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S t r e s z c z e n i e

Autorka na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego oraz raportu 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego analizuje obecną sytuację przestrzenną oraz porównuje dwa podejścia 
do zagadnień planowania przestrzennego dotyczących obszarów problemowych pod względem kryteriów 
ich delimitacji na przykładzie Małopolski. Porównując powyższe dokumenty, zwraca uwagę również na 
wielopłaszczyznowy sposób zapisu struktury przestrzennej. Zapis ten obrazuje przestrzeń powiązań w 
obszarach: społecznym, gospodarczym, przestrzennym oraz przyrodniczym, co może umożliwić precyzyjniejszy 
dobór działań niwelujących zdiagnozowane problemy. Wykazuje również konieczność stworzenia dodatkowych 
wskaźników diagnozujących problemy przestrzenne.

Słowa kluczowe: obszary problemowe, obszary strategicznej interwencji, zapis struktury przestrzennej, plan 
zagospodarowania przestrzennego

A b s t r a c t

Basing on the current law and report, titled “Identification and delimitation of problematic areas and strategic 
intervention in Poland”, made by Ministry of Regional Development, author analyzes current space situation 
and compares two ways of solving space planning, concerning problematic areas using delimitation criteria 
in Malopolska Voivodship. By comparing these documents, author shows the trend of multi-faceted way of 
recording the spatial structure is noticeable. This record illustrates the links in the areas of: social, economic, 
spatial and natural heritage, which may allow more precise selection of actions reducing diagnosed problems. 
The study also shows the need to create additional indicators diagnosing the spatial problems.
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1.  Wstęp

W minionym roku zbiegły się w czasie dwa fakty: 
przystąpienie do zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Małopolskiego1 oraz 
sporządzenie przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego raportu Identyfikacja i delimitacja obszarów 
problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. 
Wnioski z analiz2. Okoliczność ta daje asumpt do 
analizy zarówno typologii obszarów problemowych, 
jak również metody ich wyznaczenia w obowiązu-
jącym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego3 w kontekście definicji 
i metody delimitacji omawianych obszarów opraco-
wanych we wspomnianym raporcie Ministerstwa. 
Porównując powyższe metody wyznaczania obsza-
rów problemowych autorka wyciąga wnioski doty-
czące metodologii delimitacji obszarów strategicz-
nej interwencji na styku regionalnego i lokalnego 
planowania przestrzennego.

Odnosząc się do obecnej sytuacji przestrzennej 
województwa małopolskiego, należy zwrócić uwa-
gę, iż według omawianego raportu, jest ona najbar-
dziej zróżnicowana w Polsce, ze względu na wystę-
powanie 5 podregionów. Konkluzja ta powoduje ko-
nieczność zastosowania odmiennego podejścia do 
przestrzeni oraz do obszarów strategicznych w za-
leżności od danego podregionu. Podregiony: nowo-
sądecki, tarnowski i oświęcimski wymagają o wiele 
większej interwencji w oparciu o projekty tzw. „mięk-
kie” (z uwagi na przewagę problemów społecznych 
oraz brak innowacyjności) niż podregiony Krakowa 
oraz metropolii krakowskiej, w których interwencja 
koncentruje się na projektach twardych (m.in. strefy 
innowacyjne, parki technologiczne) przeciwdziała-
jąc głównie bezrobociu wykorzystując specyficzny 
potencjał ludzki (wyższe wykształcenie).

Wymieniona różnorodność podregionów Mało-
polski odzwierciedlana jest również w odmienności 
strategii4 działań rewitalizacyjnych tych podregio-
nów, a także winna przekładać się na spójne mate-
riały planistyczne regionalne i lokalne.

2. Obszary strategiczne w Planie  
Zagospodarowania Przestrzennego  
Województwa Małopolskiego

Pojęcie obszaru strategicznego charakteryzu-
je się wieloznacznością odnosząc się zarówno do 

obszarów tematycznych (zazwyczaj określanych 
w układzie odpowiadającym sektorom gospodar-
ki przestrzennej), jak również do wyznaczonych w 
konkretnej przestrzeni obszarów, w których wystę-
pują problemy o znaczeniu strategicznym dla roz-
woju.

