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1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA – DEFINICJE I POWI ZA-
NIA Z INNYMI NAUKAMI

1.1. Wprowadzenie 

Tradycje gospodarki przestrzennej jako nauki s  wielorakie. Bowiem 
wywodzi si  ona m.in. z urbanistyki, nauk ekonomicznych, regionalistyki 
i geografii ekonomicznej. Najd u sz  z nich jest tradycja urbanistyczna 
odwo uj ca si  do dzie a Witruwiusza – O architekturze pochodz cego z I w. 
p. n. e. W opracowaniu tym mo na znale  nie tylko zasady architektury ale 
równie  planowania i budowy miast. Dzie o to wywar o wp yw na zasady 
planowania miast nie tylko staro ytnych, ale tak e nowo ytnych. Powsta e
przed wiekami uk ady przestrzenne wykaza y du  trwa o  i odcisn y lad
na wspó czesnej gospodarce przestrzennej Europy.  

W naukach ekonomicznych odnajdujemy teorie wiadcz ce o docenianiu 
roli przestrzeni w gospodarce (odleg o ci, kosztów transportu, warto ci
ziemi). Od okresu upowszechniania si  teorii klasycznej dokonywano prób 
porz dkowania zasad gospodarowania w przestrzeni. Niew tpliwie pierwsz
z nich by a teoria J. H. von Thünena (I po . XIX), który okre li  jak mechani-
zmy rynkowe przejawiaj  si  na obszarze rolniczym otaczaj cym miasto. 
W. Launhardt (1882) i A. Weber (1909) sformu owali zasady wyboru 
lokalizacji dla przedsi biorstw przemys owych. Podstawy teorii gospodarki 
przestrzennej zawar  A. Lösch w swej pracy w 1940 r. (oraz powtórnie 
w 1944 r.).  

Rozwój regionalistyki by  zwi zany ze zwi kszeniem presji na rodowi-
sko przez dzia alno  gospodarcz  cz owieka. Pionierem tych bada  by
W. Isard. Dostrze ono potrzeb  uwzgl dnienia w gospodarce przestrzennej 
szerokich problemów spo ecznych i rodowiskowych. Wed ug W. Isarda jak 
ka da nauka spo eczna, regionalistyka zajmuje si  badaniem cz owieka 
i wzajemnego oddzia ywania mi dzy nim a rodowiskiem przyrodniczym, 
ogniskuj c si  wokó  aspektu przestrzennego badanej rzeczywisto ci. Nauka 
regionalna w odró nieniu od ekonomii, antropologii, i nauk spo ecznych 
zwraca uwag  na po o enie, na aspekt przestrzenny badanych zjawisk.  

Wreszcie przeobra enia, które nast pi y w ramach geografii ekonomicz-
nej doprowadzi y do wyodr bnienia si  geografii teoretycznej i geografii 
ilo ciowej. W ich wyniku pojawi y si  nowe zadania tej dyscypliny takie jak: 
tworzenie konstrukcji teoretycznych, analiza przestrzenna, wspó dzia anie 
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z innymi dyscyplinami w budowaniu strategii rozwoju regionalnego 
i przestrzennego (Doma ski 2006).  

1.2. Wybrane definicje gospodarki przestrzennej 

Trudno ci w jednoznacznym zdefiniowaniu gospodarki przestrzennej to 
zdaniem S. M. Komorowskiego (1977) efekt bezkrytycznego przyj cia przez 
rodowisko naukowe t umaczenie tytu u pracy A. Löscha Die räumliche 

Ordnung der Wirtschaft. Nazw  gospodarka przestrzenna dali K. Dziewo ski 
i W. Lisowski w 1961 r. i powy sza nazwa przyj a si  w Polsce i nie ma 
innego odpowiednika. Autorzy przek adu nadali nazw  nowej dyscyplinie 
naukowej, jednocze nie nie przypuszczali, e wywo a ona tyle kontrowersji. 
W wyniku tego zamiast „przestrzennego adu gospodarki” funkcjonuje 
okre lenie „gospodarka przestrzenna” i tym samym aspiracje A. Löscha, 
który traktowa  j  w sposób bardziej interdyscyplinarny zosta y wyra nie
zaw one.

