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Pojęcie krajobrazu

Ustawą krajobrazową wprowadzono definicję krajobrazu oraz krajobrazu

priorytetowego do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym:

� krajobraz to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca

elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w

wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka

czynniki naturalne + działalność człowieka

� krajobraz priorytetowy - krajobraz szczególnie cenny dla

społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze,

kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne

lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający zachowania lub

określenia zasad i warunków jego kształtowania



Audyt krajobrazowy

� narzędzie ochrony wprowadzone Ustawą krajobrazową

� sporządza samorząd województwa

� dla obszaru województwa, nie rzadziej niż raz na 20 lat

� identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze

województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz

dokonuje oceny ich wartości



Audyt krajobrazowy

wskazuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony

krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie niektórych

obszarów ochrony przyrody lub obiektów, w szczególności poprzez

wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony

przyrody takimi jak park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu

oraz zespół przyrodniczo–krajobrazowy

wskazanie krajobrazów do ochrony



Audyt krajobrazowy - kryteria

Kryteria sporządzania audytów (w rozporządzeniu):

� zapewnienie właściwej ochrony krajobrazów i możliwości ich

kształtowania

� konieczność zachowania krajobrazów będących źródłem tożsamości

narodu polskiego

� krajobraz ma być oceniany w szczególności z punktu widzenia

przyrodniczego i kulturowego znaczenia danego krajobrazu, częstości

występowania na obszarze kraju oraz stanu zachowania



Współdziałanie gminy przy uchwalaniu audytu krajobrazowego

� Rada gminy opiniuję projekt audytu krajobrazowego; termin – 30 dni

� Nieuwzględnienie opinii gminy 

gmina może żądać rozstrzygnięcia przez sejmik województwa, w formie

uchwały, o zasadności nieuwzględnienia opinii gminy przez zarząd

województwa; rozstrzygnięcie sejmiku jest wiążące.



Audyt krajobrazowy a studium

Obowiązek uwzględnienia w uwarunkowaniach:

� rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym 

� granic krajobrazów priorytetowych

Obowiązek określenia:

� kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów, w tym wynikających z audytu krajobrazowego



Audyt krajobrazowy a plan miejscowy

Plan miejscowy określa obowiązkowo: 

� zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady

kształtowania krajobrazu

� zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym

krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

� granice i sposoby zagospodarowania krajobrazów priorytetowych

określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach

zagospodarowania przestrzennego województwa



Audyt krajobrazowy a samodzielność planistyczna gminy

� kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy

należy do zadań własnych gminy

� wójt (burmistrz/prezydent) obowiązkowo uzgadnia projekt planu

miejscowego z zarządem województwa w zakresie uwzględnienia

wyników audytu krajobrazowego

naruszenie samodzielności

planistycznej gminy?



Tryb uzgodnienia planu miejscowego przez zarząd województwa

Projekt planu miejscowego  uzgadniany jest w trybie art. 106 KPA 

(art. 24 Ustawy o planowaniu):

� akt uchwala się po zajęciu stanowiska przez zarząd województwa

� termin: nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia 

udostępnienia projektu aktu planistycznego z prognozą 

oddziaływania na środowisko

� uzgodnienie w drodze postanowienia, na które służy zażalenie

� niezajęcie stanowiska albo nieprzedstawienie warunków 

uzgodnienia w terminie uznaje się za uzgodnienie



Park krajobrazowy 

� uchwała sejmiku województwa

� utworzenie wymaga uzgodnienia z radą gminy

� rada gminy nie może odmówić uzgodnienia, gdy podjęcie uchwały

jest konsekwencją rekomendacji zawartej w audycie krajobrazowym



Parki krajobrazowe – możliwe zakazy

W strefach ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola
ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane
wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie
krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu
krajobrazowego, wprowadza się (fakultatywnie – art. 20 ust. 4 pkt 7 UOchrPrz)
następujące zakazy:

dla terenów objętych planem miejscowym: lokalizowania nowych obiektów
budowlanych oraz zalesiania,

dla terenów nieobjętych planem miejscowym:

� lokalizowania nowych obiektów budowlanych

� lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy
architektonicznej

� lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2
kondygnacje lub 7 m

� zalesiania

brak planu miejscowego na terenie parku krajobrazowego daje dodatkowe
możliwości w zakresie ograniczania zakazu lokalizacji nowych obiektów
budowlanych



Plan ochrony parku krajobrazowego

� uchwalany przez sejmik województwa, opiniowany przez radę gminy

� w części dotyczącej zakazów dla stref ochrony krajobrazu, wymaga

uzgodnienia rady gminy, tryb: art. 106 KPA

� odmowa uzgodnienia – tylko gdy wprowadzenie zakazów

prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy

wynikających z aktów planistycznych, nieproporcjonalnie do

chronionych wartości

� zawiera wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i

kulturowym



Plan ochrony parku krajobrazowego jako akt prawa miejscowego 

Plan ochrony jest aktem prawa miejscowego

w części dotyczącej:

