
Agnieszka Szczepa ska

4. PROCESY DECYZYJNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ 

4.1. Wprowadzenie 

G ównym celem dzia alno ci cz owieka jest zaspokajanie potrzeb. W ród
ró norodnych potrzeb s  i te, które dotycz ycia w pewnym wycinku 
przestrzeni. Podejmuj c decyzje przestrzenne konsument kieruje si  pewny-
mi kryteriami. S  to zarówno kryteria subiektywne, wynikaj ce z osobowo ci 
konsumenta, przyzwyczaje , nawyków, oczekiwa , jak i kryteria narzucone 
przez otoczenie, np. moda, trendy. Przed konsumentem stoi wi c koniecz-
no  dokonywania wyboru, w celu zaspokojenia potrzeb.  

W teorii zachowania si  konsumenta zak ada si  racjonalno  jego dzia a-
nia. Zachowanie racjonalne to wewn trznie spójne, logiczne post powanie
zmierzaj ce do maksymalizacji satysfakcji jednostki (Kami ska, Kubska-
Maciejewicz, Lauda ska-Trynka 2002). Teza o racjonalnym zachowaniu si
konsumenta sprowadza si  do trzech za o e : konsument przejawia pewne 
potrzeby i potrafi je okre li , konsument jest w stanie dokona  warto ciowa-
nia swych potrzeb, jednostka dokonuje wyboru w celu maksymalizacji 
w asnej satysfakcji (zadowolenia, u yteczno ci).

Przestrze  równie  mo na traktowa  jako dobro, o które rywalizuje kilku 
konsumentów. Im bardziej warto ciowe jest to dobro, w analizowanym 
przypadku przestrze , tym wi cej i wi ksze konflikty wywo uje. Konflikty w 
g ównej mierze s  spowodowane ograniczono ci  dobra, jakim jest prze-
strze  i nieograniczono ci  potrzeb konsumenckich. Zestawienie potrzeb 
z ograniczono ci  dobra prowadzi do zjawiska rzadko ci, czyli sytuacji 
w której dost pne zasoby nie s  wystarczaj ce do zaspokojenia potrzeb 
(Kami ska, Kubska-Maciejewicz, Lauda ska-Trynka 2002). 

4.2. Sytuacje konfliktowe w u ytkowaniu ziemi 

Konflikt w uj ciu prakseologicznym to sytuacja, gdy co najmniej dwóm 
podmiotom w pewnym miejscu i czasie ujawnione zosta y i przeciwstawione 
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koliduj ce ze sob  intencje, niezgodne cele, sprzeczne interesy itd. (Macek 
1994). Konflikty s  cech  rozwoju. Pobudzaj  one rozwój, s  pewnym 
stanem równowagi nietrwa ej, która d y do równowagi trwa ej. Pojawiaj
si  w sytuacji, gdy d ymy do zaspokajania potrzeb (Staszewska-Sikorska 
1996). W odniesieniu do przestrzeni, sytuacje konfliktowe s  wynikiem 
wi kszego popytu ni  poda y na okre lone walory przestrzenne, a tym 
samym na przestrze  cechuj c  si  tymi walorami. Powoduje to bezwzgl d-
ny lub wzgl dny niedobór przestrzeni (Ko odziejski 1997). Wprowadzenie 
okre lonej formy zagospodarowania mo e by  przyczyn  powstania 
konfliktu, gdy  okre lone zmiany w systemie spowodowane jej wprowadze-
niem, jedna strona postrzega jako korzystne dla siebie, inna za  jako 
niekorzystne, a jednocze nie obie strony maj  mo liwo  dokonania dalszych 
zmian w systemie poprzez w asne zachowania. Z o ono  konfliktu wzrasta, 
gdy wyst puje wi ksza liczba stron (np. mieszka cy, gmina, pa stwo), 
por. Macek 1994. Konflikt taki to konflikt interesów indywidualnych 
(ka dego mieszka ca terenu) i interesów lokalnych (gminnych), regional-
nych, oraz ogólnonarodowych (ogólnospo ecznych). 