Autorzy Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Małopolskiego, opracowanego 
jeszcze na mocy poprzedniej Ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym5 nieobligatoryjnie uwzględ-
nili wymóg określenia obszarów problemowych, 
zawarty we wchodzącej wówczas w życie nowej 
Ustawie6.

Omawiane obszary strategiczne są w większo-
ści przykładem obszarów tematycznych7 wyzna-
czonych bez opracowania wielopłaszczyznowych 
wskaźników (wyjątek stanowi delimitacja Krakow-
skiego Obszaru Metropolitalnego). Umiejscowiono 
je w dwóch w sferach:
– ekologicznej, wyznaczając strefy: obszarów silnie 

przekształconych i zdegradowanych lub zagrożo-
nych degradacją, obszarów o wysokich walorach 
przyrodniczych oraz obszarów pośrednich (il. 1).

– przestrzennej pod względem integracji wyzna-
czając: Krakowski Obszar Metropolitalny, ob-
szary podmiejskie ośrodków regionalnych, wiel-
koprzestrzenne obszary funkcjonalne, obszar 
restrukturyzacji i aktywizacji działalności gospo-
darczej i ekonomicznej Małopolski zachodniej, 
obszar aktywizacji i promocji produktu turystycz-
nego Małopolski południowej, a także obszar 
restrukturyzacji i przekształceń oraz wspierania 
rozwoju rolnictwa Małopolski północnej (il. 2).
Można zatem stwierdzić, że za wyjątkiem Kra-

kowskiego Obszaru Metropolitalnego delimitacja 
poszczególnych obszarów problemowych odbyła 
się w oparciu o jednopłaszczyznowe kryteria umiej-
scowione odpowiednio albo w sferze ekologicznej, 
albo gospodarczej, czy społecznej.

Odmienne kryteria zastosowano jedynie, okre-
ślając zasięg Krakowskiego Obszaru Metropolital-
nego, koncentrując się na powiązaniach strefy pod-
miejskiej z Krakowem. Zastosowano współczynniki: 
gęstość zaludnienia, gęstość sieci miejskiej, przy-
rost naturalny, saldo migracji ogółem, udział kobiet 
w ludności ogółem, udział osób w wieku produkcyj-
nym w ludności ogółem, udział osób pozostających 
na długotrwałym bezrobociu wśród bezrobotnych 
ogółem, udział utrzymujących się ze źródeł poza-
rolniczych w ludności ogółem, poziom przedsiębior-
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czości, mieszkania oddane do użytku, dostępność 
do liceum ogólnokształcącego, widownia w kinach, 
przyrost sieci wodociągów w latach 1989–1998.

Dobór powyższych wskaźników w odczuciu 
autorki był ukierunkowany przede wszystkim na 
określenie zasięgu strefy podmiejskiej Krakowa 
analizując w szczególności gęstość tkanki miejskiej, 
gęstość zaludnienia oraz migracje ludności związa-
ne z pracą, edukacją, czy ofertą kulturalną Krakowa. 

Nie ujęto aspektów jakości struktury przestrzennej, 
kapitału ludzkiego, czy jakości środowiska natural-
nego. Nie została również przedstawiona analiza 
miernikami zlokalizowanymi w różnych sferach dla 
całego regionu Małopolski w celu określenia zróżni-
cowania podregionów.

Legenda: A – wymagające szybkich działań dla poprawy stanu środowiska zmniejszenia skali występujących na tych 
terenach zagrożeń; B – o wysokich walorach przyrodniczych wymagające proekologicznych działań i przeciwdziałania 
możliwej degradacji; C – obszary wskazane do utrzymania stanu równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą i stanem 
środowiska.

