podnie�æ standard ¿ycia wszyst-
kich ludzi, zwiêkszyæ ochronê i poprawiæ zagospodarowanie ekosystemów i przez to

1 W oryginale zapisano: �Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.�

2 Rozdzia³ 2 (Towards sustainable development) punkt 1. Koncepcja trwa³ego rozwoju (The concept of susta-
inable development) podpunkt 4.
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zagwarantowaæ bezpieczn¹ i pomy�ln¹ przysz³o�æ�3 . Pierwszeñstwo problemów ekonomicznych
i spo³ecznych przed �rodowiskowymi jeszcze wyra�niej podkre�lono w rozdziale 3 zatytu³owanym:
�Zwalczanie biedy, trwa³e zabezpieczenie podstaw egzystencji biednych grup spo³ecznych�. W
akapicie 3.2 zapisano: �polityka ekologiczna ukierunkowana w pierwszym rzêdzie na ochronê
zasobów, musi w nale¿yty sposób uwzglêdniæ ludzi, którzy wykorzystuj¹ te zasoby w celu zabez-
pieczenia swojej egzystencji. W przeciwnym razie taka polityka bêdzie mia³a negatywne skutki
zarówno dla rozwi¹zania problemu biedy, jak i ochrony �rodowiska�.

Do wy¿ej wymienionych dokumentów nawi¹zuj¹ sformu³owania og³oszonej w roku 1996 De-
klaracji Brukselskiej Klubu Rzymskiego: �Obecnie bardziej ni¿ kiedykolwiek dot¹d czujemy ko-
nieczno�æ zwrócenia uwagi na nowe globalne dysproporcje spowodowane ró¿nicami w tempie
wzrostu gospodarczego i liczby ludno�ci, a tak¿e wyniszczaj¹ce dzia³anie globalizacji w sensie
bezwzglêdnej konkurencji, prowadz¹cej do bezrobocia w jednych krajach i marnej op³aty pracy
w innych, co prowadzi do biedy i poszerzania siê emigracji.� [Cho³aj 2004] . Jeszcze wyra�niej
zadania precyzuje opublikowany w roku 1999 raport UNESCO pt.: �Przys³o�æ �wiata�, którego
autorem by³ Federico Mayor. Wskazano w nim cztery g³ówne wyzwania stoj¹ce przed spo³eczeñ-
stwem �wiatowym:
� utrzymanie pokoju,
� powstrzymanie polaryzacji spo³ecznej,
� zapewnienie trwa³ego rozwoju i rozs¹dne gospodarowanie �rodowiskiem,
� stworzenie wizji przysz³ego �wiata.

Wizji �wiata odpowiadaj¹cej wyzwaniom bie¿¹cego stulecia poszukiwano usilnie na prze³omie
wieków w dyskusji wokó³ problemu globalizacji. Wiêkszo�æ dyskutantów zwróci³a uwagê na zna-
czenie ró¿nic w poziomie bogactwa pomiêdzy poszczególnymi czê�ciami �wiata, pañstwami i gru-
pami spo³ecznymi, poniewa¿ pog³êbianie siê zjawiska okre�lanego mianem polaryzacji (koncentra-
cji) spo³ecznej [Wohlmeyer 1999]4  prowadzi do powstawania politycznych napiêæ. Równie¿ w
zakresie ekologii nie da siê nic uczyniæ, je¿eli problemy gospodarcze, spo³eczne i �rodowiskowe nie
bêd¹ rozwi¹zywane ³¹cznie i to z naciskiem na te pierwsze.

Zró¿nicowanie rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim
Punktem wyj�cia do dyskusji na temat zrównowa¿onego rozwoju musi byæ zatem przestrzenny

rozk³ad bogactwa. Miar¹ umo¿liwiaj¹c¹ ocenê przestrzennego zró¿nicowania rozwoju gospodar-
czego jest Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na g³owê mieszkañca. Im jest on wiêkszy tym, jak
siê powszechnie przyjmuje, bogatszy jest obszar, na którym go zmierzono. Jednak ta miara w
przypadku badañ na poziomie województw, nie mo¿e byæ u¿yta, gdy¿ s³u¿by statystyczne nie
ustalaj¹ wielko�ci PKB ani dla powiatów, ani dla gmin. Efektywnym sposobem przezwyciê¿enia tej
przeszkody jest wykorzystanie mierników skorelowanych z wielko�ci¹ PKB.

