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GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRAKTYKI 
KSZTAŁTUJĄCA ŁAD PRZESTRZENNY

Ryszard Cymerman, Barbara Grządka, Luiza Tyszko

Streszczenie. Artykuł ten jest próbą oceny dotychczasowego dorobku w zakresie 
gospodarki przestrzennej. Omówiono w nim podstawowe pojęcia dotyczące gos
podarki przestrzennej, tj.: przestrzeń, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony. 
Zestawiono również główne osiągnięcia gospodarki przestrzennej, do których się 
zalicza:
-  nowy kierunek kształcenia,
-  definicja gospodarki przestrzennej,
-  dorobek literatury,
-  rozwój prawa,
-  uwypuklenie roli społeczeństwa,
-  myślenie ekologiczne,
-  zainteresowanie obszarami wiejskimi,
-  wypracowanie i weryfikacja systemu instrumentów i form realizacji celów gos

podarki przestrzennej,
-  względnienie skutków ekonomicznych ustaleń miejscowych planów zagospodaro

wania przestrzennego.

Słowa kluczowe: gospodarka przestrzenna, przestrzeń, lad przestrzenny, rozwój 
zrównoważony, osiągnięcia gospodarki przestrzennej.

Gospodarka przestrzenna jest dziedziną, którą jest zainteresowany każdy 
człowiek. Każdy bowiem -  od osób fizycznych poczynając, poprzez podmioty 
gospodarcze, a kończąc na organach różnych szczebli administracji i działów 
gospodarki narodowej -  w określonym zakresie oraz mniej lub bardziej świado
mie zajmuje się gospodarką przestrzenną -  uczestniczy w wyborze lokalizacji 
przedmiotów w przestrzeni, podejmuje działania związane z gospodarowaniem 
przestrzenią.

Gospodarowanie przestrzenią polega na podejmowaniu decyzji o przezna
czeniu terenu do pełnienia różnorodnych funkcji społecznych i gospodarczych
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oraz decyzji o sposobie zagospodarowania i zabudowy tych terenów. Wywiera 
to istotny wpływ na stan zachowania i możliwości ochrony różnorodności 
biologicznej. Efektem gospodarowania przestrzenią są określone stany zagos
podarowania, struktury przestrzenne oraz organizacja społeczeństwa.

Zadaniem gospodarki przestrzennej jest określenie zasad i metod gos
podarowania przestrzenią, aby uzyskać określony cel -  zapewnić lad prze
strzenny oraz osiągnąć rozwój zrównoważony.

PRZESTRZEŃ JAKO PRZEDMIOT GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ

Przestrzeń jest specyficznym zbiorem pewnej liczby faktów o charakterys
tycznych zależnościach. Definicje przestrzeni mogą być różne w zależności od 
tego, w jakim ujęciu jest ona postrzegana. Dla gospodarki przestrzennej 
najbardziej użyteczna jest przestrzeń określana jako geodezyjna i geograficzna. 
P rzestrzeń  geodezyjna wywodzi się z wyobrażenia przestrzeni absolutnej, 
a więc pozbawionej jakichkolwiek granic i istniejącej niezależnie od materii. 
Jednocześnie musi mieć początkowy punkt odniesienia i w przypadku prze
strzeni geodezyjnej punktem tym jest powierzchnia ziemi. Jest to więc prze
strzeń pusta, w której tkwią konkretne elementy będące jej wypełnieniem. Jej 
parametry -  sztywność i niezmienność -  pozwalają na porządkowanie, klasyfi
kowanie i mierzenie ciał występujących w przestrzeni, co jest wykorzystywane 
przy tworzeniu różnego rodzaju map.

P rzestrzeń  geograficzna jest utworzona przez zbiór obiektów material
nych, ze wszystkimi właściwościami materii, a więc zróżnicowana pod wzglę
dem: fizycznym, biologicznym i geochemicznym. W przestrzeni geograficznej 
uwzględnia się dodatkowo czas, przez co jest ona trudna do mierzenia. Każda 
przestrzeń geograficzna jest ograniczona pewnymi granicami (np.: polityczno- 
-administracyjnymi, naturalnymi) i stanowi część powierzchni kuli ziemskiej. 
Charakteryzuje się ona pewnymi cechami fizycznymi (np.: urzeźbieniem, 
wysokościami względnymi) i przyrodniczymi (np.: klimatem, glebami, wodą, 
roślinnością, światem zwierzęcym), które tworzą komponenty zróżnicowane 
przestrzennie. Równocześnie każdy z tych komponentów ulega przekształ
ceniom pod wpływem działalności gospodarczej i społecznej człowieka. Dlatego 
w przestrzeni geograficznej występuje nieskończona liczba kombinacji posz
czególnych jej cech naturalnych i antropogenicznych powstałych w wyniku ich 
nałożenia się. Cechy te mogą występować w różnym nasileniu i układzie. 
Zróżnicowanie to przyczyniło się do wykształcenia w przestrzeni geograficznej 
innych rodzajów przestrzeni o określonych właściwościach. Z tego względu 
można wyróżnić:

