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Krajobraz jako dobro wspólne
– inicjatywy i bieżące działania Samorządu Województwa Pomorskiego

DZIAŁANIA SWP DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU
▪ wynikające bezpośrednio z zadań samorządu
województwa
▪ jednorazowe/okazjonalne

▪ cykliczne/prowadzone na bieżąco
▪ „systemowe”

DZIAŁANIA SWP DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU
wynikające z zadań samorządu województwa
Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa,
uwzględniającą w szczególności następujące cele:
(...)
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego
przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

DZIAŁANIA
POPULARYZATORSKIE
I EDUKACYJNE

DZIAŁANIA SWP DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU
wynikające bezpośrednio z zadań samorządu województwa
PARKI KRAJOBRAZOWE // OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
• WYBRANE OBSZARY
- O SZCZEGÓLNYCH WARTOŚCIACH PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH
ORAZ WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
• KONKRETNE CELE OCHRONY I SPOSOBY JEJ REALIZACJI, W TYM ZAKAZY
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

DZIAŁANIA
POPULARYZATORSKIE
I EDUKACYJNE

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
• POLITYKA PLANISTYCZNA WOJEWÓDZTWA,
m.in. w zakresie ochrony środowiska, przyrody,
krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego;
USTALENIA wiążące dla SUiKZP gmin

AUDYT KRAJOBRAZOWY
• REKOMENDACJE I WNIOSKI W ZAKRESIE
KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY DLA
WYBRANYCH OBSZARÓW - „krajobrazów
priorytetowych” oraz objętych określonymi
formami ochrony

• OBSZAR CAŁEGO WOJEWÓDZTWA
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

DZIAŁANIA SWP DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU
jednorazowe/okazjonalne
•

2012 Rok Krajobrazów Pomorza
konferencje,
seminaria,
szkolenia,
materiały edukacyjne (scenariusze lekcji,
strona internetowa, ...)
konkursy,
publikacje (w tym album, poradnik), ...

•

Konferencje, warsztaty, szkolenia,
wystawy, publikacje, audycje radiowe,
spacery, ...

•

Inne inicjatywy

np. Pomorska Letnia Akademia Planowania Przestrzeni
Publicznej

DZIAŁANIA SWP DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU
cykliczne/prowadzone na bieżąco
•

Cykliczne konkursy promujące dobre praktyki
w zakresie kształtowania krajobrazu

•

Działalność edukacyjna i popularyzatorska
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
oraz jednostek kultury SWP
w szczególności muzeów, bibliotek i NCK

•

Media społecznościowe i strony internetowe

•

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

od 2020 r. włączenie SWP w coroczne obchody
seminaria, debaty eksperckie, jesienne spacery z
przewodnikiem, ...

Najlepsza
Przestrzeń
Publiczna
Województwa
Pomorskiego

Piękna Wieś
Województwa
Pomorskiego

DZIAŁANIA SWP DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU
„systemowe” – PS Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej

interdyscyplinarny
platforma wymiany
informacji
odpowiedzialny za
realizację PS PLPP

standardy i kryteria
oceny projektów

system szkoleń dla
JST

model
przygotowania
i realizacji
przedsięwzięć

moduły
szkoleniowe
odpowiadające na
potrzeby

działania
skierowane do
różnych grup

konkursy
media
społecznościowe

realizowane w
całym regionie przy
udziale jednostek
SWP i samorządów
lokalnych

debaty, seminaria
i inne inicjatywy

DZIAŁANIA SWP DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU
„systemowe” – PS Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej
badanie w trakcie realizacji
„Ocena rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach
wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE
zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego”
RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
place i ulice miejskie
•
•
•

place, rynki,
deptaki, ciągi piesze i pieszo-jezdne,
lokalne przestrzenie aktywności

parki miejskie
•
•

współcześnie kształtowane
założenia historyczne

przestrzeń publiczna na obszarach wiejskich
•
•
•

KRYTERIA
OCENY

główne place i skwery
lokalne przestrzenie rekreacji
parki wiejskie na obszarach dawnych założeń
dworsko-parkowych

przestrzenie nadwodne
•
•

waterfronty, bulwary nadwodne,
przystanie żeglarskie i kajakowe

przestrzeń publiczna związana z obsługą ruchu
turystycznego
•
•
•

największe atrakcje turyst. w skali regionu
mniejsze atrakcje turyst. na obszarach wiejskich
trasy rowerowe wraz z miejscami obsługi

transportowe węzły integracyjne
•
•

w miejskim ośrodku o randze ponadlokalnej
na obszarach suburbialnych oraz wiejskich

targowiska
•

miejskie i wiejskie
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