Na rysunku 1 przedstawiono rozk³ad jednego z takich wska�ników5. Analiza kartogramu pozwa-
la stwierdziæ, ¿e dzia³alno�æ gospodarcza na Mazowszu skupia siê w Warszawie, wiêkszych mia-
stach, które stanowi¹ centra lokalnego rozwoju. Jednak widoczny wp³yw na swoje otoczenie maj¹
jedynie stolica i P³ock. Wokó³ nich tworz¹ siê opaski gmin cechuj¹cych siê wy¿szym poziomem
rozwoju gospodarczego, wy¿sz¹ gêsto�ci¹ zaludnienia, lepszym rozwojem infrastruktury technicz-
nej i spo³ecznej. Tu nap³ywa ludno�æ z innych czê�ci regionu i kraju. Lepiej rozwiniête s¹ równie¿

3 Agenda 21, preambu³a, akapit 1.1. Tekst w t³umaczeniu na jêzyk niemiecki uzyskano ze strony internetowej
�Lexicon der Nachhaltigkeit� [http://www.nachhaltigkeit.info/artikel /agenda_21_-_dokumente_985.htm].

4 Polaryzacja spo³eczna jest to proces ekonomicznego rozwarstwiania siê spo³eczeñstwa, wyodrêbniania siê
stosunkowo nielicznej, ale za to nadzwyczaj bogatej grupy obywateli, przy równoczesnym wzro�cie obszarów
ubóstwa i zaniku warstwy �redniej.

5 Zagadnienie wyznaczenia miar umo¿liwiaj¹cych ocenê zró¿nicowania PKB przekracza ramy niniejszej publi-
kacji, dlatego omówione zostan¹ w odrêbnym artykule. Dla wyja�nienia problemów, którym po�wiêcone jest
niniejsze opracowanie niezbêdna jest informacja, ¿e wska�niki wyznaczone dla poszczególnych gmin podda-
no unitaryzacji zerowanej, w zwi¹zku z czym przyjmuj¹ one warto�ci z przedzia³u <0,1>. Gminy oznaczone
na rysunku 1 kolorem czarnym charakteryzuje warto�æ wska�nika wiêksza ni¿ 0,2.
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gminy po³o¿one wzd³u¿ g³ównych
dróg. Wydaje siê, ¿e dostrze¿one
ró¿nice s¹ utrwalone historycznie.
Tak jest w przypadku szlaku ³¹cz¹-
cego niegdy� most w Nowym
Mie�cie Nad Pilic¹ z Garwolinem
(dzi� drogi oznaczone numerami
76 i 736). Po³o¿one wzd³u¿ niego
gminy cechuje wy¿szy rozwój
pomimo, ¿e gminy Warka i Wilga
rozdziela Wis³a. W przesz³o�ci nie-
opodal miejscowo�ci Tarnów (ok.

10 km na po³udnie od Wilgi) funkcjonowa³a przeprawa promowa. Mo¿na tak¿e wykazaæ wystêpo-
wanie pozytywnych oddzia³ywañ o�rodków le¿¹cych poza granicami województwa. Wydaje siê,
¿e widoczne zagêszczenie jednostek lepiej rozwiniêtych gospodarczo w pasie pomiêdzy Sochacze-
wem i Grójcem jest wynikiem oddzia³ywañ pomiêdzy Warszaw¹ i £odzi¹. Wykazane ró¿nice zamo¿-
no�ci gmin po³o¿onych poza zaznaczonymi kolorem czarnym obszarami s¹ jednak niewielkie i
mo¿na mówiæ o podziale województwa na dwie czê�ci � rozwiniête centrum i otaczaj¹ce, je wyra�nie
opó�nione w rozwoju obszary o charakterze wiejskim.

Charakterystyczne cechy rozwoju województwa mazowieckiego
Województwo mazowieckie, jak siê wydaje, realizuje scenariusz rozwoju opisany w teorii rdze-