-  p rzestrzeń  przyrodniczą -  wypełnioną elementami przyrodniczymi
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stwarzającymi warunki niezbędne do życia gatunków biologicznych i mającą 
swą wartość ekologiczną;

-  p rzestrzeń  ekonom iczną (gospodarczą) -  obszar przestrzeni geo
graficznej, na której jest prowadzona działalność gospodarcza, przez co prze
strzeń uzyskuje określoną przydatność, użyteczność i wartość ekonomiczną;

-  p rzestrzeń  społeczną -  czyli zajmowaną przez określone społeczności, 
które w aspekcie politycznym funkcjonują w formie państw i dążą do zas
pokojenia własnych potrzeb, przez co nabiera ona wartości społecznej;

-  p rzestrzeń  kulturow ą -  jako obszar, w którym trwale jest umiej
scawiany dorobek kultury materialnej, przez co przestrzeń nabiera wartości 
kulturowej [Kupiec 1997].

Na przestrzeń  nie należy więc patrzeć jako na dobro wolne, ale jako na 
dobro rzadkie i mające wiele różnorodnych cech i właściwości; dobro nie- 
pomnażalne, łatwo ulegające zmianom (często trudno odwracalnym), a więc 
jest przedmiotem delikatnym i wrażliwym na działania i tak musi być trak
towana we wszelkich poczynaniach z nią związanych.

GłÓWNE CELE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Gospodarka przestrzenna dąży do zapewnienia dwóch podstawowych celów: 
ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przyjmuje się za Kolipińskim 
[1980], że poczucie ładu stanowi jedną z najistotniejszych potrzeb ludzkich. Ład 
jest warunkiem orientacji osobniczej w zmiennym środowisku. Różnorodność 
uporządkowana stanowi ład przestrzenny. Związki między ładem i różnorodnoś
cią wymagają, aby wszelkie korzyści płynące z różnorodności mogły się ujawnić 
tylko wtedy, gdy ta różnorodność jest uporządkowana, a więc panuje w niej 
pewien ład. Ład przestrzenny można osiągnąć jedynie, gdy jest on zespolony 
z innymi rodzajami ładu, np.: społecznym, gospodarczym, ekologicznym. Ład 
przestrzenny to pewien ideał przestrzeni, do którego należy dążyć.

Głównymi czynnikami zachowania ładu przestrzennego są:
-  rozmieszczenie przestrzenne funkcji (właściwe funkcje w optymalnych miej

scach);
-  sąsiedztwo funkcji (bezkonfliktowe i dające największe korzyści);
-  struktura pionowa (zachowanie proporcji wysokości, występowanie domi

nanty);
-  struktura pozioma (harmonia w strukturze użytkowania i władania, czyli 

odpowiedni kształt i wielkość działek, rozłogu, pól siewnych i gospodarstwa 
wiejskiego, oddalenie od podmiotów gospodarczych).

Drugim ważnym celem gospodarki przestrzennej jest dążenie do osiąg
nięcia rozwoju zrównoważonego.

Rozwój zrównoważony jest to proces, który charakteryzuje się dążeniem do
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osiągnięcia trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego przez zapewnienie 
dostępu do zasobów zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych, wzrostu 
ekonomicznego dokonującego się przez bardziej efektywne wykorzystanie 
surowców i innych zasobów przyrody, racjonalizację zużycia energii i pracy, 
a także rozwój proekologicznych technologii oraz ochrony dziedzictwa przyrod
niczego, kulturowego. Istotą tak rozumianego zrównoważonego rozwoju jest 
powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności 
z poprawą stanu środowiska przyrodniczego i dążeniem do zachowania go 
w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju (nie powodującego degradacji 
środowiska, a zapewniającego poprawę jego funkcjonowania) umożliwi unik
nięcie konfliktów społecznych i gospodarczych. Poprawa funkcjonowania śro
dowiska przyrodniczego pozwoli na tworzenie warunków rozwoju opartego na 
przyrodniczych zasadach i walorach [Dubel 2000].