� określenia granic SOK

� wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym

� wprowadzenia zakazów w SOK



Obszary chronionego krajobrazu

� wprowadzany uchwałą sejmiku województwa

� wymaga uzgodnienia z radą gminy

� odmowa uzgodnienia – tylko gdy wprowadzenie zakazów

prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy

wynikających z aktów planistycznych, nieproporcjonalnie do

chronionych wartości

� rada gminy nie może odmówić uzgodnienia uchwały o utworzeniu

OChK, jeżeli jej podjęcie jest konsekwencją rekomendacji w audycie

krajobrazowym



Obszary chronionego krajobrazu– katalog zakazów

Możliwość ustanowienia określonych zakazów w strefach ochrony

krajobrazu stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie

widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się

lokalną formą architektoniczną

dla terenów objętych planem miejscowym: lokalizowania nowych 

obiektów budowlanych oraz zalesiania;

dla terenów nieobjętych planem miejscowym:

� lokalizowania nowych obiektów budowlanych,

� lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od 

lokalnej formy architektonicznej,

� lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości 

przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m,

� zalesiania.

katalog zakazów podobny jak w parkach krajobrazowych



Obszar chronionego krajobrazu

Uchwała sejmiku województwa :

� wyznacza (w granicach krajobrazów priorytetowych

zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego) strefy ochrony

krajobrazu, w szczególności:

� przedpola ekspozycji

� osie widokowe

� punkty widokowe

� obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą

architektoniczną,

istotne dla zachowania walorów krajobrazowych OChK, wraz ze

wskazaniem obowiązujących w danej strefie zakazów,

� określa wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i 

kulturowym

� uchwała stanowi akt prawa miejscowego



Strefy ochrony krajobraz w ramach OChK – współdziałanie gminy

� projekt uchwały wyznaczającej SOK, w części dotyczącej zakazów,

wymaga uzgodnienia z radą gminy; tryb – art. 106 KPA

� odmowa uzgodnienia – tylko gdy wprowadzenie zakazów

prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy

wynikających z aktów planistycznych, nieproporcjonalnie do

chronionych wartości



Uzgodnienia gminy – ograniczona możliwość odmowy

reguła, że rada gminy może odmówić uzgodnienia wyłącznie, gdy

wprowadzenie zakazów prowadziłoby do ograniczenia możliwości

rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium lub miejscowego

planu w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park / obszar ma

chronić

uzgodnieni zawsze w trybie 106 KPA z ograniczeniem terminu do

wyrażenia stanowiska do 1 miesiąca



Zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

� Ustanawiany uchwałą rady gminy

� Fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego, zasługujące na

ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

� Przykładowe zakazy fakultatywne:

� wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu 

� zmiany sposobu użytkowania ziemi

� wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu

� umieszczania tablic reklamowych



Ochrona własności a ochrona krajobrazu na przykładzie zespołu 

przyrodniczo - krajobrazowego

Stan faktyczny:

� rada miasta ustanowiła zespół przyrodniczo – krajobrazowy oraz

wprowadziła zakazy właściwe dla tego rodzaju obszaru

� uchwałę zaskarżono do WSA, zarzucając m.in. naruszenie własności

� WSA w Gliwicach skargę oddalił (wyrok WSA w Gliwicach z 1 lutego

2010 r., II SA/Gl 812/09):

� groźba bezpowrotnej utraty walorów przyrodniczych stanowi

uzasadnienie wprowadzenia zakazów dla ich ochrony

� przepisy nie zawierają zakazu obejmowania tymi formami ochrony

terenów prywatnych

� możliwość ubiegania się o odszkodowanie

� ale NSA wyrok uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia



Ochrona własności a ochrona krajobrazu na przykładzie zespołu 

przyrodniczo - krajobrazowego

„W sytuacji, gdy utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

głęboko ingeruje w prawo własności, niezbędnym jest szczegółowe

wykazanie, iż na danej konkretnej działce znajdują się szczególnie

cenne i wymagające ochrony wartości przyrodnicze. Poprzestanie

jedynie na ogólnikowym stwierdzeniu, iż wartości takie występują na

całym obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest

niewystarczające”
(wyrok NSA z 30 lipca 2010 r., II OSK 1053/10)

ustanowienie formy ochrony krajobrazu może

ograniczać prawo własności i wymaga rzetelnego uzasadnienia



Zgodność ustawy krajobrazowej z konstytucją

16 października 2015 r. BCC złożył wniosek do Trybunału

Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją:

� rażące naruszenie prawa własności – kolejne ograniczenie w

dysponowaniu nieruchomością przez właściciela

� delegalizacja urządzeń reklamowych zainstalowanych wcześniej na

podstawie odpowiednich zezwoleń (naruszenie zasady nie działania

prawa wstecz) – rady gminy mogą ustalić nowy porządek prawny w

tej dziedzinie

� zrównanie firm stawiających reklamy legalnie i tych które robią to z

naruszeniem prawa – pobieranie takich samych opłat w okresie

vacatio legis

� naruszenie zasady pomocniczości (domniemania kompetencji do

realizacji zadań publicznych przez gminę) – narzędzia takie jak audyt

krajobrazowy ograniczają samodzielność gmin



Dziękuję za uwagę



Kontakt

Strona 24

Biuro warszawskie

Rondo ONZ 1

12. piętro

00-124 Warszawa

tel. + 48 22 455 87 00

fax + 48 22 455 87 01

warszawa@ssw.pl

Biuro poznańskie

ul. Mielżyńskiego 14 

Okrąglak, 7. piętro 

61-725 Poznań 

tel. + 48 61 625 16 00

fax + 48 61 625 16 01

poznan@ssw.pl