W klasycznym uj ciu A. Löscha za gospodark  przestrzenn  uwa a si
„teori  ekonomii wzbogacon  o w tki przestrzenne lub przestrzenne 
uzupe nienie czy te  rozwini cie teorii ekonomii”. Jak pisze J. J. Parysek 
(2006) takie okre lenie gospodarki przestrzennej wskazuje raczej na jej 
genez  ni  na jej definicj , z uwagi na jej ogólny charakter. W zwi zku 
z takim definiowaniem gospodarki przestrzennej za jej prekursora uwa a si
A. Smitha, który zauwa y , e prowadzenie dzia alno ci gospodarczej 
w ró nych miejscach poci ga za sob  ró ne koszty i przynosi ró ne efekty. 
Jednocze nie za twórców tej dyscypliny naukowej uwa a si  J. H. von 
Thünena oraz A. Webera, którzy jako pierwsi sformu owali i opracowali 
problematyk  lokalizacji dzia alno ci gospodarczej. 

Rozwój bada  przestrzennych pozwala wspó cze nie na traktowanie 
gospodarki przestrzennej jako odr bnej dyscypliny naukowej czekaj cej na 
opracowanie swojego wzorca badawczego czyli paradygmatu (D bski 2001). 
Nieco wcze niej dyskusyjne by o traktowanie gospodarki przestrzennej jako 
wyra nie wyodr bnionej dyscypliny naukowej. Jako przyk ad takiego 
stanowiska mo na poda  okre lenie gospodarki przestrzennej J. Kolipi skie-
go (1976), wed ug którego „Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny 
dotycz  w zasadzie wszelkich dzia a  spo ecznych maj cych prawie zawsze 
aspekty przestrzenne i równocze nie nie ma i nie mo e by adnej problema-
tyki, któr  mo na by przydzieli  gospodarce przestrzennej jako w a ciwej 
tylko dla niej samej. Gospodarka przestrzenna jest cz ci  gospodarki 
narodowej”.

Zakres przedmiotowy gospodarki przestrzennej ulega  zmianom, najpierw 
stopniowo, a nast pnie w dwudziestoleciu 1955–1975 skokowo. Wspó cze-
nie problematyka badawcza gospodarki przestrzennej uwzgl dnia post p
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teoretyczny i metodologiczny jaki dokona  si  w samej gospodarce prze-
strzennej oraz w naukach pokrewnych (Doma ski 2006). 

Zakres badawczy gospodarki przestrzennej jest bardzo szeroki, z o ony
i z tego te  wzgl du trudno jest sformu owa  jasn  i prost  jej definicj . Jest 
to wynik równie  tego, e jest ona zarówno dziedzin  wiedzy jak i dziedzin
dzia alno ci praktycznej. Obydwie te dziedziny nie s  jednak autonomiczne, 
lecz silnie wzajemnie ze sob  powi zane. Rozwój gospodarki przestrzennej 
jako nauki jest z jednej strony wynikiem zapotrzebowania zg aszanego przez 
praktyków, a z drugiej sama znaj c potrzeby praktyki dostarcza niezb dnych 
narz dzi oraz wiedzy do podejmowania tzw. decyzji przestrzennych (Parysek 
2006).  

Na powi zania aspektów praktycznych i teoretycznych gospodarki prze-
strzennej wskazuje D bski (2001) buduj c trójstopniow  definicj  tej 
dyscypliny. Taki sposób definiowania gospodarki przestrzennej mia  na celu 
pogodzenie ró norodnych pogl dów na jej istot . Wed ug tego autora 
„gospodark  przestrzenn  nale y rozumie  jako: 

1) dzia alno  praktyczn  zmierzaj ca do stworzenia adu przestrzennego 
w istniej cym zagospodarowaniu, maj c na uwadze (za o enia idealistyczne) 
dobro jednostki i spo ecze stwa w mo liwie szerokiej perspektywie czaso-
wej, 

2) to tak e rzeczywisto  obejmuj ca ca okszta t zjawisk wyst puj cych 
w przestrzeni, pocz wszy od rodowiska przyrodniczego, osadnictwa, 
infrastruktury technicznej i na gospodarce narodowej ko cz c,

3) to równie  nauka zajmuj ca si  badaniami minionego i aktualnego 
stanu zagospodarowania przestrzennego okre lonych obszarów oraz poszu-
kuj ca ich ukrytych i z o onych struktur decyduj cych o funkcjonowaniu 
ca o ci” (D bski 2001). 