nia i peryferii Friedmana [1972]. W modelu tym rdzeñ (obszar przy�pieszonego rozwoju) dominuje
nad peryferiami w sposób charakterystyczny dla systemu kolonialnego. Pos³uguj¹c siê systema-
tyk¹ opart¹ na typologii Hollanda i Clouta [Szmyt 1999] mo¿emy wyró¿niæ na Mazowszu �nadro-
zwiniêt¹� Warszawê, w której ¿yje relatywnie du¿a czê�æ ludno�ci i gdzie skupia siê ¿ycie gospo-
darcze. Proces �nadrozwoju� powoduje jednak tak¿e wymierne efekty ujemne w postaci
przeludnienia, niewydolno�ci infrastruktury technicznej i spo³ecznej oraz zagro¿eñ w sferze ekolo-
gicznej i spo³ecznej. Wokó³ miasta kszta³tuje siê obszar �neutralny�, który tworz¹ gminy  charakte-
ryzuj¹ce siê wysokim poziomem zatrudnienia i dochodów, ale nie  dotkniête jeszcze zjawiskami
negatywnymi. Reszta regionu odpowiada opisowi obszarów peryferyjnych, których nie objê³y
przekszta³cenia industrialne. Gospodarka obszarów peryferyjnych ma charakter trwale rolniczy z
przewag¹ drobnych gospodarstw rolnych, czêsto nie posiadaj¹cych zdolno�ci rozwojowych. Cha-
rakterystyczn¹ cech¹ jest niska gêsto�æ zaludnienia. Odp³ywowi ludno�ci poszukuj¹cej zatrudnie-

Rysunek 1. Grupy gmin wyodrêbnione
metod¹ analizy skupieñ na podstawie
wielko�ci wska�ników skorelowanych
z wielko�ci¹ PKB
�ród³o: opracowanie w³asne.
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nia towarzyszy niekiedy zjawisko powrotu osób zwalnianych z pracy w bardziej uprzemys³owio-
nych o�rodkach, czemu towarzyszy wzrost  bezrobocia wtórnego. Konsekwencje tego podzia³u
ujawniaj¹ce siê w sferze spo³ecznej i ekologicznej przedstawiono w odrêbnych opracowaniach
[Lusawa 2004, 2005, 2005a, 2006].

Taki model rozwoju w³adze polityczne Mazowsza uzna³y za w³a�ciwy, zatwierdzi³y w dokumen-
cie strategicznym i postanowi³y go wzmacniaæ pod has³em �Warszawa ku Europie, Mazowsze z
Warszaw¹�6. Lektura dokumentu wskazuje, ¿e jego twórcy byli pod wp³ywem doktryny ekonomii
poda¿y i teorii efektu rozprysku (spread effect)7, która zak³ada rozprzestrzenianie siê potencja³u
wzrostu od terenów bardziej ku mniej rozwiniêtym. O efekcie wiru (backwash effect) w strategii
wspominano niewiele, mimo, ¿e Myrdal � twórca tego pojêcia podkre�la³, ¿e efekt wiru przewy¿sza
efekt rozprysku [Myrdal 1972]. W tej sytuacji w kolejnych latach spodziewaæ siê nale¿y pogorsze-
nia sytuacji regionu pod wzglêdem:
� sytuacji ludno�ciowej (depopulacja regionu równowa¿ona przez nap³yw ludzi z zewn¹trz, w

tym zza granicy, tak d³ugo, jak d³ugo emigracja zarobkowa do innych krajów UE na to pozwoli,
starzenie siê spo³eczeñstwa, kryzys rodziny),

� tempa rozwoju aglomeracji warszawskiej, które bêdzie hamowane w skutek przeludnienia, cha-
otycznej zabudowy i trudno�ci komunikacyjnych w pier�cieniu okalaj¹cym miasto,

� stosunków spo³ecznych kszta³towanych pod wp³ywem zachwianych struktur spo³ecznych
(nierównowaga p³ci, nierównowaga grup wiekowych, s³abo�æ instytucji rodziny, mieszania siê
kultur itp.),

� stabilno�ci politycznej zachwianej wskutek rosn¹cych ró¿nic zamo¿no�ci i warunków ¿ycia
obywateli (NPR ust. 77), os³abienia spójno�ci regionu w skutek os³abienia tradycyjnych wiêzi
miêdzyludzkich i zmian kulturowych, co stanowiæ bêdzie po¿ywkê dla populistów,

� ekologii (problemy inne na terenach nasilonego nap³ywu ludno�ci tam, gdzie postêpuje proces
depopulacji, odmienne na obszarach intensywnego rolnictwa i tych, na których ogranicza ono
swoj¹ dzia³alno�æ).