Rozwój zrównoważony wraz z przyjętym paradygmatem ładu przestrzen
nego są więc nadrzędnymi celami gospodarki przestrzennej.

Wyżej wymienione cele są realizowane przez różne formy, do których się 
zalicza:
-  politykę przestrzenną,
-  planowanie przestrzenne,
-  ochronę przestrzeni,
-  dysponowanie przestrzenią,
-  zarządzanie przestrzenią,
-  formy aktywne kształtujące przestrzeń.

Na realizację danych form wpływa przede wszystkim społeczeństwo. To 
właśnie dzięki niemu jest możliwe osiągnięcie wysokiej jakości form, a przez to 
dynamiczny rozwój gospodarki przestrzennej.

DOTYCHCZASOWY DOROBEK GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ

Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt gospoda
rowania przestrzenią. W wyniku prężnego rozwoju tej dziedziny można zauwa
żyć sukcesy w tworzeniu dorobku z zakresu gospodarki przestrzennej.

W rozwoju myśli związanej z gospodarką przestrzenną można wyróżnić 
następujące osiągnięcia:

1) Utworzono odrębny (nowy) kierunek kształcenia -  gospodarkę przes
trzenną

Gospodarka przestrzenna pozostaje w ścisłym związku ze swoim wielodys- 
cyplinowym rodowodem. Na styku wielu macierzystych dyscyplin stwarza 
nową jakość, właśnie dzięki kojarzeniu metod i pojęć. Powstanie tej nowej
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jakości nie jest ani zdarzeniem sztucznym, ani przypadkowym. Nie jest rów
nież przejściowym i krótkotrwałym. Jest bowiem produktem nasilenia się 
wyzwań i naturalnego wygenerowania problemów, które niesie za sobą cywili
zacja. Jest również naturalne i konieczne to, że przedmiotem zainteresowania 
nauki stają się coraz bardziej złożone byty.

Doceniając wagę problematyki przestrzennej w procesie transformacji us
trojowo-gospodarczej, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego uchwałą nr 188/95 
z 19 października 1995 r. powołała nowy kierunek studiów -  gospodarkę 
przestrzenną. Było to w pewnym sensie usankcjonowanie faktu, że od czterech 
lat studia takie (jako specjalność) prowadziły już dwie uczelnie. Obecnie 
w kraju jest dziesięć uczelni, które mają kierunek „gospodarka przestrzenna”, 
z takim samym minimum programowym.

2) Podjęto próbę zdefiniowania dyscypliny „gospodarka przestrzenna”
Na termin „gospodarka przestrzenna” składają się dwa pojęcia: gospodarka

i przestrzeń. Gospodarka oznacza gospodarowanie, dysponowanie i zarządza
nie czymś. W tym przypadku będzie to przestrzeń.

Przestrzeń (łacińskie spatium) jest rozumiana najczęściej jako trójwymia
rowy obszar. Ograniczona jest trzema wymiarami, tj. długością, szerokością 
i wysokością. Kolokacja tych słów tworzy nowy termin -  gospodarka przes
trzenna, który oznacza gospodarowanie przestrzenią i w przestrzeni.

3) Osiągnięcia w literaturze z zakresu gospodarki przestrzennej (książki, 
czasopisma, artykuły)

Literatura przedmiotu jest dosyć bogata. Są to nie tylko artykuły, ale także 
monografie i opracowania książkowe. Stanowią głosy w naukowej dyskusji, 
zmierzającej do usprawnienia gospodarki przestrzennej w Polsce. Autorzy prac 
podejmują rozważania na temat poszczególnych aspektów bądź działów, cało
ści zjawisk i procesów składających się na szeroką problematykę gospodarki 
przestrzennej. Przykładowymi pozycjami książkowymi zasługującymi na 
szczególną uwagę są:
-  Domański R., 2002. Gospodarka przestrzenna.
-  Kołodziejski J., PartekaT., 1999. Cywilizacja informacyjna a przekształcenia 

przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich.
-  Malisz B., 1984. Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej.
-  Niewiadomski Z., 2002. Planowanie przestrzenne: zarys systemu.
-  Regulski J., 1985. Planowanie przestrzenne.
-  Kachniarz T., 1995. Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzen

nego.
4) Rozwój prawa w zakresie gospodarki przestrzennej
Nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego kraju jest zapisanie warun

