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AGROTURYSTYKA JAKO FAKTOR
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
AGRITOURISM AS A SUSTAINABLE
DEVELOPMENT FACTOR
DOI: 10.15611/pn.2015.379.05
Streszczenie: Celem opracowania jest ukazanie agroturystyki jako elementu zrównoważonego rozwoju. Agroturystyka jest jedną z szybciej rozwijających się form turystyki. Jej naturalną bazą rozwoju są walory środowiska przyrodniczego oraz kulturowego i dlatego ma ona
szczególne predyspozycje do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Rozwój agroturystyki dostarcza wielu korzyści ekonomicznych i społecznych zarówno rolnikom świadczącym usługi agroturystyczne, jak i całej społeczności lokalnej. Ponadto przyczynia się tak do
rozwoju turystyki zrównoważonej, jak i wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zatem agroturystyka prowadzona zgodnie z zasadami ekorozwoju może
być trwałym faktorem zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: agroturystyka, zrównoważony rozwój, turystyka zrównoważona.
Summary: The aim of this paper is to show agritourism as a sustainable development element.
Agritourism is one of the most rapidly developing form of tourism. Natural and cultural
values are its natural base of development, therefore it has a significant capacity to implement
the sustainable development principles. Agritourism development supplies many economic
and social benefits to farmers providing agritourism activity and to the local community.
Moreover, it contributes to sustainable tourism and to the idea of sustainable rural areas
development. Ergo, agritourism conducted in accordance with the eco-development rules can
be a permanent sustainable development factor.
Keywords: agritourism, sustainable development, sustainable tourism.

1. Wstęp
Zasady zrównoważonego rozwoju propagowane są w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Rozwój zrównoważony oznacza nową orientację rozwoju nie tylko globalnego, ale przede wszystkim regionalnego i lokalnego. Ważność tej
koncepcji potwierdzają liczne akty prawne, wizje rozwoju zamieszczone w doku-
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mentach strategicznych UE, np. w strategii Europa 2020, co wskazuje, że rozwój ten
jest jednym z priorytetów wspólnoty. W Polsce odwołanie do zasad zrównoważonego rozwoju odnaleźć można m.in. w Konstytucji, ustawie Prawo ochrony środowiska, w Krajowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2010-2020 oraz Strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
Omawiana koncepcja jest zagadnieniem złożonym i trudnym do zmierzenia Prowadzone analizy obejmują najczęściej trzy podstawowe wymiary (łady): gospodarczy, społeczny i środowiskowy [Radojicic et al. 2012]. Należy również podkreślić,
że coraz częściej do wyżej wymienionych ładów postuluje się dodanie kolejnych,
takich jak wymiar przestrzenny, instytucjonalno-polityczny czy moralny [Adamowicz, Dreszer 2006; Borys 2011]. Ważnym aspektem w monitorowaniu i pomiarze
tego rozwoju jest stwierdzenie, że jest to proces, a nie stan.
Jak wspomniano, zrównoważony rozwój dotyczy różnych gałęzi gospodarki,
w tym turystyki. Zastosowanie tej koncepcji w turystyce ma na celu zminimalizowanie niekorzystnych efektów jej rozwoju, jak również ochronę terenów recepcyjnych,
zachowując ich zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe. Z punktu widzenia rozwoju tego sektora gospodarki szczególnie atrakcyjne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i kulturowym są obszary wiejskie. Pełnią one nie tylko funkcję
rolniczą, ale także stanowią rezerwuar naturalnych walorów, jakimi są czyste środowisko przyrodnicze, zróżnicowany krajobraz oraz niepowtarzalna kultura. Formą
turystyki jednoznacznie kojarzącą się z obszarami wiejskimi jest agroturystyka, która bywa również nazywana turystyką alternatywną. Jak zauważa M. Jalinik [2002]
spośród wszystkich form turystyki najbardziej zgodną z zasadami zrównoważonego
rozwoju jest właśnie agroturystyka.
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie agroturystyki jako elementu zrównoważonego rozwoju. Agroturystyka, rozwijana i uprawiana zgodnie z zasadami
ekorozwoju, może być trwałym faktorem gospodarczo i ekologiczne zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego. W pracy wykorzystano wybrane pozycje
literatury polskiej i zagranicznej, dokonano również analizy dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju i danych statystyki z zakresu agroturystyki.