Il. 1. Obszary problemowe sfery ekologicznej (źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, t. 4, 
załącznik graficzny B2; opracowanie graficzne: A. Stępień, na podstawie załącznika graficznego)

Ill. 1. Problem areas of ecological sphere (source: Spatial Plan of the Malopolska Region, vol. 4, Appendix B2 graphic; graphic design:  
A. Stępień, based on the Annex graphic)
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Il. 2. Krakowski Obszar Metropolitalny (źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, t. 4, załącznik 
graficzny B7)

Ill. 2. Metropolitan Area of Cracov (source: Spatial Plan of the Malopolska Region, Volume 4, Annex graphic B7)

3.  Obszary strategicznej interwencji w raporcie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

W ostatnich latach problematyka planistyczna 
związana z obszarami: problemowymi, wsparcia 
oraz strategicznej interwencji była przedmiotem 
licznych dyskusji zarówno na szczeblu regionalnym,  
jak i krajowym8.

W 2009 roku na zlecenie Instytutu Badań Struk-
turalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opra- 
cowano raport, którego przedmiotem była Identyfi-
kacja i delimitacja obszarów problemowych i stra-
tegicznej interwencji w Polsce. W opracowaniu tym 
podniesiono problem definiowania obszarów strate-
gicznej interwencji9, jak również metody delimitacji 
obszarów problemowych, zgodnie z rekomendacją 
Komisji Europejskiej.

Stworzono system wskaźników w obszarze 6 
kryteriów tematycznych, będących osiami analiz, ta- 
kich jak: struktura gospodarki, innowacyjność, śro-
dowisko naturalne, problemy społeczne, kapitał 
ludzki oraz dostępność (Il. 3).

Wynikiem powyższych analiz było zróżnico-
wanie wewnętrzne Polski, na podstawie którego 

stworzono typologię podregionów charakteryzują-
cych się specyficznymi problemami, wymagający-
mi określonej strategicznej interwencji. W raporcie 
czytamy: „Nierównomierność przestrzenna różno-
rodnych procesów rozwojowych, była przesłanką 
do zaproponowania w tym dokumencie polaryzacyj-
no-dyfuzyjnego modelu rozwoju, jako rozwiązania 
optymalnego w aktualnej sytuacji Polski. Zakłada 
on prowadzenie polityki rozwoju w dwóch podsta-
wowych wymiarach:
– polaryzacyjnym, w którym wspierany będzie 

wzrost endogenicznych przewag konkurencyj-
nych tzw. biegunów wzrostu;

– dyfuzyjnym, w którym wzmacniane będą we-
wnętrzne szanse rozwojowe relatywnie słab-
szych obszarów poprzez przeciwdziałanie nega-
tywnym skutkom polaryzacji dzięki wzmocnieniu 
więzi z biegunami wzrostu”10.
Według powyższych założeń w Małopolsce wy-

odrębnionych zostało aż pięć podregionów w czte-
rech grupach charakteryzujących się odmiennymi 
problemami (Il. 4).
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Il. 3. Wskaźniki identyfikacji obszarów problemowych/strategicznej interwencji, będące podstawą charakterystyki grup podregionów 
Polski (źródło: Na podstawie raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytutu Badań Strukturalnych, Identyfikacja i delimitacja 
obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Warszawa 2009. Opracowanie graficzne: A. Stępień, 
na podstawie ww. załącznika Raportu)

Ill. 3. Indicators identify problem areas/trategic intervention, the underlying characteristics of the Polish sub-groups (source: Based on the 
report of the Ministry of Regional Development, Institute for Structural Research, Identification and delimitation of problem areas 
and strategic intervention in Poland, Conclusions from the analysis, Warsaw 2009; graphic design: A. Stepień, based on the Annex 
of the Report)

Legenda: 1 – grupa druga bieguny wzrostu: miasto Kraków; 2 – grupa trzecia zaplecze metropolii 
i silne ośrodki ponadlokalne: podregion krakowski; 3 – grupa szósta peryferie Polski wschodniej  
i południowo-wschodniej: podregion nowosądecki, podregion tarnowski; 4 – grupa siódma 
peryferie Polski centralnej i południowo-zachodniej: podregion oświęcimski.