ków rozwoju w dokumentach prawa. Polski system prawny w zakresie gospodarki 
przestrzennej ma bogate tradycje. Podwalmy jego tworzyło rozporządzenie Prezy
denta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie
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osiedli. W II Rzeczpospolitej budowana od podstaw gospodarka wymagała zdefi
niowania podstawowych elementów rozwoju. Nawet okres wojny nie przerwał 
prac w tym kierunku. U schyłku drugiej wojny światowej dostrzeżono konieczność 
opracowania zasad odbudowy zniszczonego kraju, a w szczególności stolicy (prof. 
Zachwatowicz z grupa naukowców opracował pierwszy plan odbudowy War
szawy). Lata powojenne przyniosły nowy system polityczny i gospodarczy nie
znany do tej pory w Polsce, a w jego ramy zostały wpisane akty prawne dotyczące 
kierowania rozwoju kraju w przestrzeni -  ustawa o planowaniu przestrzennym 
z 31 stycznia 1961 r. i ustawa o planowaniu przestrzennym z 12 lipca 1984 r.

Po zmianie w Polsce sytemu politycznego i gospodarczego w 1989 r. przed 
naukowcami i politykami stanęło wyzwanie dostosowania lub wręcz stwo
rzenia nowych przepisów prawa odpowiadających współczesnym czasom 
-  ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r.

W miarę upływu czasu rozwijająca się gospodarka polska napotkała kolejny 
próg w swym rozwoju, postawiony przez organizacje europejskie i między
narodowe, których członkiem już jest lub będzie w najbliższym czasie. Działa
nia wymagają ciągłego dostosowywania przepisów prawa do wyższego poziomu 
rozwoju gospodarki przestrzennej.

5) Zaznaczono i uwypuklono rolę społeczeństwa (udział społeczny w pro
cedurach planistycznych)

Wraz z rozwojem systemu demokratycznego w Polsce zaczęto zwracać 
szczególną uwagę na rolę społeczeństwa w gospodarce przestrzennej. Jednym 
z warunków właściwego zagospodarowania przestrzennego jest szerokie zaan
gażowanie społeczeństwa w procesy decyzyjne. Takie podejście jest zgodne 
z tendencjami panującymi w krajach unijnych. Potrzeby te dostrzeżono tam 
znacznie wcześniej.

Tendencje do uspołecznienia znalazły odbicie również w polskim ustawodaw
stwie, czego przykładem była ustawa z 12 lipca 1984 r. o planowaniu przes
trzennym. Wyrazem tego był obowiązek powoływania w procesie planowania 
organów opiniodawczych i doradczych: Rady Gospodarki Przestrzennej, komi
sji planu regionalnego oraz komisji planu miejscowego. Poza tym był roz
budowany obowiązek konsultacji społecznej, zarówno na etapie sporządzania 
projektów założeń do planów, jak i na etapie sporządzania projektów planów 
[Niewiadomski 2002].

Innym przykładem jest ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym, zgodnie z którą przy sporządzaniu miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego społeczeństwo jest zaangażowane na etapie two
rzenia projektu planu. Projekt planu jest wykładany do publicznego wglądu 
łącznie z prognozą skutków wpływu planu na środowisko. Każdy obywatel ma 
prawo wnieść protesty i zarzuty do tego planu, które później rozpatruje zarząd 
gminy.

Kolejnym potwierdzeniem tendencji do uspołecznienia jest ustawa
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z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jest przykładem dostosowa
nia prawa polskiego do przepisów unijnych, w których rola społeczeństwa nie 
jest pomijana. Prawo ochrony środowiska zapewnia wszystkim obywatelom 
wgląd do wielu dokumentów mających istotny wpływ na ich życie.

6) „Ekologizacja” (myślenie ekologiczne) -  dążenie do zapewnienia ładu 
przestrzennego przez odpowiednie gospodarowanie przestrzenią; dążenie do 
rozwoju zrównoważonego

Gospodarowanie przyrodą ma być gospodarowaniem ekosystemami w spo
sób nie niszczący ich równowagi. Współczesne gospodarowanie jest prowadzo
ne ze znajomością praw ekologicznych i ich przestrzeganiem. Podnoszona jest 
świadomość społeczeństwa o osobistej odpowiedzialności każdego obywatela za 
realizowanie ochrony środowiska i ochrony jego zasobów w miejscu pracy, 
zamieszkania i wypoczynku. Chodzi o to, aby każdy człowiek był bardziej 
aktywny, odpowiedzialny i lepiej przygotowany do wymagań, jakimi są: za
chowanie jakości środowiska i jakości życia oraz zapewnienie trwałego rozwoju. 
Obecnie z ekologizacją spotykamy się częściej niż poprzednio, np.: w szkołach, 
w mediach, w codziennym życiu. Dzięki takiemu podejściu, świadomość ekolo
giczna jest kształtowana już od najmłodszych lat.