2. Zarys koncepcji rozwoju zrównoważonego
Koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) została opracowana jako odpowiedź na postępującą degradację środowiska. Powszechnie uznawana
definicja tego rozwoju pochodzi z 1987 r. z raportu ONZ „Nasza Wspólna Przyszłość” [Majewski, Lane (red.) 2003, Niezgoda 2011], w którym określano to pojęcie jako „zaspokajanie potrzeb dnia dzisiejszego w sposób, który nie ogranicza przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb” [Kronenberg, Bergier
(red.) 2010, s. 71]. Ogólna interpretacja tego terminu zakłada (rys. 1), „iż jest to
rozwój oparty na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów
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Rys. 1. Determinanty zrównoważonego rozwoju
Źródło: opracowanie własne.

i technologii oraz minimalizowaniu niekorzystnego oddziaływania człowieka na
środowisko przyrodnicze, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb społecznych,
gospodarczych i ekologicznych współczesnych i przyszłych pokoleń” [Kowalczyk
2011, s. 35].
Głównym przesłaniem idei zrównoważonego rozwoju jest zależność i wzajemne
uwarunkowania ochrony środowiska, wzrostu ekonomicznego i rozwoju człowieka,
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym [Przez edukację… 2001].
Za cel tego rozwoju można uznać wzrost dobrobytu, postrzegany przez pryzmat nie
tylko konsumpcji dóbr, ale także ekologicznych warunków życia, dzięki czemu następuje wzrost jakości życia [Niezgoda 2011].
W ustawie Prawo ochrony środowiska [Ustawa z 27 kwietnia 2001] zrównoważony rozwój został określany jako: „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności lub ich obywateli zarówno współczesnego,
jak i przyszłych pokoleń”. Nie ulega wątpliwości, że jest to koncepcja złożona
i sprzyja konsolidacji praw przyrody i ekonomii w działaniach gospodarczych.
W tradycyjnym ujęciu modelu zrównoważonego rozwoju zakłada się równoczesną
realizację celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych [Knapik 2014]. Powodzenie realizacji założeń tej koncepcji zależy od harmonii pomiędzy ładem eko-
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nomicznym, społecznym i ekologicznym, co wymaga kompleksowego podejścia,
stanowiącego jedność wszystkich tych aspektów [Jęczmyk, Karczewska 2007]. Jak
podkreśla T. Borys [2011], planowanie i zarządzanie rozwojem zrównoważonym na
poziomie regionalnym i lokalnym to podstawowe zadanie władz samorządowych.
Realizacja tego zadania wiąże się z jego pomiarem, aczkolwiek nie ma jednej uniwersalnej metody takiego pomiaru. Podstawowymi narzędzia służącymi do monitorowania w sposób wymierny istoty tej koncepcji są wskaźniki zrównoważonego
rozwoju, które są ściśle związane z jego celami. Zadaniem tych wskaźników jest
umożliwienie kontroli realizacji Agendy 21 oraz celów milenijnych potwierdzonych
na II Szczycie Ziemi w Johannesburgu [Borys (red.) 2005].
W Polsce funkcjonują dwa systemy pomiaru wskaźnikowego [Kronenberg, Bergier (red.) 2010]. Pierwszy funkcjonuje w ramach europejskiego programu Urban
Audit. Głównym jego celem jest dostarczenie obiektywnych i porównywalnych
danych z 9 dziedzin. Z punktu widzenia niniejszej pracy należy podkreślić, że jedną
z poddziedzin jest turystyka, którą opisuje aż 6 wskaźników. Drugi system to oryginalny polski pomysł monitoringu wskaźnikowego realizowany w ramach Systemu
Analiz Samorządowych przez Związek Miast Polskich. Podobnie jak w pierwszym
systemie wskaźników uwzględniona została również turystyka jako dziedzina w ładzie gospodarczym.
Konstatując, należy podkreślić, że monitorowanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, społeczeństwie i gospodarce za pomocą odpowiednio dobranych
wskaźników ma kluczowe znaczenie przy poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla
poprawy standardu życia i wzrostu gospodarczego oraz utrzymania jakości środowiska przyrodniczego.

