Koncepcja weryfikacji obszarów
chronionego krajobrazu w województwie
pomorskim

Wprowadzenie
Przyjęcie w roku 2000 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz uchwalenie ustawy z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
– popularnie zwanej „ustawą krajobrazową”, prace nad jej wdrożeniem, a także wnioski kierowane
z samorządów gmin do samorządu województwa pomorskiego, dały nowy impuls do podjęcia prac nad
wyróżnieniem, oceną i próbą ochrony krajobrazów Polski oraz weryfikacją regionalnego systemu
obszarów chronionego krajobrazu. Istotnym elementem nowego podejścia do krajobrazów jest też ich
rola publiczna – podkreślana w konwencji krajobrazowej i wiążąca się z tym postawa człowieka wobec
krajobrazu.
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– tak w kontekście treści „ustawy krajobrazowej”, jak i w kontekście kompetencji do stanowienia
i utrzymywania form ochrony przyrody i krajobrazu, tj. parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu. Formy te, do których ustanawiania kompetencje posiada Sejmik Województwa, są
podstawowym narzędziem ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowią podstawowy
zasób terenów służących wskazaniu tzw. „krajobrazów priorytetowych” i „stref ochrony krajobrazu” –
w realizacji założeń „ustawy krajobrazowej”. Jednocześnie te właśnie obszary chronione stanowią
podstawowy zasób przestrzeni służącej realizacji funkcji rekreacyjnych i gospodarczych, będąc dla
samorządów gminnych wartością nie tylko przyrodniczą, ale wręcz ekonomiczną, wpływającą na
uwarunkowania i szanse rozwoju.
Podstawy prowadzonych prac
Zgodnie z art. 23. ust. 1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 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
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gospodarowania i rozwoju zjawisk urbanizacji i suburbanizacji, obszary te w ciągu ostatnich trzydziestu
lat uległy istotnym przemianom – dewaloryzacji i degradacji ich pierwotnych zasobów przyrodniczych
i krajobrazowych. Dalsze funkcjonowanie tych obszarów, z uwzględnieniem wymogów „ustawy
krajobrazowej”, wymaga pilnego dokonania weryfikacji stanu środowiska i zagospodarowania
przestrzennego oraz zasadności utrzymania obowiązujących zakazów i ochrony w dotychczasowych
granicach – szczególnie, że większość tych obszarów była ustanawiana od połowy lat 80. ubiegłego
wieku, w innej sytuacji prawnej, środowiskowej i gospodarczej.
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w województwie pomorskim zostały zdefiniowane następująco:
–

znaczące zmiany w zagospodarowaniu OChK na przestrzeni ostatnich 30 lat (od chwili ich
powołania),

–

uaktualnienie obowiązujących przepisów prawnych i dostosowanie ich do aktualnej sytuacji
formalno-prawnej, a także ekonomicznej – jest to również okoliczność pozwalająca na ponowną
weryfikację obecnych uwarunkowań wynikających z wymagań ładu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, ochrony środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej,

–

znaczące przekształcenia przyrodniczo-krajobrazowe, prowadzące do bezpowrotnej utraty
walorów tych obszarów i przedmiotu ochrony,

–
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i rekreacyjnymi oraz potrzebą ich ochrony,
–

brak pierwotnej, jak i bieżącej dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu,

–

liczne wnioski gmin o zmiany formalno-prawne ws. zakresu ochrony,

–

potrzeba realnego zachowania korytarzy ekologicznych jako podstawy funkcjonowania
środowiska i ograniczenia ich zabudowy,

–

potrzeba dostosowania realnego zakresu ochrony do warunków środowiska i zagospodarowania
oraz wymogów prawnych (celu ochrony).