Potencjalne sytuacje konfliktowe M. Kistowski (1995) dzieli na trzy 
grupy: 

pomi dzy podmiotami d cymi do wykorzystania odmiennych poten-
cja ów u ytkowych wyst puj cych na tym samym obszarze lub w s siedz-
twie, gdy eksploatacja jednego potencja u mo e ograniczy  mo liwo
korzystania z innego, 

pomi dzy podmiotami d cymi do wykorzystania potencja ów u yt-
kowych a podmiotami wiadomymi ogranicze rodowiskowych wykorzy-
stania tych potencja ów,

pomi dzy podmiotami d cymi do wykorzystania potencja ów u yt-
kowych a podmiotami wiadomymi zagro e  dla równowagi krajobrazu 
wynikaj cych z wykorzystania tych potencja ów.

W przypadku przestrzeni potencja em u ytkowym s  jej cechy warunku-
j ce mo liwo  rozwoju okre lonych funkcji, a podmiotami s  u ytkownicy 
przestrzeni, zarówno obecni, jak i potencjalni. 

Za J. Regulskim (1985) mo na wyró ni  inne typy konfliktów: 
konflikt w czasie – powstaje zawsze wtedy, gdy zaspokojenie bie -

cych potrzeb spo ecze stwa rozwa amy w stosunku do zaspokojenia potrzeb 
przysz ych, 

konflikt mi dzy dwoma celami dwu dzia ów gospodarki – powstaje 
wówczas, gdy ten sam teren mo e by  wykorzystany na ró ne wa ne funkcje 
gospodarcze,

konflikt mi dzy celami ró nych szczebli podmiotów polityki prze-
strzennej. 
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J. Regulski (1986) uwa a, e ród em najcz ciej wyst puj cych sytuacji 
konfliktowych s  czynniki wmontowane w proces wspó czesnego rozwoju. 
Do czynników tych zalicza: 

zró nicowane przestrzennie rodowiska geograficznego, których walo-
ry i zasoby stwarzaj  bardzo ró norodne warunki, cz sto sprzeczne 
z wymogami wielu funkcji, oraz ograniczone mo liwo ci lokalizacji tych 
funkcji, 

sta y wzrost z o ono ci struktur przestrzennych powoduj cy coraz 
wi ksze trudno ci w uzyskaniu lokalizacji zgodnych z walorami przestrzeni 
mimo sta ego popytu spo ecznego na te lokalizacje, 

naturalne sprzeczno ci wyst puj ce w procesie gospodarowania mi -
dzy podmiotami reprezentuj cymi racjonalno  ogólnospo eczn  a podmio-
tami reprezentuj cymi ró ne, niespójne racjonalno ci cz stkowe. 

W przypadku dzia a  dotycz cych przestrzeni, za ka dym razem, g ów-
nym czynnikiem powstawania sytuacji konfliktowych jest jej ograniczono .
Ograniczono  przestrzeni jest pod o em konkurencji pomi dzy ró nymi 
podmiotami gospodarczymi – konsumentami przestrzeni d cymi do 
zdobycia jak najwi kszej powierzchni terenu dla swoich potrzeb. Mo liwo
pe nienia przez wybrany obszar dwóch lub wi cej funkcji i zwi zana z tym 
konkurencja pomi dzy konsumentami jest ród em konfliktu (Ba ski 1998). 
Ma on miejsce w przypadku zachwiania równowagi systemu tj. nadmiernej 
rozbudowy jednej z funkcji oddzia uj cej zazwyczaj negatywnie na rodowi-
sko przyrodnicze i inne funkcje. Rozwój jednej funkcji ogranicza, b d
uniemo liwia nale yte wykonanie innych funkcji. I tak dla przyk adu,
obszary konfliktowe na terenach wiejskich powstaj  na styku rolnictwo–
przemys , rolnictwo–transport, rolnictwo–mieszkalnictwo, rolnictwo–
turystyka i rekreacja, na obszarach miejskich mieszkalnictwo–przemys ,
mieszkalnictwo–komunikacja itp. Poj cie tak rozumianego konfliktu kojarzy 
si  z przestrzeni  geograficzn . Mo emy w tym wypadku mówi  o obszarach 
konfliktowych, b d  obszarach depresyjnych. Jako konfliktowy traktowany 
jest obszar bezpo rednich, b d  po rednich oddzia ywa  danej funkcji na 
funkcje pozosta e, przy czym przynajmniej jedna z nich posiada konflikto-
genny charakter utrudniaj cy prowadzenie innych dzia alno ci (Ba ski
1998). 