3. Agroturystyka elementem zrównoważonego rozwoju
Turystyka, w szczególności agroturystyka, jest dziedziną gospodarki ściśle związaną ze środowiskiem przyrodniczym oraz kulturowym, dzięki czemu ma doskonałe
predyspozycje, aby stać się stymulatorem zrównoważonego rozwoju regionu,
w którym jest rozwijana. Postępująca ewolucja wiedzy dotycząca rozwoju zrównoważonego stała się podstawowym paradygmatem rozwoju i doprowadziła do wykreowania idei turystyki zrównoważonej. Zakres terminu „turystyka zrównoważona”
najpełniej oddaje definicja przyjęta w kwietniu 1995 r. przez World Conference on
Sustainable Tourism w tzw. Karcie Turystyki Zrównoważonej, której artykuł 1. zakłada, że „rozwój pod wpływem turystyki powinien nawiązywać do zasady rozwoju zrównoważonego, co oznacza, że musi uwzględniać trwałość funkcjonowania
przyrody, musi nawiązywać do danej gospodarki oraz musi pod względem etycznym i społecznym być dostosowanym do norm obowiązujących w danej społeczności” [Dudek, Kowalczyk 2003, s. 118]. Niewątpliwie podstawą tej koncepcji turystyki jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy potrzebami turystów,
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środowiska przyrodniczego oraz społeczności lokalnych [Gołembski (red.) 2006].
Trzeba wyraźnie podkreślić, że tak pojmowana zrównoważana działalność turystyczna powinna być podejmowana w taki sposób, aby przynieść korzyści lokalnym społecznościom poprzez wzmocnienie lokalnej gospodarki, zatrudnienie miejscowej siły roboczej, wykorzystanie lokalnych materiałów i produktów rolnych,
a także tradycyjnych umiejętności [Cottrell et al. 2013]. Zatem wcielanie w życie
zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce na poziomie lokalnym polega na proekologicznym rozwoju gospodarczym gmin oraz stworzeniu instrumentów ekologizacji funkcji gospodarczych obszarów związanych z turystycznym użytkowaniem ich zasobów [Nitkiewicz-Jankowska, Szromek 2010]. W zrównoważonej
turystyce bierze się pod uwagę długofalowe korzyści wszystkich interesariuszy, co
stoi w opozycji do kierowania się tylko i wyłącznie przesłankami ekonomicznymi
[Dzwonkowska 2011].
Warto podkreślić, że turystyka zrównoważona może obejmować różne formy
[Junganaru et al. 2008] i rodzaje turystyki (rys. 2). Formą, która jest zgodna z założeniami turystyki zrównoważonej oraz z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest
właśnie agroturystyka, ponieważ z założenia wyklucza intensywny ruch turystyczny, a poza tym nie powoduje nadmiernej presji na środowisko przyrodnicze i kulturowe. Ta forma wypoczynku obejmuje świadczenie usług turystycznych przez
rodzinę rolniczą na terenie funkcjonującego gospodarstwa rolnego, a uczestnictwo
w życiu odwiedzanego gospodarstwa rolnego stanowi jedną z ważniejszych atrakcji. Co więcej, walory przyrodnicze i kulturowe danego obszaru stanowią podstawę
rozwoju tej działalności.

TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA
Turystyka wiejska
Agroturystyka
Ekoagroturystyka

Ekoturystyka
Turystyka przyrodnicza
Turystyka zielona
Turystka łagodna
Turystyka aktywna
Turystyka kwalifikowana
Turystyka alternatywna

Rys. 2. Formy turystyki zrównoważonej
Źródło: opracowanie własne.

Agroturystyka to nie tylko szansa na ożywienie gospodarcze terenów wiejskich,
ale również forma propagowania myślenia ekologicznego i większego poszanowania środowiska naturalnego [Uglis, Jęczmyk 2009]. Do najważniejszych cech ekologicznych tej formy turystyki można zaliczyć [Niedziółka, Kowalska 2006]:
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•• ochronę środowiska przyrodniczego przez promocję takich form turystyki, które
są ekonomicznie produktywne, społecznie odpowiedzialne i przyjazne środowisku;
•• podejmowanie działalności turystycznej i rolniczej w dostosowaniu do środowiska i krajobrazu;
•• rozwój produkcji żywności o podwyższonych parametrach ekologicznych;
•• rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki (transport, wytwarzanie energii, gospodarka odpadami, ściekami, wodami, itp.);
•• utrzymanie integralności krajobrazu, wartości kulturowych oraz atrakcyjności
miejscowości i okolicy.
Agroturystyka jest więc tą formą turystyki, która jednocześnie umożliwia ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wymusza zarówno poprawę, jak
i rozwój infrastruktury oraz poprawia szanse na przyszłość. Pozwala na unikanie
znacznych zmian w środowisku przyrodniczym oraz w funkcjonowaniu społeczności lokalnych terenów wiejskich odwiedzanych przez turystów. Co więcej, przyczynia się zarówno do rozwoju turystyki zrównoważonej, jak i wdrażania koncepcji
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
W tym miejscu warto podkreślić, że obszary wiejskie w Polsce stanowią 93,2%
powierzchni kraju i zamieszkuje je 14,9 mln osób, tj. 38,9% [Obszary wiejskie
w Polsce 2011]. Tereny te obecnie są coraz częściej postrzegane jako miejsce zamieszkania ludności pracującej w miastach oraz jako miejsce odpoczynku dla mieszkańców miast. Potwierdza to wizja obszarów wiejskich w 2020 r. zamieszczona
w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020
[MONITOR 2012]. Autorzy tej strategii wskazują m.in. rozwój turystyki, w tym
agroturystyki, jako przejaw przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy wykorzystujących potencjał endogeniczny tych terenów. Przyczyni się to do budowy
i rozwoju infrastruktury turystycznej i kultury oraz promocji agroturystyki i dziedzictwa kulturowego.
Bez wątpienia Polska wieś i obszary wiejskie stanowią atrakcyjną destynację,
w szczególności dla osób poszukujących ciszy i spokoju, kontaktu z przyrodą
i ucieczki od zgiełku miejskiego życia. Jednakże należy pamiętać, że nawet najbardziej bogate walory turystyczne nie gwarantują sukcesu, jeśli nie towarzyszy im
stosowna infrastruktura, tj. baza noclegowa, baza gastronomiczna i rekreacyjna oraz
komunikacyjna ułatwiająca dostępność.
Wypoczynek na wsi w Polsce ma bogate tradycje, związane z wyjazdami ludności miejskiej do rodziny na wieś w sezonie letnim i jesiennym, połączonymi z pomocą w pracach polowych [Bański 2006]. Peregrynacje na wieś były również organizowane w ramach tzw. wczasów pod gruszą, dofinansowywanych pracownikom przez
zakład pracy w latach 60. i 70. ubiegłego wieku [Drzewiecki 2009]. Warto przypomnieć, że termin agroturystyka w literaturze przedmiotu oraz w praktyce jest stosowany od początku lat 90. XX wieku.
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Analizując dane dotyczące skali rozwoju agroturystyki, należy stwierdzić, że są
one dość nieprecyzyjne, pochodzą bowiem z różnych źródeł. Od 2009 r. gromadzeniem danych statystycznych dotyczących liczby kwater agroturystycznych1 zajmuje
się GUS – Urząd Statystyczny w Rzeszowie, z kolei w latach 2003-2007 coroczne
badania prowadził Instytut Turystyki w Warszawie. Biorąc pod uwagę zakres zebranych danych, należy w szczególności podkreślić, że stałym, miesięcznym badaniem
objęte są tylko gospodarstwa agroturystyczne mające 10 i więcej miejsc noclegowych. Pozostałe obiekty badane są metodą reprezentatywną, raz w roku. W tabeli 1.
zamieszczono dane statystyczne na temat liczby gospodarstw agroturystycznych
i miejsc noclegowych.
Tabela 1. Przestrzenne zróżnicowanie liczby gospodarstw agroturystycznych
Województwo