Taki sposób definiowania gospodarki przestrzennej jest wed ug D bskie-
go (2005) wynikiem tego, e dotyczy ona ró norodnych aspektów ycia 
spo eczno-gospodarczego z uwzgl dnieniem elementów przestrzeni oraz 
uwzgl dnia metody sterowania i planowania rozwojem fragmentów otaczaj -
cej nas rzeczywisto ci. Wynika z tego, e gospodarka przestrzenna ma 
charakter integruj cy dziedziny znajduj ce si  na styku: przyrody, demogra-
fii, socjologii, osadnictwa, infrastruktury technicznej i gospodarki. Jak pisze 
J. D bski (2005) gospodarka przestrzenna ma charakter ekspansywny 
i wiadczy o m odo ci tej nauki, pomimo up ywu wielu lat od jej powstania. 
Dlatego ma ona charakter ca o ciowy ale i eklektyczny z powodu podejmo-
wania rozleg ej problematyki badawczej.  

Dokonuj c przegl du wybranych definicji gospodarki przestrzennej nale-
y zwróci  uwag , e wi kszo  z nich podkre la praktyczny wymiar tej 

dzia alno ci, chocia  jej naukowe znaczenie jest równie  przedmiotem 
dyskusji. Wspó cze nie za gospodark  przestrzenn  traktuje si  raczej jako 
gospodark  w uj ciu lub aspekcie przestrzennym ni  teori  ekonomii 
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poszerzon  o tre ci przestrzenne (Chojnicki 1992; Doma ski 2002). Gospo-
darka przestrzenna rozumiana jest jako „zestaw dzia a  praktycznych 
zmierzaj cych do zagospodarowania, kszta towania i przekszta cenia 
antropogenicznych sk adników przestrzeni” (Ja owiecki 1990). Wed ug
S. M. Komorowskiego (1977) gospodarka przestrzenna zajmuje si  „racjo-
naln  organizacj  przestrzeni dla potrzeb spo ecze stwa”. Podobne stanowi-
sko zajmuje J. Ko odziejski (1987), wed ug którego gospodarka przestrzenna 
„stanowi t  sfer  praktycznej dzia alno ci spo eczno-gospodarczej cz owieka,
w której urzeczywistniaj  si  wszystkie najistotniejsze przeobra enia 
rodowiska”. Traktowanie gospodarki przestrzennej w taki sposób pozwala 

na wyró nienie w jej ramach dwóch rodzajów dzia alno ci; gospodarowanie 
przestrzeni  i gospodarowanie w przestrzeni. Cho  ró ni  si  one to jednak 
zwi zki mi dzy nimi s  bardzo silne. W obydwu przypadkach dzia alno
cz owieka dotyczy celowego, wiadomego i racjonalnego porz dkowania
elementów zagospodarowania przestrzennego na okre lonym obszarze. 
W ród elementów uwzgl dnia si  m. in. zabudowania mieszkalne, obiekty 
produkcyjne, punkty us ugowe zaspokajaj ce potrzeby spo eczne oraz 
elementy infrastruktury. Ró nica mi dzy gospodarowaniem przestrzeni
a gospodarowaniem w przestrzeni dotyczy charakteru obydwu rodzajów 
dzia alno ci. Gospodarowanie przestrzeni  ma charakter dzia alno ci
strukturotwórczej co oznacza tworzenie okre lonych struktur przestrzennych, 
w przypadku gospodarowania w przestrzeni mamy do czynienia z konstru-
owaniem w przestrzeni uk adów funkcjonalnych b d  funkcjonowaniem 
kszta towanych uk adów strukturalnych (Parysek 2006). 

W wyniku porz dkowania elementów zagospodarowania zmienia si
istniej cy uk ad przestrzenny w nowy, o wy szym poziomie funkcjonalno ci,
który ma doprowadzi  w efekcie do poprawy obs ugi mieszka ców, a wi c
i tym samym podniesienia ich poziomu ycia. Tworzenie okre lonych 
struktur przestrzennych ma wi c sens wtedy, kiedy b d  one w sposób 
w a ciwy pe ni y z góry naznaczone funkcje, a drugiej strony dobre wype -
nianie okre lonych funkcji wymaga wykszta cenia konkretnych struktur. 
Takie podej cie umo liwia traktowanie gospodarki przestrzennej cznie jako 
gospodarowanie przestrzeni  i gospodarowanie w przestrzeni, czyli tworze-
niem przestrzennych struktur wype niaj cych okre lone funkcje (Chojnicki 
1992). 