Konflikty przestrzenne rozumiane s  jako kolizja, sprzeczno , niezgod-
no  w zaspokajaniu potrzeb, jednocze nie pobudzanych i hamowanych 
(Ekologiczne uwarunkowania… 1990). Konflikty w przestrzeni mog  by
rozpatrywane przynajmniej w trzech p aszczyznach, czy te  w trzech 
punktach odniesienia: konflikty wyst puj ce przy powstawaniu (tak e
tworzeniu) nowych funkcji, konflikty wyst puj ce (czy wywo ane) przy 
korzystaniu z poszczególnych funkcji, konflikty wywo ane zmieniaj cymi si
potrzebami cz owieka i wzajemn  ekspansj  poszczególnych funkcji. 
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Powstanie tych funkcji zale y od wielu uwarunkowa , które mo na podzieli
na dwie podstawowe grupy: uwarunkowania typu naturalnego i uwarunko-
wania typu antropogenicznego. Te dwie grupy uwarunkowa  s  same 
w sobie ród em konfliktu mi dzy przyrod  a cz owiekiem. Konflikty 
wywo ane zmieniaj cymi si  potrzebami cz owieka i ekspansj  wzajemn
funkcji dotycz  sytuacji, gdy ca a powierzchnia ziemi jest wykorzystywana 
i jakakolwiek potrzeba zwi kszenia jednej z funkcji mo e si  odby  tylko 
kosztem innej. Wynika to z faktu ograniczono ci przestrzeni. 

Podstawowym czynnikiem ograniczaj cym powstawanie sytuacji konflik-
towych, bowiem ich ca kowite wyeliminowanie jest niemo liwe, mo e by
wy cznie w a ciwa polityka przestrzenna. Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne powinno by  systemem, który pomaga w zarz dzaniu sytuacja-
mi konfliktowymi (Markowski 1999). Musi jednak spe nia  okre lone
warunki, powinno by  dynamiczne i traktowane jako sta y proces negocja-
cyjny i decyzyjny. Tym samym powinno stanowi  podstawowy instrument 
w adzy, koordynuj cy i kontroluj cy ca o  procesów przestrzennych na 
danym obszarze. 

4.3. Sytuacje decyzyjne w gospodarce przestrzennej 

Zjawisko ograniczonej poda y przestrzeni sprawia, e konsumenci s
ci gle zmuszani do dokonywania wyborów i do ich optymalizacji (Kami -
ska, Kubska-Maciejewicz, Lauda ska-Trynka 2002). Wielowymiarowo
problemów dotycz cych podejmowania decyzji w gospodarce przestrzennej 
przybiera zwykle posta  wielorakich celów. W praktyce na ogó  nie osi ga
si  celów w stopniu po danym. Cz sto do osi gni cia wy szego stopnia 
realizacji jednego celu trzeba godzi  si  z obni eniem stopnia wykonania 
innego celu. Cele bywaj  konfliktowe, a podejmowanie decyzji polega na 
znajdowaniu kompromisu pomi dzy nimi (Doma ski 1993). 

Termin podejmowanie decyzji oznacza wybór pewnego elementu u U,
przy czym U jest zbiorem decyzji dopuszczalnych. Wybór ten, dokonywany 
z punktu widzenia okre lonych celów, ma zawsze pewn  motywacj .
Mówi c o podj ciu decyzji zak adamy zawsze istnienie pewnego celu 
(celów). Wybór dowolnego u U, tj. podj cie decyzji, nie pozwala jednocze-
nie okre li  wyniku. Tak jest wtedy, gdy wynik zale y nie tylko od naszych 

dzia a . Mo na to zapisa  w postaci funkcji dwóch zmiennych F(u, v), przy 
czym v V. Parametr v charakteryzuje wyst puj c  nieokre lono , np. brak 
niezb dnej informacji, zak ócenia losowe (Moisiejew 1983). 