2007a

2009

2011

2012b

2013b

l.g.a.

l.m.n.

Dolnośląskie

592

6475

397

4660

638

7330

62

1036

70

1167

Kujawsko-pomorskie

333

3544

182

1940

256

3033

13

245

19

367

Lubelskie

408

3445

249

2045

430

3652

21

304

27

404

Lubuskie

164

1615

66

715

95

946

22

392

25

409

Łódzkie

167

1427

106

1362

180

1889

21

295

21

322

1590 17 927

Małopolskie

l.g.a. l.m.n. l.g.a. l.m.n. l.g.a. l.m.n. l.g.a. l.m.n.

819

9845 1344 16 127

67

1111

90

1423

Mazowieckie

378

3322

230

2222

360

3587

39

609

45

715

Opolskie

112

1110

91

917

110

1109

5

70

13

200

Podkarpackie

1074

8288

995

8482

989

8485

56

842

73

1102

Podlaskie

629

5751

478

4382

609

5673

54

722

62

852

Pomorskie

770

7565

416

4861

622

7102

87

1613

94

1646

Śląskie

384

5296

209

2491

384

4875

37

709

44

876

Świętokrzyskie

355

2896

218

1996

291

2672

28

377

30

408

Warmińsko-mazurskie

869

8164

444

4799

743

7263

72

1082

78

1199

Wielkopolskie

474

4703

271

3191

418

4737

64

1060

72

1150

Zachodniopomorskie

491

5616

302

3187

383

4214

35

657

37

531

Razem

8790 87 144 5473 57 095 7852 82 694

683 11 124

800 12 771

l.g.a. – liczba gospodarstw agroturystycznych, l.m.n. – liczba miejsc noclegowych; a – dane
Instytutu Turystyki; b – dane GUS (dotyczą obiektów, które posiadają 10 i więcej miejsc noclegowych)
Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki.

Kwatera agroturystyczna – rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią pokoje i domy mieszkalne oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adaptacji) w gospodarstwach wiejskich (rolnych, hodowlanych, ogrodniczych czy rybackich), będące własnością rolników, wynajmowane turystom na nocleg za opłatą [Turystyka 2013].
1
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Konieczność dostosowania badań w dziedzinie turystyki do prawodawstwa unijnego spowodowało, że GUS rozszerzył zakres podmiotowy badania bazy noclegowej o obiekty indywidualnego zakwaterowania posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. Działania te sprawiły, że począwszy od 2012 r., dane obejmują również
informacje na temat pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych [Turystyka 2013].
Z danych zamieszczonych w tabeli 1. wynika, że w 2007 r. funkcjonowało ponad
8 tys. gospodarstw agroturystycznych dysponujących prawie 88 tys. miejsc noclegowych. Jak wspomniano, obecnie dane takie zbiera GUS. Wyniki badań wykazały, że
w 2013 r. liczba kwater agroturystycznych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych wyniosła 800 i oferowały one prawie 13 tys. miejsc noclegowych [Turystyka 2014]. Pod względem wielkości bazy agroturystycznej przoduje województwo
pomorskie – 94 obiekty oraz małopolskie – 90 obiektów. Warto również podkreślić,
że liczba gospodarstw agroturystycznych dysponujących 10 i więcej miejsc noclegowych w 2013 r. wzrosła o 17% w stosunku do poprzedniego roku. Ponadto przeprowadzone badania obiektów posiadających 9 i mniej miejsc noclegowych wykazały ich 2956 z 22,5 tys. miejsc noclegowych.
Podsumowując, należy stwierdzić, że agroturystyka stanowi szybko rozwijającą
się bazę noclegową, a w jej strukturze dominują podmioty „małe”, do 9 miejsc noclegowych. Dzięki temu stanowi alternatywę dla dużych obiektów zbiorowego zakwaterowania.