Ramowa definicja Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
równie  zwraca uwag  na wymiar praktyczny i okre la gospodark  prze-
strzenn  jako „ca  sfer  dzia ania praktycznego, w której zagadnienia 
zró nicowania przestrzeni geograficznej oraz pokonywanie oporu przestrzeni 
odgrywaj  motywacyjn  b d  nieu wiadomion , lecz decyduj c  rol ”
(Ko odziejski 1991). 
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Ujmowanie gospodarki przestrzennej jako bardzo szerokiego zakresu 
zagadnie  kszta tuj cych rodowisko ycia cz owieka odnajdujemy 
w podej ciu A. Kukli skiego (1980), wed ug którego odnosi si  ona do: 

gospodarowania odleg o ci ,
u ytkowania ziemi, 
gospodarowania zasobami rodowiska przyrodniczego, 
gospodarki regionalnej, 
przestrzennej organizacji rozwoju spo eczno-ekonomicznego, 
przestrzennego zagospodarowania kraju. 

W nurcie traktowania gospodarki przestrzennej jako dzia alno ci prak-
tycznej jest tak e definicja T. Kachniarza i Z. Niewiadomskiego (1994). 
Autorzy pisz , e „gospodarka przestrzenna to ca okszta t dzia alno ci
w zakresie przestrzennego zagospodarowania i u ytkowania gruntów”. Na 
gospodark  przestrzenn  sk adaj  si  nast puj ce rodzaje dzia alno ci: 

koordynacyjno-regulacyjna, prowadzona przez administracj  rz dow
lub samorz dow , poprzez decyzje przestrzenne w sprawach przeznaczenia 
i sposobu zagospodarowania gruntów, na podstawie planów miejscowych lub 
(przy ich braku) na podstawie przepisów ogólnych, 

inwestycyjna, prowadzona przez podmioty gospodarcze pa stwowe, 
samorz dowe i prywatne, zgodnie z ich w asnymi celami i zadaniami, 

kontrolna, prowadzona w trybie nadzoru przez administracj  rz dow
– wojewódzka lub resortow  – z punktu widzenia zgodno ci z prawem.  

Gospodark  przestrzenn  mo na tak e definiowa  bior c pod uwag
efekty prowadzonej przez ni  dzia alno ci czyli zagospodarowanie prze-
strzenne (stan zagospodarowania, struktury przestrzenno-funkcjonalne). 
Chc c uzyska  efekty prowadzonej dzia alno ci praktycznej wa ne jest 
zarówno gospodarowanie przestrzeni  jak i w przestrzeni. Definicja gospo-
darki przestrzennej W. Pietraszewskiego (1982) odnosi si  do efektu jej 
dzia alno ci i okre la tego rodzaju „gospodark  za proces kszta tuj cy 
zagospodarowanie przestrzenne”.  

Gospodark  przestrzenna mo na traktowa  w dwóch aspektach – szero-
kim i w skim. Szerokie rozumienie gospodarki przestrzennej pozwala nam 
na czne traktowanie w jej ramach planowania przestrzennego, gospodarki 
przestrzennej sensu stricto oraz zagospodarowania przestrzennego. 
W w skim uj ciu gospodarka przestrzenna to gospodarowanie przestrzeni
i gospodarowanie w przestrzeni (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Istota gospodarki przestrzennej 
Fig. 1. The essence of spatial economy 

ród o: J. J. Parysek, 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej,
Wyd. Nauk. UAM, Pozna

