Paweł Śliwa
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego

Park krajobrazowy - obszar o znamienitych walorach
krajobrazowych, który powinien być przeznaczony do
rozwijania różnych form wypoczynku (Novak 1963)

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze
względu na wartości przyrodnicze, historyczne i
kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w
warunkach zrównoważonego rozwoju
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

W związku z zapisami Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań administracji publicznej w
województwie (Dz. U. 2009 Nr 92 poz. 753 z późn. zm.)
Sejmik Województwa zyskał nowe kompetencje w dziedzinie
ochrony przyrody dotyczące:
 parków krajobrazowych
 obszarów chronionego krajobrazu

Utworzenie parku krajobrazowego lub
powiększenie jego obszaru następuje w
drodze uchwały sejmiku województwa,
która określa jego nazwę, obszar,
przebieg granicy i otulinę, jeżeli została
wyznaczona, szczególne cele ochrony
oraz zakazy właściwe dla danego parku
krajobrazowego lub jego części, wybrane
spośród zakazów, o których mowa w art.
17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego
ochrony.
(art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody)

Zespół Parków wykonuje zadania samorządu województwa w
zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Celem działania Zespołu Parków jest zapewnienie kompleksowej
ochrony terenów podległych parków krajobrazowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przyrody i
środowiska, planami ochrony parków oraz zasadami ekorozwoju.

Poza 14 parkami krajobrazowymi ZPKWW administruje 34
obszarami chronionego krajobrazu utworzonymi na terenie
województwa wielkopolskiego.

Specyfiką formy ochrony, jaką jest park krajobrazowy
jest konieczność pogodzenia środków niezbędnych dla
ochrony przyrody i krajobrazu oraz zapewnienia
prowadzenia na jego obszarze w dopuszczalnym
zakresie
dotychczasowej
działalności,
również
gospodarczej.
Co więcej,
prowadzenie
takiej
działalności często warunkuje istnienie wartości, dla
których park krajobrazowy został utworzony. Dotyczy
to
w szczególności
ekstensywnej
działalności
rolniczej czy też lokalizowania budynków o typowej
dla danego regionu architekturze.

Zakazy wprowadzane uchwałami sejmiku województwa,
wybrane z listy zakazów zawartej w art. 17 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które służą dostosowaniu
środków
regulacyjnych
do
koniecznych
wymogów
ochronnych, zapewniających realizację celów ochrony danego
parku krajobrazowego.

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i
nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli

zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
 budowania nowych obiektów budowlanych w

pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów
służących
turystyce
wodnej,
gospodarce wodnej lub rybackiej;
 likwidowania,

zasypywania i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych;

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu

motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Zamknięty katalog zakazów wymusza pewien automatyzm, utrudniający
dostosowanie reżimu ochronnego do rzeczywistych potrzeb ochrony i stanu
zagospodarowania.
W przypadku parków krajobrazowych w Wielkopolsce bardzo istotnym
zagrożeniem dla ich walorów, jest m.in. postępująca zabudowa w miejscach
cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Niestety obecny katalog zakazów nie
daje możliwości wprowadzenia zakazu, który by w skuteczny sposób
przeciwstawiał się temu zagrożeniu. Zakaz zabudowy w 100 m od brzegów rzek
i zbiorników wodnych niewiele tu wnosi, ponieważ tylko częściowo odpowiada
na problem, a poza tym dotyczy tylko stref nadwodnych, a przecież zabudowa
niszczy także murawy, łąki czy zwykłe grunty orne.

Postępujący proces zagospodarowywania przestrzeni związany jest m.in. ze zmianami
użytkowania ziemi, zalesianiem gruntów rolnych, ograniczaniem liczby zbiorników wodnych
oraz wzrostem intensywności różnych form zabudowy czemu towarzyszy m.in. zagęszczanie
infrastruktury technicznej.
Skutkiem jest fragmentacja struktury przestrzennej krajobrazu zachodząca w zależności od
uwarunkowań z różną intensywnością. Dużym problemem jest rozpraszanie sieci osadniczej.
Polska pod tym względem zdecydowanie wyróżnia się na tle innych krajów. Można mówić o
ciągłej presji miast na tereny wiejskie czemu towarzyszą przemiany w zagospodarowaniu
przestrzennym. Procesy te nie omijają również obszarów o szczególnych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych. Ich atrakcyjność powoduje wzrost zainteresowania
inwestorów, natomiast decyzje podejmowane na poziomie władz lokalnych bardzo często tę
sytuację umożliwiają.