Instrumenty rozwoju zapisane w NPR i ich wp³yw na obszary wiejskie
Sytuacjê poprawiæ mo¿e skierowanie na obszary peryferyjne strumienia pieniêdzy z funduszy

strukturalnych. �rodki te powinny pos³u¿yæ trwa³emu zmniejszaniu ró¿nic poziomu bogactwa po-
szczególnych czê�ci regionu. Dzia³anie takie jest zgodne z za³o¿eniami unijnej polityki spo³ecznej,
unijnej polityki spójno�ci i wspólnotowej polityki rolnej. Jednak dokument strategiczny przyjêty
przez rz¹d traktuje obszary peryferyjne nie do�æ uwa¿nie. Zagadnienie rozwoju obszarów wiejskich
ograniczono jedynie do problemów rolnictwa (ust. 71 i 73) i infrastruktury technicznej wsi (ust. 72).
We fragmencie dotycz¹cym ochrony �rodowiska zwrócono uwagê jedynie na negatywny wp³yw
rolnictwa na �rodowisko pomijaj¹c oczywisty fakt, ¿e utrzymuje ono stan równowagi ekologicznej.
Ekosystemy wystêpuj¹ce pierwotnie na naszych terenach  przez setki lat dzia³alno�ci ludzkiej
zosta³y zmienione do tego stopnia, ¿e bez ingerencji rolnictwa nie s¹ w stanie przetrwaæ. Proces
przywracania równowagi pierwotnej si³ami natury musia³by trwaæ równie d³ugo.

W�ród najwa¿niejszych wyzwañ polskiej gospodarki terenów wiejskich bezpo�rednio dotycz¹:
�rewitalizacja mniejszych miast i przy�pieszenie procesu urbanizacji w po³¹czeniu z polityk¹
ukierunkowan¹ na rozbudowê zasobów mieszkaniowych� (ust. 86 p. j) oraz �realokacja zaso-
bów pracy z rolnictwa do innych dzia³ów gospodarki, promocja alternatywnych form  dzia³al-
no�ci gospodarczej w oparciu o rolnictwo (agroturystyka) oraz stopniowe podnoszenie wydaj-
no�ci samego rolnictwa� (ust. 86 p. k). Zestawienie cytowanych zapisów obok siebie  stwarza
wra¿enie, ¿e intencj¹ autorów by³o przyspieszenie procesu migracji wewnêtrznych. �wiadcz¹ o tym

6 W maju 2006 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwali³ nowy dokument pod tytu³em �Strategia woje-
wództwa mazowieckiego na lata 2007-2013 aktualizacja. Przyjête w nim rozwi¹zania wymagaj¹ prze³o¿enia
na konkretne propozycje dzia³añ i dopiero wtedy bêdzie móg³ on zostaæ poddany ocenie z punktu widzenia
potrzeb obszarów wiejskich. Ze wzglêdu na to, ¿e w roku tym odbywa³y siê wybory do organów samorz¹do-
wych, g³êboka dyskusja nad dokumentem nie by³a mo¿liwa.

7 W strategii województwa mazowieckiego u¿yto terminu �wymywanie czynników rozwojowych�.
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równie¿ zapisy ust. 115 zak³adaj¹ce prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej celem uzyskania
równowagi na rynku pracy, ust. 135, o rozwoju zasobu dostêpnych mieszkañ na wynajem i pobu-
dzaniu migracji mieszkaniowej. Nie uwzglêdniono jednak faktu, ¿e koniunktura w ma³ych miastach
jest zale¿na od sytuacji ekonomicznej wsi, poniewa¿ to ludno�æ wiejska tworzy popyt na wszelkie-
go rodzaju towary i us³ugi oferowane w miastach tej wielko�ci. Zatem wszelkie dzia³ania zmierzaj¹-
ce do o¿ywienia ma³ych miast bêd¹ ma³o skuteczne tak d³ugo, jak d³ugo ludno�æ okalaj¹cych je wsi
nie bêdzie tworzy³a odpowiednio du¿ego popytu. Zapisy wydaj¹ siê byæ zatem korzystne dla
rozwijaj¹cych siê wiêkszych o�rodków.

W Narodowym Planie Rozwoju pozbawiono wsi wielu mo¿liwo�ci pozyskiwania pieniêdzy ze �róde³
pozarolniczych. Przyk³adem mo¿e tu byæ zapis ustêpu 112 dotycz¹cego usprawniania infrastruktury
energetycznej i zwiêkszania bezpieczeñstwa energetycznego miedzy innymi przez: �wspieranie rozwo-
ju rozproszonych i lokalnych rynków paliw i energii dziêki budowie rozproszonych �róde³ skojarzo-
nej produkcji energii elektrycznej w oparciu o spalanie gazu ziemnego...�. Wydaje siê to ma³o spójne
z realizowan¹ w UE polityk¹ energetyczn¹. Wiêkszo�æ pañstw UE ten sam cel realizuje w oparciu o
rodzime zasoby biomasy pochodz¹cej z produkcji rolniczej i le�nej. Ten zapis równie¿ sprzyja przep³y-
wowi �rodków finansowych na tereny okalaj¹ce Warszawê. Tu, ze wzglêdu na rozbudowan¹ rozdzielcz¹
sieæ gazow¹ nale¿y spodziewaæ siê wiêkszej liczby inwestycji tego rodzaju8.

