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Abstract: The purpose of the following article is to present the main problems of landscape management and 
protection in Poland. Special attention will be given to determinants which are fundamental for the landscape protection 
functioning in terms of Poland’s spatial development and sectoral policy formulation. Stress will be also put on the 
multifunctionality of the landscape and on the interdisciplinary nature of its research, which are the basis of many 
legislative and utilitarian problems in terms of its management and protection. 
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Wstęp 

W warunkach szybko zachodzących przemian w przestrzeni geograficznej, zarówno w środowisku 
przyrodniczym, jak i społeczno-kulturowym, zmiany w niej przebiegające zaznaczają się w sposób mniej 
lub bardziej trwały w wymiarze funkcjonalnym jak i przestrzennym. Wzrost poziomu edukacji społeczeństw, 
jak i zmiany percepcji postrzegania rzeczywistości przez człowieka powodują, że ludzie coraz bardziej 
zdają sobie sprawę z konsekwencji zachodzących przemian, jak wyczerpywalności surowców 
nieodnawialnych, skutków zanieczyszczania środowiska, istnienia granic wzrostu, czy też ograniczania 
potencjału rozwoju, a tym samym możliwości generowania trajektorii rozwoju. Dostrzegają również 
zagrożenia utraty najcenniejszych pod względem przyrodniczym fragmentów krajobrazu (dóbr natury) czy 
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też infrastruktury antropogenicznej (dóbr kultury materialnej), a w konsekwencji widzą realne możliwości 
obniżania standardu jakości życia. 

Wszystkie negatywne efekty przemian krajobrazu determinują działania o charakterze prewencyjno-
ochronnym, zarówno w kontekście przyrodniczym jak i kulturowym. Ochrona krajobrazu stała się jednym 
z bardzo istotnych wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata. Wypracowywanie i definiowanie 
ram ochrony wykroczyło już poza granice regionów, czy też państw. Zaczęto szukać narzędzi o zasięgu 
międzynarodowym, które mogłyby pomóc we wzmacnianiu działań mających na celu zarządzanie, 
kształtowanie i ochronę krajobrazu. Jednym z najważniejszych jest Europejska Konwencja Krajobrazowa 
uchwalona 20 października 2000 roku we Florencji, ratyfikowana przez stronę polską w roku 2004 (Dz. U. 
z 2006 roku, nr 14 poz. 98). Dokument ten z jednej strony definiuje miejsce krajobrazu w systemie 
społeczno-kulturowym „krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek 
wymagającym ochrony, a gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka”, 
a z drugiej zaś określa jego funkcje „krajobraz przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych oraz jest on 
podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniając się 
do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości.” 

Pomimo wysiłków wielu podmiotów fizycznych i prawnych w tworzeniu ram zarządzania i ochrony 
krajobrazu w naszym kraju, działania te przynoszą nadal słabe efekty. Takiego stanu rzeczy należy 
upatrywać w dwu głównych przyczynach. Jedną z nich jest nadal brak jednoznaczności w definiowaniu 
krajobrazu, drugą jest brak jednoznacznych aktów normatywnych w kontekście zagospodarowania 
i ochrony krajobrazu. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie podstawowych problemów planowania i ochrony krajobrazu 
w Polsce. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na uwarunkowania, które mają znaczenie fundamentalne 
dla funkcjonowania systemu ochrony krajobrazu, zarówno w aspekcie formułowania polityk sektorowych 
jak i kształtowania przestrzeni Polski. Podkreślona zostanie również wielofunkcyjność krajobrazu oraz 
interdyscyplinarność jego badań, która leży u podstaw wielu kłopotów natury legislacyjnej i utylitarnej 
w jego kształtowaniu i ochronie. 

Krajobraz – brak jednoznaczności w definicji jego postrzeganiu

Jedną z przyczyn problemów związanych z zarządzaniem i ochroną krajobrazu jest dość duża 
dowolność w jego definiowaniu. Od czasu sformułowania przez A. Humboldta definicji krajobrazu minęło 
już ponad 150 lat, a nadal podlega ona ciągłej dyskusji. Kreowane są nowe podejścia zarówno w kontekście 
przedmiotowym krajobrazu, jak i jego podziałów i typologii (Drdoš 1999, Farina, 2000, Ostaszewska 
2005, Pietrzak 2005, Degórski 2009, Richling i Solon 2011). Podejmowane są również kolejne próby 
sprecyzowania znaczeniowego poszczególnych kategorii krajobrazu, jak krajobraz naturalny czy też 
krajobraz kulturowy (Birnbaum 2001, Rubinstein i Hughes 2002, Degórski 2009). W ostatnich latach, wzrosło 
również zainteresowanie badaniami istoty krajobrazu, jego, struktury, jak i wielofunkcyjności (Amtrop 1998, 
Brandt 2000, Neveh 2000, Degórski 2003a,b, Jongman 2003, Richling i Solon 2011, Chmielewski 2012). 