4. Zakończenie
Rozwój zrównoważony oznacza taki model rozwoju, w którym sposób prowadzenia
działalności gospodarczej, wykorzystania zasobów środowiska i zasobów społecznych warunkowany jest koniecznością ochrony środowiska przyrodniczego, racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi i zachowaniem ich dla przyszłych
pokoleń. Realizacja tego modelu ma zapewnić trwałą poprawę jakości życia w oparciu o poszanowanie i ochronę środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego danego regionu.
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju istotną determinantą, której skutki
można obserwować w sferze gospodarczej, społecznej i ekologicznej, jest turystyka.
Potwierdzają to badania gmin w województwie zachodniopomorskim [Sammel et al.
2013] oraz powiatów w kujawsko-pomorskim [Kozłowska 2010], z których wynika,
że powiaty inwestujące m.in. w turystykę osiągały znacznie wyższe wskaźniki ładu
zrównoważonego.
Z uwagi na znaczący udział obszarów wiejskich w Polsce szczególnego znaczenia nabiera agroturystyka, która jest jednoznacznie identyfikowana z tymi terenami.
Rozwój tej formy turystyki staje się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego,
tworzy nowe miejsca pracy poza rolnictwem i rynki zbytu na produkty żywnościowe
i drobnej przedsiębiorczości. Dodatkowo ogranicza negatywne oddziaływanie turystyki na środowisko oraz przyczynia się do ochrony krajobrazowo-kulturowych za-
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sobów obszarów wiejskich. Dzięki propagowaniu tej formy turystyki wprowadza się
w regionie rozwój turystyczny przyjazny środowisku, z zachowaniem wpływu na
ten proces społeczności lokalnej i osiąganiem korzyści ekonomicznych. Co więcej,
rozkwit agroturystyki na terenach wiejskich przyczynia się do ich wielofunkcyjnego, a tym samym do trwałego ożywienia
Z ekonomicznego punktu widzenia agroturystyka często stanowi jedyną drogę
ożywienia wsi zaniedbanych gospodarczo, poprzez wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, poprawę estetyki gospodarstw i ich otoczenia, rozbudowę
infrastruktury oraz zachowanie lokalnej kultury. Korzyści, jakie daje rozwój tej formy aktywności gospodarczej, potwierdzają badania przeprowadzone w powiatach
limanowskim [Niedziółka 2007], kłodzkim [Uglis, Jęczmyk 2009] czy milickim
[Uglis 2009].
Biorąc pod uwagę dane statystyczne na temat skali i rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych, należy stwierdzić, że są one tylko dostępne na poziomie
wojewódzkim (NTS 2), nie odzwierciedlają więc silnego zróżnicowania liczebności
gospodarstw na poziomie gmin. Aby dokonać pełnej oceny znaczenia agroturystyki
w zrównoważonym rozwoju, konieczna jest dostępność danych na poziomie gmin.
Należy zatem stwierdzić, że problematyka prezentowana w niniejszym opracowaniu
stanowi teoretyczny przyczynek do dalszych pogłębionych badań nad znaczeniem
agroturystyki jako faktora zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.
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