Gospodarka przestrzenna wymaga podejmowania ró nych decyzji, niektó-
re z nich s  podejmowane na etapie tworzenia opracowa  planistycznych. 
Przypisanie funkcji danemu fragmentowi przestrzeni nast puje w wyniku 
realizacji procesu decyzyjnego. Podejmowanie decyzji jest nie tyle jednora-
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zowym aktem wyboru, ile procesem, który polega na zbieraniu i przetwarza-
niu informacji o przysz ym dzia aniu (Decyzje… 1979).  

Wszelkie kierowanie, w tym kierowanie rozwojem przestrzeni, jest za-
równo decydowaniem jak i informowaniem, czyli procesem informacyjno-
decyzyjnym. Za szczególn  istot  kierowania nale y uzna  wed ug 
P. Sienkiewicza (1988) rozwi zywanie problemów: 

informacyjnych (orientacyjnych, poznawczych) powstaj cych w trak-
cie czynno ci, których celem jest zdobycie informacji o obiektach kierowa-
nia, otoczeniu systemu dzia ania i samym systemie kierowania, 

decyzyjnych, powstaj cych w trakcie podejmowania decyzji, czyli 
dokonywania wiadomych wyborów i rozwi zywania szczegó owych zada
z racjonalizacj  organizacji dzia a ,

wykonawczych (realizacyjnych) powstaj cych w trakcie realizacji 
powzi tych decyzji i zwi zanych z zapewnieniem ich wykonania zgodnie 
z wol  podmiotu i wymaganiami zawartymi w decyzjach nadrz dnych 
(szczebla nadrz dnego, centrum). 

Adaptuj c proces decyzyjny przedstawiony przez P. Sienkiewicza (1988), 
w odniesieniu do gospodarki przestrzennej, sytuacja decyzyjna powstaje 
wówczas, gdy spe nione s  nast puj ce warunki: 

istnieje podmiot decyzji  planista, zarz dca przestrzeni, decydent, 
mo na okre li  wynik po dany przez podmiot  optymalne zago-

spodarowanie przestrzeni, przek adaj ce si  na ad przestrzenny, 
istniej  co najmniej dwa ró ne sposoby dzia ania prowadz ce do uzy-

skania wyniku  ró ne funkcje na tym samym obszarze, ró ne formy 
zagospodarowania przestrzeni, 

zachodzi w tpliwo  co do wyboru sposobu dzia ania  któr  funkcj ,
jak  form  zagospodarowania przestrzeni wybra ,

istnieje kontekst, czyli okre lone okoliczno ci i ograniczenia, na które 
decydent nie ma pe nego wp ywu  np. cechy obszaru, kontekst polityczny, 
administracyjny, itp. 

Optymalizacja jest metod  wyboru najlepszej decyzji w okre lonych 
warunkach. Jest to dzia alno , której celem jest uzyskanie najlepszego 
rezultatu w danych warunkach i przy okre lonym kryterium oceny. Formu-
owanie i realizacja polityki przestrzennej, b d cej wyrazem gospodarki 

przestrzennej, powinny by  oparte na ograniczaniu konfliktów przestrzen-
nych. St d kluczowe znaczenie w polityce przestrzennej ma osi gni cie adu
przestrzennego, jako po danego efektu gospodarki przestrzennej. 

4.4. Idea przestrzennej samoorganizacji 

Decyzje przestrzenne zmieniaj  struktur  przestrzenn . Struktur  t  mo -
na traktowa  jako system, systemy za  maj  t  w a ciwo , e zmiana 
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jednego ich elementu poci ga za sob  zmiany we wszystkich pozosta ych 
(Regulski 1985). Utrwalona posta  pojedynczego uk adu lokalizacji, czy te
oddzia ywa  przestrzennych obserwowana w danej chwili jest wynikiem 
procesu, którego podstawowe cechy s  izomorficzne w stosunku do innego 
procesu, wytwarzaj cego jakikolwiek uk ad lokalizacyjny lub uk ad oddzia-
ywa  przestrzennych (Pred, Kibel 1977). 

