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W odpowiedzi na stanowisko nr 4_1 Konwentu Marszałków Województw RP 
w sprawie zmiany terminu opracowania audytów krajobrazowych, przyjęte podczas 
pierwszego posiedzenia Konwentu w województwie opolskim, które odbyło się  w dniach 30 
stycznia — 1 lutego 2018 r. w Opolu, przekazane przy piśmie z dnia 8 lutego 2018 r., 
znak: DZP —11.0450.3.9.2018, informuję  jak poniżej. 

Odpowiadając na postulat dotyczący podjęcia działań  formalno-prawnych 
zmierzających do skutecznej zmiany art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 
(Dz. U. poz. 774 11688), ustalając termin uchwalenia audytów krajobrazowych na 3 lata 
od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, uprzejmie informuję, iż  obecnie 
procedowany jest w Ministerstwie środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych innych ustaw uwzględniający zmianę  art. 13 ust. 1 ww. ustawy. 
Projekt ten zakłada, zgodnie z postulatem, sporządzenie audytów krajobrazowych w terminie 
3 lat od dnia wejścia w życie aktu wykonawczego. Projekt ustawy o zmianie ustawy 

ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wkrótce zostanie przekazany 
do ponownych uzgodnień  międzyresortowych. 

Odnosząc się  do postulatu dotyczącego wydania rozporządzenia wykonawczego, 
wynikającego z art. 38a ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) zwanej dalej: ,,upizp", 
w terminie umożliwiającym samorządom województw realizację  tego zadania w zgodzie 
z harmonogramem określonym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uprzejmie 
informuję, iż  projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów 
krajobrazowych znajduje się  na końcowych etapach prac legislacyjnych. Projekt 

rozporządzenia w wersji po konsultacjach społecznych, opiniowaniu i uzgodnieniach 
międzyresortowych został  ponownie skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Z uwagi na to, że organem właściwym do wydania rozporządzenia jest Rada 

Ministrów, projekt rozporządzenia będzie kierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet 

Rady Ministrów, a następnie przez komisję  prawniczą. 



Odpowiadając na postulat dotyczący uwzględnienia w rozporządzeniu wykonawczym 
regulacji właściwych dla regionalnej skali planistycznej audytów krajobrazowych, należy 
wskazać, iż  w wyniku przeprowadzonych konsultacji, metodyka sporządzania audytów 
krajobrazowych zawarta w projekcie rozporządzenia została odpowiednio zmodyfikowana. 
Jednocześnie zwracam uwagę, że założenia projektu rozporządzenia są  zgodne z upizp, 
jak również  w kompleksowy sposób podchodzą  do tak złożonej kwestii, jaką  jest ochrona 
krajobrazu. Należy mieć  na uwadze, iż  celem audytu krajobrazowego jest identyfikacja, 
charakterystyka i ocena krajobrazów, które mają  posłużyć  wyznaczeniu krajobrazów 
priorytetowych. Krajobraz jest to przestrzeń, która zawiera w sobie zarówno elementy 
przyrodnicze, jak i antropogeniczne. Aby zdecydować, który z obszarów jest bardziej cenny 
od innego, należy opisać  przynajmniej te elementy, które na tę  cenność  wpływają. Dlatego 
też, niezależnie od przyjętej metodologii sporządzania audytu krajobrazowego, od pewnego 
stopnia szczegółowości nie można odejść. Ponadto należy zśuważyć, iż  przeprowadzone 
w ramach audytu krajobrazowego charakterystyki i analizy mają  stanowić  podstawę  
do sfomułowania wniosków i rekomendacji dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów 
priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, o których mowa 
w art. 38a ust. 3 pkt 2 upizp. Oznacza to, że audyt krajobrazowy będzie musiał  
być  wykonany na takim poziomie szczegółowości, aby można było ww. rekomendacje 
i wnioski sformułować  i uwzględnić  w wymienionych w upizp dokumentach planistycznych, 
a także na ich podstawie odpowiednio zarządzać  obszarami chronionymi, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142). Jednocześnie należy zauważyć, iż  audyt krajobrazowy będzie 
się  odnosił  do każdego obszaru kraju, zarówno terenów przyrodniczych, miejskich, wiejskich, 
czy też  zdegradowanych. Przedmiotowa metodyka musi więc uwzględniać  bardzo 
różnorodną  specyfikę  naszego kraju. Stąd też, tabele z charakterystykami krajobrazów mogą  
sprawiać  wrażenie bardzo szczegółowych, jednak w konkretnych przypadkach, dla danego 
obszaru, jedynie niewielka cześć  wylistowanych cech (przyrodniczych 
oraz antropoge'nicznych) będzie istotna. 

Do wiadomości: 
Pan Mateusz Morawiecki — Prezes Rady Ministrów; 
Pan Henryk Kowalczyk — Minister Środowiska; 
Pan Jerzy Kwieciński — Minister Inwestycji i Rozwoju. 