Cele weryfikacji
Prowadzone prace stanowią pierwszą od dwudziestu lat próbę znalezienia konsensusu między ochroną
przyrody i krajobrazu, a działaniami gmin na rzecz rozwoju lokalnego. Celem tych prac jest nie tylko
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zagospodarowania przestrzennego, zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz możliwości pełnienia funkcji korytarzy
ekologicznych, ale także:
–

zaproponowanie optymalnej struktury przestrzennej obszarów chronionych, uwzględniającej
koncepcję sieci ekologicznej województwa pomorskiego, tak aby w oparciu o prawne formy
ochrony przyrody ukształtować spójną strukturę powiązań ekologicznych regionu, ograniczając
jednocześnie nadmierną i zbyteczną ochronę obszarów pozbawionych wybitnych walorów,

–

przeanalizowanie zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów, na całej powierzchni
każdego z obszarów chronionego krajobrazu – wskazanie tych części obszarów, na których
utrzymanie zakazów jest istotne dla ochrony walorów oraz takich, gdzie dane zakazy nie muszą
obowiązywać,

–

wskazanie obszarów przyrodniczych i krajobrazów oraz utrzymanie ich ochrony jako zasobu
rozwojowego gmin - decydującego o ich atrakcyjności turystycznej i stanowiących bazę rozwoju
usług rekreacyjnych (przyrodnicze obszary chronione jako podstawa rozwoju gospodarczego).

Przebieg procesu weryfikacji
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, jakakolwiek zmiana granic obszaru chronionego
krajobrazu może nastąpić jedynie po spełnieniu ustawowych przesłanek tj. bezpowrotnej utraty
wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem, a zniesienie prawnych ograniczeń obowiązujących na terenie
obszarów chronionego krajobrazu może nastąpić wyłącznie po analizie czy wprowadzone ustalenia
zapewnią ochronę chronionych walorów krajobrazowych i rekreacyjnych oraz pełnionych funkcji
korytarzy ekologicznych. Zmiany takie wymagają także ustawowo określonej zgody Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). W związku z tym, iż brak materiałów źródłowych dotyczących

części obszarów chronionego krajobrazu, a tym samym informacji jakie wyróżniające się krajobrazy oraz
jakie zróżnicowane typy ekosystemów stanowiły podstawę ich ustanowienia, stwierdzenie utraty tych
walorów wymaga szczegółowej analizy i badań stanu środowiska.
Mając powyższe na uwadze, dla każdego weryfikowanego obszaru chronionego krajobrazu
przygotowano opracowanie o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiące dokumentację do propozycji
nowych zapisów regulujących funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu. Opracowanie to
zawiera m.in. informacje nt. ówczesnego jak i aktualnego stanu użytkowania i zagospodarowania terenu
oraz stanu środowiska, informacje nt. zasobów środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu, w
tym stanu prawnej ich ochrony oraz ocenę elementów krajobrazu wraz z informacją dotyczącą ich
zróżnicowania (w ujęciu wskaźnikowym). Ponadto, wszystkie propozycje zmian granic – zarówno
wyłączenia jak i przyłączenia terenów, są szczegółowo udokumentowane w postaci tzw. kart terenu.
Tak przygotowana dokumentacja stanowi punkt wyjścia do konsultacji z samorządami lokalnymi oraz
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska treści nowego projektu uchwały w sprawie każdego obszaru
chronionego krajobrazu.
Proces konsultacji z instytucjami samorządowymi
Podstawowym założeniem praktycznym dla prac weryfikacyjnych obszarów chronionego krajobrazu
województwa pomorskiego, jest ścisła współpraca zespołu realizującego opracowanie z samorządami
gmin, na terenie których zlokalizowany jest opracowywany obszar oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska. Proces współpracy, konsultacji rozwiązań merytorycznych i przestrzennych oraz
opiniowania dokumentacji obszarów chronionego krajobrazu poprzedza przewidziany ustawowo,
formalny proces uzgodnień projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.
W przeciwieństwie do wielu lat wcześniej podejmowanych działań, dotyczących przyrodniczych
obszarów chronionych, przyjęto, że proces weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu ma być od
początku procesem jawnym – w pełni uspołecznionym, szeroko konsultowanym, wdrażającym ideę
„dialogu terytorialnego” – jako nowego i podstawowego narzędzia partnerskiej współpracy na poziomie
miejscowym, pomiędzy samorządem województwa, samorządami lokalnymi i instytucjami poziomu
regionalnego. Założenia tej procedury zostały ustalone w postaci Uchwały Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 982/264/17 z dn. 29 sierpnia 2017 r.
Jest to działanie ważne zarówno ze względu na współodpowiedzialność samorządów lokalnych za
obszary chronione, położone na obszarze pozostającym w zakresie ich kompetencji administracyjnych,
jak i ze względu na formalne uwarunkowania prawne, wymagające procedury uzgodnienia dokumentu
uchwały Sejmiku Województwa.