Postulat realokacji zasobów pracy, z rolnictwa do innych, bardziej produktywnych dzia³ów go-
spodarki (ust. 86 p. k) bez zagwarantowania �róde³ wzrostu zamo¿no�ci ludno�ci wiejskiej9  oznacza,
¿e rz¹d zdecydowa³, i¿ po¿¹dan¹ drog¹ rozwoju jest wzmocnienie procesów migracyjnych.

Podsumowanie i wnioski
Zapisane w projekcie Narodowego Planu Rozwoju dzia³ania, byæ mo¿e zasadne z punktu widze-

nia ca³o�ci kraju, najprawdopodobniej pog³êbi¹ stan nierównowagi rozwoju najwiêkszego i naj-
wa¿niejszego regionu kraju. Stanie siê tak w wyniku zwiêkszonej migracji ludno�ci w kierunku
Warszawy, która w d³u¿szym okresie czasu spowoduje:
� przeludnienie i pog³êbienie trudno�ci komunikacyjnych w mie�cie i jego najbli¿szym otoczeniu,
� pustoszenie i ekonomiczn¹ degradacjê terenów peryferyjnych,
� pog³êbienie niekorzystnych procesów demograficznych (zmniejszanie liczby ludno�ci, starze-

nie siê populacji, kryzys rodziny, problemy z opiek¹ nad starymi i chorymi),
� obni¿enie poziomu bezpieczeñstwa na terenach wzrostu liczby mieszkañców,
� ograniczanie produkcji rolniczej ze znacznych obszarów regionu10,
� pog³êbienie siê problemów ekologicznych zarówno na terenie aglomeracji warszawskiej, jak i

na obszarach peryferyjnych,
� obni¿enie spójno�ci spo³eczeñstwa.

Oczywi�cie nie mo¿na powiedzieæ, ¿e dokument nie stwarza szans rozwoju obszarom peryferyj-
nym. Stawia im jednak bardzo wysokie wymagania, gdy chodzi o dostêp do funduszy na rozwój.
Mieszkañcy tych terenów bêd¹ musieli konkurowaæ o �rodki z mieszkañcami du¿ych o�rodków
miejskich na tych samych warunkach, a trzeba pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na wspierany proces
�przemieszczania czynników prorozwojowych� (kapita³ i praca) znajduj¹ siê w znacznie gorszej
sytuacji od obszarów zurbanizowanych.

8 Bêdzie to wynikiem polityki Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej, która zainteresowana jest sprzeda¿¹ gazu, a
nie budow¹ linii gazowych. Nowe linie budowane s¹ wy³¹cznie przy du¿ym nak³adzie finansowym ze strony
odbiorców.

9 Realizacja zapisów ust. 123 dotycz¹cych modernizacji gospodarstw rolnych i wspierania postêpu biologiczne-
go doprowadziæ mo¿e do utrzymania ziemi w uprawie, ale nie zwiêkszy dochodów ludno�ci wiejskiej. Wzrost
wydajno�ci pracy oznacza bowiem zwiêkszenie bezrobocia przy jednoczesnym spadku cen produktów rolnych
(w Europie mamy do czynienia z sytuacj¹, gdy rolnictwo produkuje wiêcej ni¿ spo³eczeñstwo mo¿e skonsu-
mowaæ). Dodatkowo sytuacje pogarszaj¹ zobowi¹zania przyjête w ramach WTO zobowi¹zuj¹ce UE do otwar-
cia rynku dla tanich produktów rolnych pochodz¹cych z innych czê�ci �wiata).

10 Przez �ograniczanie dzia³alno�ci rolniczej� autor rozumie proces wy³¹czania z uprawy gruntów, co prowadzi
do zaburzeñ ekologicznych na terenach wiejskich. Zagadnienie to ze wzglêdu na objêto�æ opracowania nie
zosta³o w nim omówione.
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Summary
The study presents the main problems of mazowieckie province in terms of implementing the idea of sustaina-

ble development. Moreover, it shows chances of overcoming these problems, which can be found in the National
Development Plan for the years 2007-2013, passed by the government. Special emphasis was put on the situation
of rural areas, which are of key importance for the implementation of the discussed idea.
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