W definicjach okre laj cych gospodark  przestrzenn  autorzy podkre laj
ró n  wag  poszczególnych czynników, m. in. ekonomicznych, urbanistycz-
nych i spo ecznych. Do grupy definicji uwzgl dniaj cej czynnik ekonomicz-
ny nale y zaliczy  np. okre lenie A. Klasika (1976). Wed ug autora „gospo-
darka przestrzenna jest uto samiana z dzia alno ci  na rzecz lokalizacji 
jednostek gospodarczych i rozmieszczenia scalonych uk adów gospodar-
czych (ga zi produkcji i infrastruktury) oraz rozwoju gospodarczego 
i zagospodarowania przestrzennego jednostek osadniczych i regionalnych”. 
W tym samym nurcie znajduje si  definicja S. Zajdy i S. M. Zawadzkiego 
(1968), którzy uto samiaj  „gospodark  przestrzenn  jako racjonalne 
wykorzystaniem rodowiska geograficznego drog  w a ciwego rozmieszcze-
nia rodków trwa ych”. Definicje podkre laj ce wag  czynnika urbanistycz-
nego ujmuj  „gospodark  przestrzenn  jako dziedzin  wiedzy i praktyki 
planistycznej zajmuj c  si  regionaln  organizacj  przestrzeni na potrzeby 
spo ecze stwa” (Malisz 1976). ). W definicji B. Malisza (1985) gospodarka 
przestrzenna to „system z o ony z wielu elementów czynnych i biernych. 
Mi dzy elementami systemu zachodz  ró nego rodzaje relacje i wzajemne 
oddzia ywanie”.  

Do elementów biernych zalicza si :
– dzia ki, które ró ni  si  wielko ci  oraz sposobem u ytkowania (u ytki 

rolne, lasy, wody, tereny osiedli, tereny przemys owe i in.), 
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– urz dzenia infrastruktury technicznej, czyli elementy wi ce te dzia ki
(sie  komunikacyjna, sieci wodoci gowe, kanalizacyjne, gazowe, linie 
energetyczne i in.). 

Elementy czynne to : 
w a ciciele lub dysponenci dzia ek,
w adze administracyjne (rz dowe lub samorz dowe) odpowiedzialne 

za ca o  gospodarki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. 

Za  J. Regulski (1981) podkre la zwi zek pomi dzy warunkami bytowy-
mi ludno ci a organizacj  przestrzeni, gospodark  przestrzenn  traktuje jako 
„sfer  dzia alno ci cz owieka zwi zan  z planowanym … rozmieszczeniem 
funkcji oraz planowanym zagospodarowaniem terenu”. Wed ug autora 
najwa niejsza problematyka gospodarki przestrzennej dotyczy: 

rozmieszczenia ró nych form aktywno ci ludzkiej w skali kraju 
i regionów, 

u ytkowania poszczególnych terenów dla ró nych celów, 
budowy systemów niezb dnych do realizacji planowanego zagospoda-

rowania terenów, 
wykorzystania zasobów naturalnych poszczególnych obszarów kraju. 

Socjolodzy podkre laj  wag  czynnika spo ecznego, traktuj c „gospodar-
k  przestrzenn  jako narz dzi realizacji celów spo ecznych i zaspokajania 
potrzeb i aspiracji ludzkich oraz rozwoju osobowo ci” (Pióro 1980). Ponadto 
k ad  nacisk na uwarunkowania spo eczne rozwoju gospodarki przestrzennej 
i ich efekty, dynamik  zmian spo ecznych jako efekt gospodarki przestrzen-
nej, spo eczne mechanizmy planowania i sterowania rozwojem oraz na 
obustronne wp ywy pomi dzy gospodark  przestrzenn  i instytucjami 
spo ecznymi.  

Próby zdefiniowania gospodarki przestrzennej uwzgl dniaj  tak e sposób 
podej cia ró nych podmiotów uczestnicz cych w tej dzia alno ci. Nieco 
inaczej jest postrzegana gospodarka przestrzenna przez podmiot gospodar-
czy, a czym innym jest ona dla samorz du terytorialnego szczególnie 
gminnego. Dla podmiotu gospodarczego gospodarka przestrzenna jest 
„poszukiwaniem efektywnego, z punktu widzenia prowadzonej dzia alno ci, 
miejsca oraz kszta towania efektywnych, zwi zanych z funkcjonowaniem, 
relacji przestrzennych” (Parysek 2006). W przypadku samorz dów teryto-
rialnych „gospodarka przestrzenna to proces podejmowania decyzji prze-
strzennych w celu uzyskania okre lonego stanu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru i efektywnego, z punktu widzenia mieszka ców i ich 
potrzeb, funkcjonowania wykszta conych struktur przestrzennych” (Parysek 
2006). Podmioty gospodarcze prowadz  dzia alno , któr  wcze niej
okre lono jako gospodarowanie w przestrzeni, natomiast samorz dy d c do 
poprawy jako ci ycia ludno ci gospodaruj  przestrzeni . Poniewa  prze-
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strze  jest dobrem ekonomicznym dla ró nych aktorów w niej gospodaruj -
cych, wzrasta konkurencyjno  miejsc, jakie spe niaj  wymagania lokaliza-
cyjne podmiotów gospodarczych, a tym samym konkurencyjno  poszcze-
gólnych gmin w zakresie stwarzanych przez ewentualnie lokalizuj ce si
podmioty gospodarcze szans rozwojowych. Obydwie grupy poszukuj
racjonalnych i efektywnych rozwi za , przy czym dla podmiotów liczy si
osi gni ty zysk, a dla samorz dów uzyskanie korzy ci ogólnospo ecznych.  