Znane są przykłady takich działań z różnych rejonów wielkopolskich parków krajobrazowych
m.in. „Promno”, „Puszcza Zielonka”.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązkowym dokumentem
sporządzanym w ciągu 5 lat od momentu utworzenia parku krajobrazowego jest
plan ochrony.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego sporządza się na okres 20lat, z uwzględnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2)identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego;
6) wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokument ten należy traktować jako podstawę
długookresowego strategicznego gospodarowania
parkami, gdyż obejmuje od okres dwudziestoletniego
zarządzania.
Plany ochrony muszą zawierać: charakterystykę i ocenę
stanu przyrody, identyfikację i ocenę istniejących oraz
potencjalnych
zagrożeń
wewnętrznych
i
zewnętrznych,
charakterystykę
oraz
ocenę
uwarunkowań społecznych i gospodarczych, a także
analizę skuteczności dotychczasowych sposobów
ochrony oraz charakterystykę i ocenę stanu
zagospodarowania przestrzennego.
Oprócz wyżej wymienionych, plany powinny zawierać
ustalenia
do
planów
zagospodarowania
przestrzennego zarówno wojewódzkich, jak i
miejscowych, a także do studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie
sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i
parku krajobrazowego, został określony zakres ustaleń, w którym należy zwrócić
między innymi uwagę na możliwość:
• kształtowania intensywności zabudowy poprzez określenie warunków wyłączania
spod zabudowy lub wskazanie parametrów ograniczających jej intensywność;
ponadto wskazanie obszarów dopuszczalnej koncentracji osadnictwa;
• ograniczania lokalizacji infrastruktury technicznej, turystycznej, edukacyjnej, a
także rekreacyjnej;
• ochrony charakterystycznych dla danego
obszaru cech zabudowy poprzez określenie
szczegółowych parametrów zabudowy;
• odpowiedniego kształtowania terenów
zieleni oraz zadrzewień.

11 września 2015 r. weszła w życie Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
(Dz. 2015 poz. 774 ze zm. – dalej jako Ustawa krajobrazowa).
W znowelizowanym stanie prawnym środki ochronne podejmowane w
odniesieniu do form ochrony przyrody w większym niż dotychczas stopniu
oparte zostały na identyfikacji i waloryzacji krajobrazów. Te dokonane mają
być przede wszystkim w audytach krajobrazowych. Szczególne znaczenie
system prawny przyznał ochronie krajobrazów priorytetowych.
Ustawa o ochronie przyrody definiuje je jako krajobrazy szczególnie cenne
dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe,
historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetycznowidokowe, i jako takie wymagające zachowania lub określenia zasad i
warunków jego kształtowania.

Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:
określenie granic stref 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, istotnych dla zachowania walorów
krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze wskazaniem które z
zakazów, wymienionych w art. w art. 17 ust. 1a, obowiązują w danej strefie.

Dotychczasowy model ochrony parku krajobrazowego
oparty był na fakultatywnym katalogu zakazów
możliwych do wprowadzenia na jego obszarze. Ustawa
krajobrazowa wprowadziła istotne zmiany w reżimie
prawnym obowiązującym w parku krajobrazowym.
Wprowadzone zostały dodatkowe zakazy wynikające z
ustanowienia w planie ochrony parku krajobrazu stref
ochrony krajobrazu, a także wyznaczenia obiektów o
istotnym znaczeniu historycznym lub kulturowym.

W parku krajobrazowym, w strefach ochrony krajobrazów
zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, dla terenów:
1. objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wprowadza się zakazy:
a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
b) zalesiania.

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wprowadza się zakazy:
a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od
lokalnej formy architektonicznej,
c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości
przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m,
d) zalesiania.

Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części
dotyczącej:
1) określenia granic stref, o których mowa w art. 20 ust. 4
pkt 7, czyli stref
ochrony
krajobrazów
zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego;
2) wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym
i kulturowym, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 8,
3) wprowadzenia zakazów, o których mowa w art. 17 ust.
1a–jest aktem prawa miejscowego.

Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu
uchwały sejmiku województwa
o utworzeniu lub
powiększeniu parku krajobrazowego w przypadku, gdy
podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji
zawartej w audycie krajobrazowym.
Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu
uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia
obszaru chronionego krajobrazu w przypadku, gdy podjęcie
tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji dotyczącej
utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego
krajobrazu zawartej w audycie krajobrazowym.

Art.23.1. Obszar chronionego
krajobrazu obejmuje tereny
chronione ze względu na
wyróżniający się krajobraz o
zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowe ze względu na
możliwość
zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem lub pełnioną
funkcją
korytarzy
ekologicznych.

 Art.23a.1.

Na obszarze chronionego krajobrazu sejmik
województwa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego:
 1) wyznacza, w granicach krajobrazów priorytetowych
zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym
mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, strefy ochrony krajobrazu
stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie
widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane
wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla
zachowania walorów krajobrazowych obszaru chronionego
krajobrazu, wraz ze wskazaniem które z zakazów,
wymienionych w art.24 ust. 1a, obowiązują w danej strefie;
 2) określa wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym
i kulturowym.
 Zakazy takie same jak w parkach krajobrazowych

