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Konferencja: Obszary chronione w gminie:

przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na zrównoważony rozwój?

�Działalność organizująca przestrzennie 

system gospodarczy lub przestrzenną

organizacją tego systemu, co rozumieć

należy jako gospodarowanie w 

przestrzeni lub gospodarowanie 

przestrzenią [Chojnicki 1999].
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�Maksymalizacja efektów przy danych 

zasobach przestrzeni i minimalizacji 

nakładów w przestrzeni w relacji do 

osiągnięcia danych efektów. 

�Działania te odbywaćmogą się wyłącznie 

w określonych ustawowo ramach 

prawnych.
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� Właściciele,
� Przedsiębiorcy,
� Stowarzyszenia, grupy społeczne (celowe),
� Instytucje centralne (np. GDDKiA, Minister 

Rolnictwa),
� Władze samorządowe: regionu, powiatu, gminy,
� Zarządy obszarów chronionych,
� Nadleśnictwa, 
� „Interes społeczny” – działania dużych firm,
� Wojsko,
� Służby ratownictwa,
� Służby ochrony zabytków,
� Naukowcy,
� ………. 
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� Integracja działań następuje na szczeblu 
samorządowym, który powinien godzić lub 
wyważać interesy wszystkich stron.

� Planowanie przestrzenne - jest opartym na 
wiedzy sposobem racjonalnego gospodarowania 
przestrzenią. Opiera się na naukowych 
podstawach wielu dyscyplin, przede wszystkim 
nauk przyrodniczych, ekonomicznych, 
technicznych i społecznych.

� Miejscem integracji interesów są dokumenty 
planistyczne – wojewódzkie i gminne.
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� to sztuka racjonalnego gospodarowania 

przestrzenią, w oparciu o pryncypia 

planowania przestrzennego i społecznie 

przyjęte wartości, której celem jest 

minimalizowanie konfliktów 

przestrzennych.

lub

�Pomysł na…
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Ustalaniem priorytetów dotyczącym 

przestrzeni 

i wyważaniem wartości w oparciu o 

uwarunkowania.

�System prawa (Konstytucja, ustawy, 

rozporządzenia).

�Rozstrzygnięcia sądów 

administracyjnych.

�Wielka polityka i mała polityczka.

�Edukacja w zakresie kultury 

kształtowania przestrzeni.
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Wyniki badań
podstawowych

Prawo Polityka 

Gospodarowanie przestrzenią w Polsce, mimo 
rozwoju metod badawczych, przeżywa silny regres 
związany z odwróceniem się jej aplikacyjnej części 
od wniosków płynących z wyników badań. 

Miażdżąca nierównowaga sił w planowaniu 

przestrzennym, nadrzędną wartością jest własność, a próby 

jej ograniczenia są źródłem konfliktów.
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Prezentacja wskaźników opisujących 
aktualny stan przestrzeni i planowane w niej 
zmiany mogące zachodzić wskutek 
realizowania założonej polityki 
przestrzennej. 

Metoda ta ma wspomagać zrównoważone 
gospodarowanie przestrzenią, które 
prowadzi do zbilansowanego, w stosunku do 
prognozowanej liczby ludności, rozwoju 
przestrzennego, opartego na poszanowaniu 
zasobów, zwłaszcza przyrodniczych.
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Istotąmetody jest obliczenie i prezentacja 
niezależnych, niepowiązanych bezpośrednio 
ze sobą prostych wskaźników, które 
powstają w wyniku przetwarzania informacji 
przestrzennej zawartej w dokumentach 
planistycznych (studium uwarunkowań…).

Grupy tematyczne: gospodarowanie 
przestrzenią, demografia, bezpieczeństwo, 
presja na środowisko, infrastruktura.
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Wszystkie wskaźniki WMOGP mają

prewencyjny charakter, tzn. 

przygotowane zostały w taki sposób, by 

identyfikować potencjalne kolizje 

spowodowane obecnym i przyszłym 

zagospodarowaniem, wskazywać skalę i 

kierunki ingerencji w przestrzeń.
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Gmina Pojemność demograficzna terenów 

wskazanych do zabudowy 

mieszkaniowej

Wskaźnik rozbieżności demograficznej 

rozwoju przestrzennego (względny)

Wskaźnik rozbieżności 

demograficznej rozwoju 

przestrzennego

osoby % osoby

Ostrów

Maz.

56380 241,1 33118

Klembów 49100 435,3 37600

Halinów 61111 305,3 42750

Siedlce 69375 375,0 29600

Łaskarzew 20950 349,0 15244
25
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Gmina Wskaźnik zabudowy na terenach 
narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi

Wskaźnik przyrostu 
zabudowy na terenach 

narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi

Wskaźnik zabudowy 
terenów o niekorzystnych 

warunkach gruntowo-
wodnych

Wskaźnik przyrostu 
zabudowy na terenach o 

niekorzystnych warunkach 
gruntowo-wodnych

% ha % % ha %

Ostrów
Maz.

18,6 3,0 135,2 2,93 1,1 182

Klembów 4,4 32,5 650,9 38,6 744 1870
Halinów 25,5 98,6 222,6 25,0 173 327
Siedlce 0,5 2,6 2760 7,02 265 1071
Łaskarzew 18 12,9 197,7 6,71 28 473
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Gmina Wskaźnik zabudowy terenów 
zmeliorowanych

%

Ostrów Maz. 53,8

Klembów 36,2
Halinów 46,1
Siedlce 19,1
Łaskarzew 7,1
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�W praktyce planowania przestrzennego 
zasada zrównoważonego rozwoju jest 
nagminnie łamana.

�Polityka przestrzenna gmin często tworzona 
jest z pominięciem kluczowych 
uwarunkowań. 

� Istotą ewolucji planowania przestrzennego 
nie mogą być tylko zmiany prawa lecz 
edukacja w zakresie skutków kształtowania 
przestrzeni.
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