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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmacnianiem narzędzi ochrony 

krajobrazu (Dz.U.2015, poz. 774) – „ustawa krajobrazowa”

Kluczowe elementy regulacji z zadaniami samorządów województw:

- reklamy w pasie drogowym oraz opłaty na rzecz samorządów

- uchwały rad gmin o zasadach i warunkach sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń 

- audyty krajobrazowe

- zasady organizacji parków krajobrazowych, obszarów chronionego 

krajobrazu i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

- rozbudowa zagadnień ochrony krajobrazu w systemie ocen 

oddziaływania na środowisko

Przepisy obowiązują od 11.09.2015 r.

Audyt krajobrazowy należy uchwalić w terminie 3 lat od wejścia 

przepisów



Zakres regulacji: AUDYT KRAJOBRAZOWY 

• audyt identyfikuje krajobrazy, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje 

oceny ich wartości

• audyt określa krajobrazy priorytetowe

• audyt wskazuje lokalizację i granice parków kulturowych, PN, RP, PK, OChK, 

istniejących i projektowanych obiektów oraz obszarów UNESCO

• audyt wskazuje zagrożenia dla krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów 

form ochrony, jw.

• audyt wskazuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów 

priorytetowych oraz krajobrazów form jw., w szczególności poprzez wskazanie tych, 

które powinny zostać objęte ochroną w postaci PK, OChK i ZPK,

• audyt wskazuje lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów 

priorytetowych

• samorząd wojewódzki sporządza audyt nie rzadziej niż na 20 lat  



Zakres regulacji: AUDYT KRAJOBRAZOWY 

• rekomendacje i wnioski nie mogą być sprzeczne z celami i sposobami ochrony form 

ochrony przyrody i zabytków

• audyt może wskazywać PK, OChK, ZPK, które ze względu na znaczny spadek 

wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony

• Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

a) klasyfikację krajobrazów, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby terenu i pokrycia

b) sposób oceny krajobrazów i wskazania krajobrazów priorytetowych

c) sposób uwzględnienia w audycie form ochrony przyrody i zabytków w tym UNESCO

d) szczegółowy zakres i metodologię audytu.



Zakres regulacji: AUDYT KRAJOBRAZOWY – TRYB FORMALNO-PRAWNY

Projekt sporządza zarząd województwa

1) Informacja w drodze obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia audytu

2) Zasięgnięcie opinii (do 30 dni) o projekcie: 

a) regionalnego dyrektora ochrony środowiska

b) dyrektorów PN i PK położonych w granicach województwa

c) wojewódzkiego konserwatora zabytków

d) rad gmin położonych na terenie województwa

3) Możliwość wprowadzenia zmian z opiniowania

4) Ogłoszenie w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenie w urzędzie o wyłożeniu 

projektu na 7 dni przed wyłożeniem i prowadzenie wyłożenia przez 30 dni

5) Do 14 dni po wyłożeniu zbieranie uwag

6) Rozpatrzenie uwag i sporządzenie listy uwag nieuwzględnionych

7) Jeżeli opinia gminy nie została uwzględniona o jej uwzględnieniu rozstrzyga sejmik

8) Audyt uchwala sejmik



PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE AUDYTU:

- przebudowa parków krajobrazowych i obszarów chronionego 

krajobrazu – ok. 30% terenu kraju 

- identyfikacja krajobrazów priorytetowych, które będą podlegać 

szczególnej ochronie 

- Identyfikacja w krajobrazach priorytetowych stref ochrony krajobrazu, 

w których sejmik w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego ustanowi zasady ochrony i zagospodarowania  -

wiążące przy sporządzaniu studiów gminnych i planów miejscowych



TERMIN I STAN ZAAWANSOWANIA PRAC:

1. Termin uchwalenia 11.09.2018 r.

2. Stan:

a) projekt 

rozporządzenia  



TERMIN I STAN ZAAWANSOWANIA PRAC:

b) prace przygotowawcze w GDOŚ  

- Uszczegółowienie mezoregionów fizyczno-geograficznych Polski

- Pilotaż w 4 gminach z okolic Częstochowy

- Zlecenia uszczegóławiające metodykę

c) prace audytowe w województwach





Mezoregiony

- 21 



Mikroregiony 

- 106 



Krajobrazy  

- ok. 2000-2500 



PROJEKT ROZPORZĄDZENIA:

a) krótki, treściwy, porządkujący   

b) załączniki - 8: bardzo rozbudowane – 77 stron szczegółowej 

metodyki

Etapy:

1. Inwentaryzacja 40 typów ukształtowania i kompozycji x 30 typów 

pokrycia (form zagospodarowania)



PROJEKT ROZPORZĄDZENIA:

Etapy:

2. Cechy analityczne przyrodnicze krajobrazu – ok. 40 



PROJEKT ROZPORZĄDZENIA:

Etapy:

3. Cechy analityczne kulturowe krajobrazu – ok. 70 



PROJEKT ROZPORZĄDZENIA:

Etapy:

4. Cechy syntetyczne krajobrazu – 7 (np. tożsamość, swojskość, 

tradycja) 

5. Karty charakterystyki krajobrazu

6. Karty oceny krajobrazu

7. Krajobrazy priorytetowe, 

zagrożenia i inne 



KOSZTY:

- Trudne do oszacowania, zależne od sposobu realizacji (siły własne, 

zlecenia zewnętrzne, kombinacja tych dwóch sposobów) – wstępne 

szacunki rzędu wielkości – od 1 do 5 mln zł na województwo ? 

NIEZBĘDNY CZAS:

- Dla małego województwa: 

a) inwentaryzacja – min. 6 m-cy,

b) cechy analityczne i waloryzacja – min. 12 m-cy

c) zagrożenia, krajobrazy priorytetowe, wskazania audytu – min. 6 m-cy

Razem prace studialne: 2 lata

Procedura administracyjno-prawna – 12 miesięcy

RAZEM AUDYT – 3 LATA



KLUCZOWE WNIOSKI:

1. Audyt krajobrazowy jako pierwszy dokument inwentaryzujący i waloryzujący 

krajobrazy w skali wojewódzkiej i krajowej jest ważnym elementem ich 

racjonalnej ochrony i zagospodarowania

2. Nie jest możliwe zrealizowanie opracowania i przeprowadzenie procedury 

formalno-prawnej audytu w terminie ustawowym – należy dążyć do zmiany 

tego terminu – 3 lata od wejścia rozporządzenia, a nie ustawy

3. Niezbędne jest szybkie wydanie rozporządzenia wykonawczego 

4. Bardzo szczegółowy zakres metodyki zwiększa obciążenia finansowe 

samorządów wojewódzkich – środki WFOŚiGW należy wzmocnić środkami 

NFOŚiGW

5.Metodyka audytu jest adekwatna do skali planowania przestrzennego w 

gminie, nie jest adekwatna do skali planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. W związku z trwającymi pracami nad 

projektem rozporządzenia należy dokonać uproszczenia metodyki z 

urealnieniem możliwości wykonania niektórych analiz



Dziękuję za uwagę