W polskich aktach prawnych nie ma bezpo redniego wskazania podmiotu 
gospodarki przestrzennej. Podmiot taki mo na jednak wyprowadzi  z zapisu 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy 
o samorz dzie gminnym. Ustawodawca w zakresie gospodarki przestrzennej 
(planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) wyznacza przedmioty jako: 

kraj jako ca o ,
województwo, 
gmina i wyra nie w mniejszym stopniu powiat, oraz w celu rozwi za-

nia pewnych problemów mo na wyró ni  inne obszary (Ustawa o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.).

Zgodnie z zapisami Ustawy o samorz dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 
r. podmiotem gospodarki przestrzennej w Polsce jest samorz d terytorialny, 
zw aszcza za  gminy, do zada  którego nale y szeroko rozumiana gospodar-
ka przestrzenna. Gmina jest podstawow  jednostk  polskiej struktury 
samorz dowej. Realizuje zadania w asne, a w ród nich przede wszystkim te, 
które prowadz  do zaspokojenia potrzeb zbiorowych spo eczno ci lokalnych. 
Zadania te mo na uj  w cztery grupy problemów: 

– kszta towanie infrastruktury technicznej, 
– kszta towanie infrastruktury spo ecznej,
– zapewnienie porz dku i bezpiecze stwa publicznego, 
– kszta towanie adu przestrzennego oraz racjonalne u ytkowania ro-

dowiska.
Rozpatrywanie gospodarki przestrzennej pod k tem jej zakresu przedmio-

towego jest nast pnym sposobem umo liwiaj cym jej zdefiniowanie. Je li za 
przedmiot gospodarki przestrzennej b dziemy uwa ali terytorialny system 
spo eczny, to dzia alno  tak  b dziemy okre la  jako „przestrzenne 
organizowanie terytorialnego systemu spo ecznego lub kszta towanie
struktury przestrzennej i funkcjonowanie terytorialnego systemu spo eczne-
go”(Chojnicki 1988a; Parysek 1997). 

Nie ulega w tpliwo ci, e przedmiotem gospodarki przestrzennej jest 
przestrze , ale w tym przypadku nie mo na pos ugiwa  si  ogólnymi 
definicjami przestrzeni, tj. takimi, w których przestrze  jest rozumiana jako: 
materia, po rednik, cznik, to, co by o, jest i b dzie wokó  nas, zbiór 
obiektów materialnych, otaczaj ca nas struktura itp. (Parysek 2006). 
Przedmiotem gospodarki przestrzennej jest przestrze  uto samiana 



Gospodarka przestrzenna – definicje i powi zania z innymi naukami 19

z przestrzeni  geograficzn , przestrzeni  spo eczno-ekonomiczn , rodowi-
skiem przyrodniczym, rodowiskiem cz owieka czy terytorialnym systemem 
spo ecznym.  