Proces zmian u ytkowania ziemi to proces nieci g y. Fluktuacje zmian 
u ytkowania ziemi wyst puj  w powi zaniu ze zmianami gospodarczymi 
i spo eczno-politycznymi w kraju. Idea przestrzennej samoorganizacji 
przedstawia sposób, w jaki z o one systemy przechodz  od jednej struktury 
do innej, od jednego porz dku do innego. Rozwa a systemy, które: 1) s
otwarte na przep ywy dóbr, osób, i informacji, 2) znajduj  si  w stanie 
odleg ym od równowagi, 3) odznaczaj  si  wyst powaniem nieliniowo ci. 
Udowodniono, e gdy warunki te s  spe nione, systemy mog , a nawet 
musz  dokonywa  takiej ewolucji (Doma ski 1995). W przestrzeni mamy do 
czynienia ze struktur  hierarchiczn  ró nych adów: ekologicznego, spo ecz-
nego, gospodarczego, politycznego. Ogólnie bior c, ad mo na uzna  za 
synonim równowagi i (lub) uporz dkowania pewnego systemu, w którym 
jedna jego w asno  (cecha) zostaje uznana za wiod c , a cechy inne s  tak 
zorganizowane i uporz dkowane, e przyczyniaj  si  do mo liwie najpe niej-
szego zrealizowania w asno ci wiod cej (Kolipi ski 1980). Wed ug 
I. Prigogina (za Doma skim 1977, 1884, 1990) sposób przej cia od jednej 
struktury do innej jest nast puj cy: w okresie stabilno ci system podlega 
nag ej perturbacji. Odpowiedzi  na perturbacje s  wzmo one fluktuacje, po 
przekroczeniu pewnego gradientu fluktuacje ulegaj  wzmocnieniu i powodu-
j  powstanie ruchów makroskopowych, a te ostatnie prowadz  do pojawienia 
si  nowego porz dku – struktury, który jest podtrzymywany przez wymian
energii i materii z otoczeniem. Je li fluktuacje nie osi gaj  granicznej 
warto ci gradientu, podlegaj  t umieniu i zanikaj .

Pocz tek przekszta ceniom przestrzeni mog  da  zmiany ekonomiczne, 
spo eczne, polityczne, organizacyjne. Pocz tkiem takich przekszta ce  mo e
wi c te  by  decyzja o okre lonym kierunku zagospodarowania przestrzeni. 
Przekszta cenie przestrzennej organizacji, lub inaczej reorganizacja, dokonu-
je si  wskutek zmian relacji gospodarczych i przestrzennych pod wp ywem 
impulsów o bardzo du ej sile. Na dynamiczn  organizacj  przestrzeni mo na
wi c spojrze , jak na reakcj  systemu spo eczno-gospodarczego na impulsy 
uruchamiane przez decyzje podejmowane na ró nych szczeblach zarz dzania 
(Doma ski 1987). Mo na przyj , e si a tego impulsu zale y od „potencja-
u” charakteryzuj cego wprowadzon  form  zagospodarowania przestrzen-

