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84. Odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie na obszarach wiejskich w Polsce w 

2006 roku – s. 190 

85. Odsetek mieszkań podłączonych do sieci gazowej na obszarach wiejskich w Polsce w 2006 

roku – s. 191 

86. Liczba sklepów na 1000 ludności na obszarach wiejskich w Polsce w wybranych latach – s. 

194 

87. Liczba stacji benzynowych na 10 tys. ludności na obszarach wiejskich w Polsce w wybranych 

latach – s. 197 

88. Liczba aptek i punktów aptecznych na 10 tys. ludności na obszarach wiejskich w Polsce w 

wybranych latach – s. 198 

89. Wykres osypiska – s. 204 

90. Rozkład przestrzenny składowej Z1 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

207 

91. Rozkład przestrzenny składowej Z2 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

207 

92. Rozkład przestrzenny składowej Z3 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

212 

93. Rozkład przestrzenny składowej Z4 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

212 

94. Rozkład przestrzenny składowej Z5 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

215 

95. Rozkład przestrzenny składowej Z6 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

215 

96. Rozkład przestrzenny składowej Z7 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

218 

97. Rozkład przestrzenny składowej Z8 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 

218 

98. Wykres osypiska – s. 222 

      99.  Rozkład przestrzenny składowej Z1 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s.  

             224 



 

100.  Rozkład przestrzenny składowej Z1 w podziale na typy na obszarach wiejskich w Polsce – s. 224 

101.  Typologia obszarów wiejskich w Polsce na podstawie metody znaków – s. 228 

102.  Klasyfikacja obszarów wiejskich w Polsce metodą skupień (metoda k-średnich) – s. 231 

103.  Wykres średnich k-skupień – s. 233 

104.  Poziom zurbanizowania obszarów wiejskich w Polsce obliczony metodą z-scores (wskaźnik  

         Perkala) – s. 235 

 