Mówi c o przestrzeni jako przedmiocie gospodarki przestrzennej, mamy 
na my li konkretny obszar, tj. wycinek terenu o do  wyra nie zarysowanych 
granicach. Specyficznymi w a ciwo ciami przestrzeni, które maj  szczególne 
znaczenie dla gospodarki przestrzennej s  trzy jej elementy: publiczny 
charakter, ograniczono  oraz warto  (Pietraszewski 1982). Publiczny 
charakter przestrzeni oznacza powszechn  jej dost pno  oraz swobod
korzystania z jej w a ciwo ci. Nie oznacza to jednak korzystania z przestrze-
ni w sposób dowolny i nieograniczony, a tylko w takim stopniu w jakim 
pozwalaj  na to prawo w asno ci oraz normy i regu y ycia spo ecznego.
Zatem przestrze  powinna by  tak u ytkowana czy zagospodarowana by nie 
dochodzi o do konfliktów pomi dzy jej ró nymi u ytkownikami. Ograniczo-
no  przestrzeni jako nast pna cecha, to istnienie pewnych granic, z których 
wynika jej wielko  i kszta t b d  pojemno , której nie wolno przekracza .
Warto  przestrzeni jest zale na od wielu czynników, a jej wyrazem jest 
cena. Najistotniejszymi elementami wp ywaj cymi na cen  przestrzeni s
w a ciwo ci rodowiska przyrodniczego, po o enie geograficzne konkretne-
go terenu, zagospodarowanie oraz po o enie w uk adzie spo eczno-
ekonomicznym i przestrzenno-strukturalnym miejscowo ci i regionu, 
podatno  przestrzeni na przekszta cenia. W przypadku gospodarki rynkowej 
cena przestrzeni jest wyznaczona przede wszystkim przez popyt i poda
ziemi na danym lokalnym rynku nieruchomo ci. Wynika z tego, e cechy 
przestrzeni nie tylko wyznaczaj , ograniczaj , s  ramami zachowa  prze-
strzennych oraz stanowi  dobro ekonomiczne. W takim uj ciu przedmiotu 
gospodarki przestrzennej, dzia alno  ta jest uwa ana powszechnie za 
znacz cy sk adnik ycia spo eczno-gospodarczego oraz drog  kszta towania
kultury materialnej danego obszaru , tj. kraju, regionu, powiatu, gminy, 
miejscowo ci (Chojnicki 1992). 

B. Malisz (1984) wyznacza przedmiot gospodarki przestrzennej jako: 
wybór w a ciwej lokalizacji dla poszczególnych rodzajów funkcji, 
okre lenie i kszta towanie struktury funkcji poszczególnych terenów, 
kontrola sposobu u ytkowania terenu, 
utrzymanie i kontrola sposobu utrzymania maj tku trwa ego.

Dla K. Secomskiego (1977) gospodarka przestrzenna jest to sama z kie-
runkami jej bada . Autor wyró nia cztery kierunki bada :

problematyk adu przestrzennego w skali krajowej i regionalnej, 
u ytkowanie przestrzeni na poszczególne cele, 
wszechstronn  gospodark  zasobami naturalnym, 
ochron rodowiska.
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Z istoty gospodarki przestrzennej wynika formu owanie jej konkretnych 
celów jako dyscypliny badawczej i dzia alno ci praktycznej. Gospodark
przestrzenn  traktuje si  jako dyscyplin  badawcz , która zajmuje si
minionym, aktualnym i przysz ym stanem zagospodarowania jakiego
terytorium w zakresie rodowiska przyrodniczego, zaludnienia, osadnictwa, 
infrastruktury technicznej i gospodarki. Przy takim podej ciu jej istot
stanowi nie tylko wielko  i rozmieszczenia w przestrzeni elementów 
zagospodarowania i ich znaczenie dla rozwoju rodowiska przyrodniczego 
i spo ecznego, ale tak e wzajemne relacje i powi zania wyst puj ce miedzy 
tymi elementami. W ten sposób powstaj  z o one „ukryte struktury”, które 
decyduj  o istnieniu i rozwoju uk adów przestrzennych. Jak pisze D bski 
(2005) ca o ciowe uj cie „ukrytych struktur” powinno by  g ównym celem 
badawczym gospodarki przestrzennej jako nauki. W przypadku okre lenia
celów gospodarki przestrzennej okre lonej jednostki terytorialnej, np. gminy, 
nie mo na tego zrobi  w oderwaniu od uwarunkowa  przyrodniczych 
i spo eczno-ekonomicznych tego obszaru. Bowiem cele te wynikaj  przede 
wszystkim z potrzeb spo eczno ci lokalnych oraz z lokalnych czynników 
i ponadlokalnych uwarunkowa  rozwoju. Wed ug R. Doma skiego (2002) 
cele gospodarki przestrzennej to wynik warto ci, które s  przyjmowane 
i uznawane przez dane spo ecze stwo i tkwi  one w systemach kulturowych, 
spo ecznych i gospodarczych. Cele takie maj  charakter hierarchiczny, 
a warto ci  wysoko ulokowan  w tej hierarchii jest harmonijny i wszech-
stronny rozwój cz owieka (post p spo eczny). W ramach tej warto ci
nadrz dnym celem gospodarki przestrzennej jest poprawa jako ci ycia 
i przybli enie jej do pewnego optimum. 