Ill. 4. Podregiony województwa małopolskiego pogrupowane wg klasyfikacji obszarów problemowych i strategicznej interwencji przyjętej 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (źródło: Raport Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej 
interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009, s. 67; 
opracowanie graficzne: A. Stępień, na podstawie Raportu)

Ill. 4. Subregions of the Małopolska Voivodship grouped by the classification of problem areas and strategic intervention adopted by 
the Ministry of Regional Development (source: Report of the Ministry of Regional Development, Institute for Structural Research, 
Identification and delimitation of problem areas and strategic intervention in Poland. Conclusions from the analysis. Warsaw 2009, 
67; graphic design: A. Stępień, based on Report)
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Województwo małopolskie, jak wykazuje ra- 
port Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest naj-
bardziej zróżnicowanym województwem w Pols- 

ce, o niezwykle złożonych problemach wymagają-
cych odmiennej strategicznej interwencji.

Ta b e l a  1
Zestawienie potencjału i barier

Kat. A – rozwój polaryzacyjny Kat. B – rozwój dyfuzyjny

Gr. 2.  
Bieguny wzrostu

Gr. 3.
Zaplecze metropolii i silne 

ośrodki ponadlokalne

Gr. 6.
Peryferie Polski  

wschodniej i południowo-
-wschodniej

Gr. 7.
Peryferie Polski  

centralnej i południo-
wo-zachodniej

po
te

nc
ja

ł

– przyciąganie kapitału
– sytuacja na rynku pracy
– produktywność gospo-

darki
– innowacyjność nauki
– innowacyjność przedsię-

biorstw
– zasoby mieszkaniowe
– kapitał społeczny 
– kwalifikacje siły roboczej
– jakość kształcenia
– dostępność infrastruktu-

ry cyfrowej

– przyciąganie kapitału
– poziom rozwoju gospo-

darczego
– walory środowiska natu-

ralnego
– zasoby mieszkaniowe
– kwalifikacje siły roboczej
– sytuacja demograficzna

– walory środowiska na-
turalnego

– kapitał społeczny
– jakość kształcenia

– struktura rolnictwa
– dostępność komuni-

kacyjna

Kat. A – rozwój polaryzacyjny Kat. B – rozwój dyfuzyjny

Gr. 2.  
Bieguny wzrostu

Gr. 3.
Zaplecze metropolii i silne 

ośrodki ponadlokalne

Gr. 6.
Peryferie Polski  

wschodniej i południowo-
-wschodniej

Gr. 7.
Peryferie Polski  

centralnej i południo-
wo-zachodniej

ba
rie

ry

– zanieczyszczenie po-
wietrza

– zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i gleb

– zjawiska kryminalne
– zagrożenie demogra-

ficzne85
– kondycja zdrowotna 

społeczeństwa

– zjawiska kryminalne
– dostępność infrastruktu-

ry podstawowej 93

– przyciąganie kapitału
– poziom rozwoju gospo-

darczego
– produktywność gospo-

darki
– struktura rolnictwa
– innowacyjność sektora 

nauki
– innowacyjność przed-

siębiorstw
– zasoby mieszkaniowe
– dostępność infrastruk-

tury podstawowej
– kwalifikacje siły robo-

czej
– zagrożenia demogra-

ficzne
– dostępność komunika-

cyjna
– dostępność infrastruk-

tury cyfrowej

– produktywność 
gospodarki

– innowacyjność 
sektora nauki

– innowacyjność 
przedsiębiorstw

– ubóstwo ekono-
miczne

– zanieczyszczenie 
wód powierzchnio-
wych i gleb

– kwalifikacje siły ro- 
boczej

– jakość kształcenia
– zagrożenia demo-

graficzne
– dostępność infra-

struktury cyfrowej 
115

Źródło: Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.
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Z powyższej tabeli jednoznacznie wynika, iż 

podregiony grupy 2 i 3 dysponują nieproporcjonal-
nie dużym kapitałem gospodarczym, naukowym, 
społecznym w stosunku do pozostałych grup pod-
regionów występujących w Województwie Małopol-
skim. Należy również zwrócić uwagę na walory śro-
dowiska naturalnego podregionów nowosądeckiego 
i tarnowskiego nieproporcjonalnie korzystne w sto-
sunku do podregionu krakowskiego, Krakowa oraz 
podregionu oświęcimskiego przy jednoczesnym wy-
stępowaniu dużej ilości barier.

Interesujące mogłoby być porównanie granic 
województw poprzedniego podziału administracyj-
nego Polski z granicami podregionów Małopolski 
wg delimitacji zastosowanej w raporcie Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, z uwagi na wysoką zbież-
ność.