7) Rozszerzenie pola zainteresowań o obszary wiejskie
Uwaga polityków koncentruje się na problematyce rozwoju obszarów wiej

skich od początku okresu modernizacji rolnictwa, tj. mniej więcej od lat 
pięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Nigdy jednak nacisk na tę politykę nie 
był położony tak mocno jak obecnie.

O konieczności wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich mówi się od 
wielu lat w krajach Europy Zachodniej. Strategia wielofunkcyjnego rozwoju 
wsi nie jest nowa także w Polsce. Efektem wielofunkcyjnego rozwoju wsi jest 
zahamowanie depopulacji tych obszarów, wzrost dochodów ludności wiejskiej, 
rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny, urbanizacja wsi, a tym samym 
wzrost atrakcyjności wsi jako miejsca pracy i zamieszkania. W ostatnich latach 
prace związane z kształtowaniem krajobrazu obszarów wiejskich nabierają 
coraz większego znaczenia. Jest to poniekąd związane z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej. Powstaje zatem konieczność uwzględnienia tej prob
lematyki w rozwoju obszarów wiejskich. Kształtowanie obszarów wiejskich jest 
to celowa i świadoma działalność człowieka, mająca na celu doprowadzenie do 
takiego stanu środowiska, w którym pełnione przez obszary wiejskie funkcje 
będą uwzględniały zasady rozwoju zrównoważonego.

8) Wypracowanie i weryfikacja systemu instrumentów i form realizacji 
celów gospodarki przestrzennej

Polska gospodarka przestrzenna jest już na takim etapie rozwoju, w któ
rym został wypracowany system form realizacji celów gospodarki przestrzen
nej przez: politykę przestrzenną, planowanie przestrzenne, ochronę przes

Administratio Locorum 1(1-2) 2002



12 R. Cymerman, B. Grządka, L. Tyszko

trzeni, dysponowanie przestrzenią, zarządzanie przestrzenią.
Ustawą, która szeroko obejmuje zagadnienia związane z gospodarką przes

trzenną, jest ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(DzU nr 15 z 1999 r., poz. 139 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
Określa zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenu na 
określone cele i ustala zasady ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrów
noważony jako podstawy tych działań, a także określa zasady i tryb roz
wiązywania konfliktów między interesami obywateli, wspólnot samorządo
wych i państwa w tych sprawach.

Innymi, podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi uwarunkowań gos
podarki przestrzennej są:
-  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 46 

z 2000 r., poz. 543).
-  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU 

nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).
-  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 2000 r. nr 56, poz. 679, 

nr 86, poz. 958 i nr 120, poz. 1268).
-  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (DzU nr 57 z 2001 r., poz. 603).
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, 

poz. 627).
-  Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (DzU nr 114).
-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU nr 115, poz 1229).
-  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do 

zalesienia (DzU nr 73, poz 764).
Wyżej wymienione akty prawne określają mechanizmy i zasady działania 

władz publicznych w procesie zagospodarowania przestrzennego. Te właśnie 
mechanizmy i procedury działania oraz finansowania tworzą instrumentarium 
polityki zagospodarowania kraju. Uwarunkowania ustrojowe polityki przes
trzennej państwa wynikają z konstytucji oraz ustaw regulujących ustrój 
samorządu terytorialnego [Szmytt 2001].

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest podstawo
wym dokumentem określającym zasady polityki państwa w tej dziedzinie. 
Obowiązek jej sporządzania wynika z ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagos
podarowaniu przestrzennym. Jest to dokument planowania strategicznego 
nowej generacji. Przedmiotem tego dokumentu jest polityka, a więc świadome 
oddziaływanie na zagospodarowanie kraju w sposób współzależny i ciągły 
z priorytetami strategii jego rozwoju. Adresatami tego dokumentu są wszystkie 
podmioty publiczne i prawne zainteresowane zagospodarowaniem polskiej 
przestrzeni [Pyszkowski 2001].