W polskiej gospodarce przestrzennej wyró nia si  cele g ówne (bardziej 
ogólne) i cele szczegó owe (bardziej konkretne). Formu owanie celów 
g ównych to najcz ciej wynik przyj cia okre lonych programów politycz-
nych, spo ecznych systemów organizacji pa stwa czy pewnej tradycji. Cele 
szczegó owe s  stawiane jako odpowied  na problemy i zadania, jakie ma 
stawia  gospodarka przestrzenna w ramach konkretnej jednostki przestrzen-
nej.

Cele g ówne gospodarki przestrzennej maj  charakter sformu owa  uni-
wersalnych i nie dotycz  tylko wybranego kraju, czego przyk adem s
wyznaczone przez A. Faludiego w 1971 r. podstawowe cele gospodarki 
i planowania przestrzennego. Zaliczy  do nich: 

rozwi zywanie konfliktów przestrzennych w dziedzinie korzystania 
z walorów rodowiska, u ytkowania ziemi, lokalizacji konkurencyjnych 
obiektów oraz rozwoju konkurencyjnych funkcji, 

kszta towanie lepszego ni  aktualne rodowiska ycia, którego jako
b dzie gwarancj  zdrowego, cywilizowanego i kulturalnego ycia, 
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zrealizowanie szerszego programu spo ecznego, prowadz cego do 
powstania materialnych i organizacyjnych warunków zagwarantowania 
ka demu mieszka cowi terenu odpowiedniego standardu ycia okre lonego
przez stan i struktur rodowiska (przyrodniczego, spo eczno-gospodarczego) 
w miejscu zamieszkania i najbli szym otoczeniu (Parysek 2006). 

1.3. Podsumowanie

Gospodarka przestrzenna jest m od  dyscyplin  naukow  i nie posiada 
jeszcze „ogólnej teorii nadrz dnej”. W zwi zku z tym korzysta z szeregu 
metod, zapo yczaj c je od wielu innych dyscyplin naukowych. Wspó cze nie
wi kszo  przedstawicieli tej nauki jest zdania, e nie jest ona cz ci
makroekonomii, bowiem jej zakres tematyczny jest znacznie szerszy 
i obejmuje obok zagadnie  ekonomicznych równie  zagadnienia rodowiska
przyrodniczego, a tak e problemy demograficzne, kulturowe, osadnicze oraz 
infrastruktury technicznej. W odniesieniu do makroekonomii, gospodarka 
przestrzenna jest tak e ubo sza o dorobek teoretyczny.  

Podobnie jak regionalistyka i geografia ekonomiczna jest to dyscyplina, 
która w badaniach zwraca szczególn  uwag  na analiz  po o enia rozpatry-
wanych zjawisk, na ich aspekt przestrzenny. Od nauki regionalnej W. Isarda 
gospodarka przestrzenna ró ni si  jednak podobnie jak w przypadku 
makroekonomii zdecydowanie skromniejszym dorobkiem metodologiczno-
teoretycznym. W przeciwie stwie jednak do gospodarki przestrzennej 
regionalistyka nie zajmuje si  problemami rodowiska przyrodniczego, 
a zagadnienia demograficzno-kulturowe i osadnicze rozpatruje marginalnie 
(D bski 2001). 

Abstract

Space Economy – Definitions and Relationship
to Other Disciplines 

Nowadays space economy is treated as a separate scientific discipline which 
originates from urban sciences, economics, regional sciences and economic 
geography. Its research horizon is vast and complex that is why it is very difficult to 
give consisted definition of this discipline. It is also more difficult since space 
economy combines theoretical as well as practical aspects.  

Among other features of spatial economy one can mention its eclectics and holis-
tic attitude. It is important that it integrates various sciences which are located 
between demography, sociology, environmental studies, economy and planning. 
What is common and specific for them is their practical and empirical dimension. 