nego. Na przyk ad wprowadzenie terenów przemys owych, jako formy 
zagospodarowania przestrzeni, ma nieporównywalnie wi kszy potencja
(znacznie silniejsze perturbacje) w porównaniu z przeznaczeniem terenów 
pod zalesienia (charakteryzuj ce si  niskim potencja em). 
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Zmiany s  szczególnie intensywne w okresie wprowadzania nowych 
rozwi za . Po tym okresie region wchodzi w now  faz  ustabilizowanego 
rozwoju. Impulsy zapocz tkowane w jednym miejscu maj  wp yw na 
s siedztwo. Zmiana funkcji obszaru wp ywa zarówno na bli sze, jak i dalsze 
s siedztwo (np. zmiana na tereny rekreacyjne – okoliczne tereny osiedlowe 
mog  sta  si  baz  noclegow  turystyki; wprowadzenie okre lonej formy 
ochrony przyrody – mieszkalnictwo dla obs ugi wprowadzonej formy 
ochrony przyrody, zaplecze w postaci stacji naukowo-badawczych niezb d-
nych do prowadzenia bada  naukowych, itp.) – por. Cymerman, Szczepa ska 
1997. Relacje wzajemnego oddzia ywania w przestrzeni b d  si  zmienia
pod wp ywem kierunku, odleg o ci, nasilenia i czasu. Wprowadzona forma 
zagospodarowania powoduje, e pojawia si  nowy porz dek, nowa struktura 
przestrzeni. Perturbacje przekraczaj  wielko  progow  uruchamiaj
adaptacj  samoorganizuj c , obszar przystosowuje si  do nowych warunków. 
Skutkiem przestrzennym s  zmiany uk adu dzia alno ci, bez zmiany uk adu
obiektów (zmiana funkcji bez zmiany miejsca). Fluktuacje mog  by  tu 
rozumiane jako zmiana relacji wzajemnego oddzia ywania w przestrzeni 
mi dzy systemami, z których jednym jest nowa forma zagospodarowania, 
a drugi stanowi otoczenie obszaru, na którym zosta a ona wprowadzona. 
Nowy ad musi by  odpowiednio dopasowany do adu niezb dnego dla 
funkcjonowania przestrzeni. Wyst puj cy tu rodzaj adu to ad w warunkach 
dynamiki (nast puj cych zmian). Na wyst puj cy ad diachroniczny mo na
spojrze  w aspekcie adu przestrzennego, czyli spojrze  od strony kszta tu
systemów przestrzennych i ich struktur. Zasada adu przez fluktuacj  pomaga 
w tworzeniu nowych dynamicznych stanów. Dzieje si  to przez samoorgani-
zacj  nowych struktur, nowych postaci organizacji przestrzeni. 

Efektywno  zjawisk jest podnoszona poprzez zmian  i unowocze nianie
struktury (Doma ski 1995). W tym przypadku struktur  podlegaj c  zmianie 
jest struktura u ytkowania ziemi. Przekszta cona struktura nabywa zdolno ci
do wykonywania nowych funkcji, dzi ki którym staje si  bardziej dynamicz-
na, lepiej wykorzystuje zasoby lokalne i silniej przyci ga zasoby zewn trzne, 
a przez to polepsza warunki ycia mieszka ców wraz z warunkami rodowi-
skowymi. 
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4.5. Optymalizacja zagospodarowania przestrzennego 

Optymalizacja jest to post powanie, polegaj ce na wyborze elementu 
z danego zbioru w oparciu o relacje, ustalaj ce pewien porz dek w tym 
zbiorze (Findeisen, Szymanowski, Wierzbicki 1977). Elementami zbioru s
rozwi zania konkretnych problemów, w tym przypadku ró ne warianty 
zagospodarowania przestrzennego. Zbiór rozwi za  jest ograniczony przez 
ró norodne warunki uboczne, jak np. ochrona dóbr przyrody, ochrona dóbr 
kultury. 

Przewa nie ka dy rodzaj procesu lub projektu mo e powodowa  zmiany 
w otaczaj cej przestrzeni. Niektóre procesy i projekty maj  za o ony efekt, 
podczas gdy inne mog  powodowa  zmiany lub mie  wtórne dzia anie 
(Bowers Mariott 1997). Dochodzenie do consensusu w zagospodarowaniu 
przestrzennym nast puje w trzech etapach (Fresco, Stroosnijder, Bouma, Von 
Keulen 1994): 

identyfikacja stopnia, w którym obiektywne funkcje zaproponowane 
w procesie planowania u ytkowania ziemi przez ró nych ekspertów pokry-
waj  si  i przeciwstawiaj  si  sobie lub mog  by  przyczyn  konfliktu, 

optymalizacja wykorzystania ziemi na podstawie ró nych, obiektyw-
nych funkcji zaproponowanych przez ró nych ekspertów i analiza zasi gu,
która z zaproponowanych optymalizacji pe ni funkcj  przewodni  na 
podobnym modelu u ytkowania terenu, 

rozwój i aplikowanie interaktywnych metod do maksymalizowania 
zasi gu consensusu w modelu u ytkowania ziemi. 