„Wstępna Koncepcja”, opracowana przez Centralny Urząd Planowania
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w 1995 r., została zaakceptowana przez Radę Ministrów 21 listopada 1995 r., 
a następnie przyjęta przez Sejm jako podstawa do dalszych prac planistycznych 
i konsultacji społecznych, w postaci rezolucji z 14 listopada 1996 r. Następnie 
przekazano ją do dalszych prac i konsultacji. 5 października 1999 r. Rada 
Ministrów przyjęła koncepcję, Sejm RP zaś, po wprowadzeniu niewielkich 
poprawek i uzupełnień, przyjął ją 17 listopada 2000 r. Została opublikowana 
w Monitorze Polskim nr 26 jako załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady 
Ministrów z 26 lipca 2001 r. (poz. 432).

W związku z wprowadzeniem reformy administracyjnej kraju i powołaniem 
na poziomie województwa samorządu wojewódzkiego w ustawie o zagospodaro
waniu przestrzennym wprowadzono zmianę, na podstawie której nowe samo
rządy wojewódzkie zobowiązano do opracowania planów przestrzennego zagos
podarowania województw. Dokument ten, łącznie ze strategią rozwoju gos
podarczego województwa służy realizacji strategii rozwoju województwa, ale 
nie jest aktem wykonawczym do tej strategii, ani do ustawy o zagospodarowa
niu przestrzennym. Jest zatem aktem stosowania prawa, narzędziem kształ
towania i realizacji polityki przestrzennej województwa, zwanej polityką re
gionalną [Szmytt 2001].

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym po raz pierwszy umieściła 
zapis planu miejscowego w formie uchwały rady gminy. Stanowi on przepis 
prawa miejscowego. W trakcie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są uwzględnione prawa właścicieli gruntów w formie zapisów 
ustawowych. Procedura planu w sposób jednoznaczny gwarantuje, że właś
ciciel gruntu objętego opracowaniem planistycznym nie może być w tym 
procesie pominięty.

9) Uwzględnienie skutków ekonomicznych ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującą od 
1 stycznia 1995 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi 
przewidzieć skutki finansowe po jego uchwaleniu. Jest to związane ze wzros
tem lub obniżeniem wartości gruntów. Skutki te mogą obciążać zarówno 
gminę, jak i właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości. Gmina 
ponosi skutki finansowe, jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego:
-  korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub 

zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie 
ograniczone;

-  następuje spadek wartości nieruchomości.
Właściciele i użytkownicy wieczyści, dla których korzystanie z nieruchomo

ści lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone ustaleniami

Administratio Locorum 1(1-2) 2002



14 R. Cymerman, B. Grządka, L. Tyszko

planu miejscowego, mogą żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rze
czywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części, albo zmiany 
nieruchomości na inną.

PODSUMOWANIE

Szybki postęp cywilizacyjny, globalizacja gospodarki, narastające potrzeby 
i oczekiwania stawiają przed gospodarką nowe wyzwania. Jednakże podstawo
wym celem, jakim należy się kierować, jest świadome i optymalne gospodaro
wanie przestrzenią i w przestrzeni. Należy tak postępować, aby pozostawić 
czyste środowisko następnym pokoleniom. Pokolenia starsze powinny przeka
zywać pokoleniom młodszym przestrzeń w stanie umożliwiającym dalszy 
rozwój jednostkowy i społeczny. W gospodarowaniu przestrzenią winni uczest
niczyć wszyscy, a więc społeczności lokalne, organy przedstawicielskie, ruchy 
społeczne oraz administracje wszystkich szczebli. Powinni oni mieć wpływ na 
ustalanie priorytetów, podział zasobów, kształtowanie przestrzeni, a także 
kontrolować jej użytkowanie, postrzeganie prawa i norm etycznych.
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SPATIAL MANAGEMENT AS A FIELD OF KNOW LEDGE 
AND PRACTICE FORMING SPATIAL ORDER

A bstract. The paper is an attempt at estimating recent achievements in spatial 
management. It presents basic concepts of spatial management, i.e. space, spatial 
order and sustainable development. It also discuses major achievements in spatial 
management, such as:
-  a new field of studies,
-  a definition of spatial management,
-  professional literature on the topic,
-  evolution of law,
-  emphasizing the role of society,
-  ecological thinking,
-  interest in rural areas,
-  development and verification of a system of tools and forms enabling the 

implementation of spatial management objectives.
-  taking into consideration the economic effects of local development projects.

Key w ords: spatial management, space, spatial order, sustainable development, 
achievements in spatial management.
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