Nakładając na jeden wykres charakterystyki 
grup występujących w Małopolsce opracowane 
w omawianym raporcie otrzymamy obraz dużego 
zróżnicowania województwa (Il. 5).

Il. 5. Synteza charakterystyk czterech grup podregionów występujących w Małopolsce (źródło: Raport Identyfikacja i delimitacja 
obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań 
Strukturalnych, Warszawa 2009, s. 69-88; opracowanie graficzne: A. Stępień, na podstawie Raportu)

Ill. 5. Synthesis of the characteristics of four sub-groups present in Malopolska (source: Report of the Ministry of Regional Development, 
Institute for Structural Research, Identification and delimitation of problem areas and strategic intervention in Poland. Conclusions 
from the analysis. Warsaw 2009, 69-88; graphic design: A. Stępień, based on Report)

Przy analizie kryterium struktury gospodarczej 
najsilniejszym potencjałem dysponuje miasto Kra-
ków, przewyższając niemal dwukrotnie średnią Pol-
ski, podczas gdy podregiony nowosądecki i tarnow-
ski charakteryzują się słabym wynikiem na poziomie 
czterokrotnie niższym od potencjału Polski.

Pod względem innowacyjności wiodącą pozy-
cję również zajmuje miasto Kraków przekraczając 
zasadniczo wartość charakteryzującą Polskę. Naj-
słabsze wyniki pod tym względem odnotowano w 
podregionie oświęcimskim.

Ze względu na walory środowiska naturalnego 
podregiony nowosądecki i tarnowski osiągnęły stu-

procentowe wyniki. Najsłabszą wartość, uwzględ-
niając to kryterium, odnotowano dla Krakowa – nie-
co poniżej wartości dla Polski, jednakże na pozio-
mie 35%.

Najwięcej problemów społecznych zdiagnozo-
wano w podregionie krakowskim, co stanowi prawie 
dwukrotną przewagę względem poziomu dla Polski. 
Najlepszą sytuację w tym względzie stwierdzono w 
podregionach nowosądeckim i tarnowskim, gdzie 
skala problemów społecznych jest o 30% mniejsza 
niż w Polsce.

Kapitał ludzki jest mocną stroną podregionu kra-
kowskiego i w niewiele mniejszym stopniu miasta 



122
Krakowa. Pozostałe podregiony w tym względzie 
osiągają słabe wyniki – w przypadku podregionów 
nowosądeckiego i tarnowskiego omawiany poten-
cjał jest ponad trzykrotnie niższy w stosunku do po-
tencjału Polski.

Najgorszą dostępność w Małopolsce stwierdzo-
no w podregionach nowosądeckim i tarnowskim, dla 
których wartość jest trzykrotnie niższa niż średnio 
w Polsce. Pozostałe podregiony oscylują w okolicy 
przeciętnej wartości dla Polski. Nieznacznie wyróż-
nia się pod tym względem podregion oświęcimski  
i w drugiej kolejności Kraków.

Implikację analizy powyższego schematu cha-
rakterystyki grup podregionów wydelimitowanych 
w województwie małopolskim stanowi silne zróżni-
cowanie w poszczególnych kryteriach branych pod 
uwagę, w związku z czym istotne byłoby stworze-
nie wspólnej polityki przestrzennej i społecznej na 
szczeblu województwa (szkoda, że nie powiatu)  
i gminy, w celu przeciwdziałania zdiagnozowanym 
problemom, mając na względzie również działa- 
nia rewitalizacyjne w ramach programów operacyj-
nych.

4.  Wnioski

Porównując metody delimitacji obszarów proble-
mowych: w obecnie obowiązującym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Mało-
polskiego i w raporcie Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, można zaobserwować odmienne spojrze-
nie na strukturę przestrzenną. W omawianym pla- 
nie wyodrębnione obszary problemowe są przy- 
kładem obszarów tematycznych zdefiniowanych 
głównie na podstawie jednopłaszczyznowego kry- 

terium delimitacyjnego. Wyjątek stanowi jedynie  
obszar problemowy Krakowskiego Obszaru Metro-
politalnego, którego zasięg przeanalizowano w nie-
co szerszym aspekcie społeczno-gospodarczym.