Nast pstwo decyzji w okre laniu najlepszego zagospodarowania prze-
strzeni przedstawia si  nast puj co:

identyfikacja celów do realizacji  identyfikacja mo liwych rozwi za
 wybór tych rozwi za , które umo liwi  wykonanie celów. 
Poprawianie struktury przestrzennej odbywa si  poprzez przestrzenne 

przesuni cia dzia alno ci, przybli aj ce systemy do stanu optymalnego 
(Doma ski 1987). Przesuni cia optymalizuj ce dokonuje si  przez: 

lokalizacj  dzia alno ci w miejscach, których rozwój poprawia stan 
systemów, 

zmiany podzia u przestrzeni mi dzy ró ne rodzaje dzia alno ci (zmia-
ny struktury u ytkowania, zmiany regionalizacji), 

wzrost skali i intensywno ci dzia alno ci w miejscach, których rozwój 
poprawia stan systemów, 

zmiany przestrzennego uk adu powi za  i oddzia ywa  wewn trznych 
regionalnych i mi dzyregionalnych (a tak e lokalnych), 

mi dzyregionaln  redystrybucj  zasobów (czynników rozwoju). 
Na przesuni cia te mo na spojrze  od strony procesu decyzyjnego. Nie 

dokonuj  si  one bowiem inaczej ni  przez wykonywanie decyzji. Decyzje s
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optymalne, je li przy za o onym zbli eniu jako ci ycia w przestrzeni, do 
poziomu spo ecznie po danego, zapewniaj  maksymaln  efektywno
ekonomiczn  dzia alno ci, redukuj  konflikty przestrzenne, prowadz  do 
rozwoju.

4.6. Podsumowanie

Niemo liwo ci  jest precyzyjne okre lenie optymalnego sposobu zago-
spodarowania przestrzeni, co wynika z niemo no ci wyboru rozwi za
absolutnie optymalnych w jakiejkolwiek sytuacji – nie wy czaj c procesu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wp ywa na to zmienno
otoczenia, zmienno  potrzeb spo ecznych, nieznajomo  pe nych, przysz o-
ciowych skutków form zagospodarowania przestrzeni. Ka dorazowo jest to 

próba zbli enia si  do osi gni cia adu przestrzennego, czyli minimalizacji 
konfliktów przestrzennych. 

Abstract

Decision-Making Processes in Spatial Management 
Human activity is primarily oriented towards needs satisfaction. The catalogue of 

various needs accounts for those that relate to life in a given segment of space. 
Therefore, space may be viewed as a commodity that is an object of competition 
among several consumers. The higher the value of that commodity, i.e. space in the 
analyzed case, the greater the resulting conflict. Most conflicts are stirred by the 
limitedness of space and the unlimitedness of consumer needs. The limitedness of 
space is the prime motive for the competition between business entities – consumers 
of space who strive to gain control over the largest stretch territory for their 
individual needs. 

 The main factor limiting the emergence of conflict situations is an appropriate 
space policy which involves the development of planning studies. Functions are 
attributed to a given fragment of space through the enforcement of the decision-
making process. The main goal of spatial policies, which embody the principles of 
spatial management, should be to limit spatial conflict. For this reason, the achieve-
ment of spatial order is of key significance in spatial policy. 

 The optimal method of spatial management cannot be accurately determined as 
absolutely optimal solutions cannot be chosen in any situation, including the 
planning process and spatial management. The above is affected by environmental 
variability, changing social needs and the inability to fully predict the future 
consequences of spatial management solutions. Every such measure is merely an 
attempt to reach spatial order and minimize spatial conflict.  