Metoda zaproponowana przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego charakteryzuje się nato-
miast wielowymiarowym podejściem do struktury 
przestrzeni. Wskaźniki, za pomocą których prze-
prowadzono delimitację obszarów problemowych, 
zlokalizowane są w sferach: społecznej, gospo- 
darczej, przyrodniczej i przestrzennej (niestety wy-
łącznie w aspekcie dostępności). Dzięki takiej me- 
todzie otrzymujemy obraz wielopłaszczyznowy.

W przekonaniu autorki należałoby rozważyć 
możliwość opracowania dodatkowych kryteriów sil-
niej diagnozujących aspekt przestrzenny obszarów 
strategicznej interwencji, gdyż kryterium dostępno-
ści komunikacyjnej, nie jest wyczerpujące w tym 
względzie. Stosując dodatkowe wskaźniki prze-
strzenne, można by otrzymać czytelny wielowymia-
rowy obraz struktury przestrzennej na tle stosun- 
ków społeczno-gospodarczych. Obraz ten, będący 
przestrzenią powiązań w poszczególnych obsza-
rach, umożliwi precyzyjniejszy dobór odpowiednich 
projektów, działań reagujących skuteczniej na zdia-
gnozowane problemy.

Zaproponowana w raporcie Ministerstwa me-
toda delimitacji obszarów problemowych, z pew-
nością stanowić będzie pomocne źródło w toku 
opracowywania nowego Planu Zagospodarowa- 
nia Przestrzennego Województwa Małopolskiego. 
Warto za pomocą wielopłaszczyznowych wskaźni-
ków dokonać analizy całego Województwa Mało- 
polskiego ze szczególnym uwzględnieniem aspek-
tów przestrzennych.

Przypisy

 1 Uchwała Nr XXXIV/493/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

 2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytutu Badań Strukturalnych, Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej 
interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Warszawa 2009, s. 63.

 3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjęty Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.

 4 Strategia jest sztuką mądrego działania. Strategia urbanistyczna to umiejętność przezornego prowadzenia działań, których efektem  
są zmiany w strukturach przestrzeni życia miejskiego. Zmiany te powinny nas przybliżać do celów uznanych za strategiczne – Zuziak Z., 
O tożsamości urbanistyki, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, s. 95.

 5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.)
 6 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), która 

nakłada obowiązek określenia obszarów problemowych wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszarów wsparcia w planach 
zagospodarowania przestrzennego województw. W ustawie tej pojawia się definicja obszaru problemowego, jako obszaru szczególnego 
zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych wskazanych w planie zagospodarowania 
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przestrzennego województwa lub określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednakże 
poszukując definicji wymienianego obszaru wsparcia należy odnieść się do innej Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, 
zgodnie z którą jest to obszar wyodrębniony ze względu na występujące w nim problemy rozwojowe, podlegający określonym działaniom 
ze strony Rady Ministrów, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 7 Obszary tematyczne można nazwać „miękkimi”, gdyż  w przeciwieństwie do metody delimitacji opartej na wieloaspektowych wskaźnikach 
wynikają w sposób bezpośredni z walorów lub degradacji w poszczególnych grupach: środowiskowych (m.in.: hydrologicznych, 
geologicznych itp.), sytuacji przestrzennej, jakości infrastruktury czy problemów społecznych.

 8 Por.: Gasidło K. [2]; Węcławowicz-Bilska E. [6]; Zuziak Z [7, 8, 9].
 9 Obszary problemowe/obszary strategicznej interwencji to obszary wyodrębnione terytorialnie i dziedzinowo, które niedostatecznie 

wykorzystują swoje zasoby istotne z perspektywy rozwoju kraju i napotykają istotne bariery rozwojowe. Obszary te, w celu uzyska- 
nia optymalnej ścieżki rozwoju, wymagają adresowanej, ze względu na swoją specyfikę, strategicznej interwencji polityki państwa  
z poszanowaniem zasady subsydiarności.

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytutu Badań Strukturalnych, Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej 
interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Warszawa 2009, s. 63.
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