Problem w definiowaniu krajobrazu jest jednak znacznie szerszy niż dywagacje akademickie, gdyż nie 
dotyczy tylko definicji naukowych, które i tak charakteryzują stosunkowo dużą zbieżnością przedmiotową 
przedstawicieli określonych dyscyplin naukowych zajmujących się krajobrazem, ale przede wszystkim 
związany jest z różnym postrzeganiem krajobrazu przez osoby nie związane profesjonalnie z jego 
badaniami, co jest po części następstwem zróżnicowanego podejścia do definicji krajobrazu przez 
poszczególne dziedziny wiedzy. 

 W naukach o Ziemi, jak przykładowo w geografii, w definicji krajobrazu szczególną uwagę zwraca się na 
jego kompleksowy charakter oraz interakcyjne powiązania pomiędzy jego komponentami (geomorfologią, 
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litologią, hydrosferą, pedosferą, biosferą i atmosferą). W badaniach geografa bardzo istotnym elementem 
krajobrazu jest również człowiek i jego oddziaływanie na kształtowanie się krajobrazu oraz interakcyjną 
współzależność pomiędzy jakością krajobrazu a jakością życia człowieka. 

Inaczej traktowany jest krajobraz przez architektów krajobrazu. W postrzeganiu krajobrazu przez tą 
grupę badaczy najistotniejsze są kategorie estetyczne. Dotyczą one całego systemu środowiska, zarówno 
przyrodniczego, jak i antropogenicznego czyli całej przestrzeni życiowej człowieka, w tym jej struktury, 
funkcjonowania oraz aspektów wizualnych (Richling i Solon 2011). 

W ocenie ekologów, krajobraz to zbiór wzajemnie oddziaływujących na siebie ekosystemów, 
zajmujących określoną przestrzeń (Andrzejewski 2002). Główne zainteresowanie naukowe koncentruje 
się zatem wokół funkcjonowania biosfery w kontekście delimitacji jednorodności płatów, czy też korytarzy 
w ujęciu potencjałów i przepływów energii oraz materii.

Jeszcze inaczej krajobraz postrzegają urbaniści, dla których jest on przede wszystkim przestrzennym 
uporządkowaniem danego obszaru, bardzo często według przyjętych a priori kryteriów. Wartość tych 
studiów polega głównie na określaniu podstaw kształtowania krajobrazu i jego tożsamości oraz dążeniu do 
poznania prawidłowości decydujących o istniejącym uporządkowaniu przestrzeni. 

Tożsamość, kanon, tradycja i kultura miejsca to również główne składowe krajobrazu widzianego 
oczami historyków sztuki i kulturoznawców. Dla tych dyscyplin naukowych krajobraz to powstały na 
gruncie naturalnym (środowisko przyrodnicze) przestrzennie zróżnicowany obraz kultury materialnej 
człowieka, którego korzeniami są uwarunkowania historyczne takie jak: archeologiczne, etnograficzne, 
architektoniczne itd. Z. Novák, (1997) zdefiniował ten punkt widzenia krajobrazu jako przestrzennie 
zróżnicowane cywilizacyjne i kulturowe siedliska ludzkie, wyrosłe na siedliskach przyrodniczych 
owego dziedzictwa kulturowego wrośniętego jak gniazdo w środowisko naturalne. W uzupełnieniu tego 
sformułowania, należy jeszcze przytoczyć Z. Myczkowskiego (2009), który definiuje kanon miejsca jako 
zespół czynników składających się na formę krajobrazu danego miejsca (wnętrza), decydujących o jego 
wyrazie i mających swoją aktualną lub źródłowo udokumentowaną postać, percypowaną przez człowieka. 
Czynniki te są często historycznie nawarstwione, powinny stanowić podstawę do określenia reguł badania 
i działania w zakresie ochrony i kształtowania formy architektoniczno-krajobrazowej danego miejsca czy 
też krajobrazu.

Przykłady postrzegania krajobrazu przez poszczególne dyscypliny można by jeszcze mnożyć, ale 
już z dotychczasowej krótkiej charakterystyki wynika, że ten sam przedmiot badań, może być inaczej 
postrzegany, a jego percepcja jest ściśle związana z metodologią badawczą danej dyscypliny naukowej. 
W przypadku krajobrazu używamy zatem tej samej kategorii semantycznej, ale inaczej uzasadniamy 
epistemologicznie jej wartość ontologiczną. 

Dlatego też w dokumentach mających istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu poszukuje się definicji, 
które w sposób prosty, ale jak najszerszy w rozumieniu określenia przedmiotu starają się go doprecyzować. 
Jednym z takich dokumentów, które ma obecnie kluczowe znaczenie dla ochrony krajobrazu w Europie 
jest Europejska Konwencja Krajobrazowa. Definicja krajobrazu zawarta w tym dokumencie jest bardzo 
szeroka i nawiązuje do definicji Hettner’a, który traktował krajobraz jako wyraz związków zachodzących 
między obiektami środowiska geograficznego (Richling i Solon 2011). Konwencja uznaje, iż krajobraz jest 
podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniającym 
się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości, a także stwierdza, że krajobraz stanowi ważną 
część jakości życia ludzi zarówno na obszarach zdegradowanych, przeciętnych jak i na tych o wysokiej 
jakości środowiska, w miastach i na wsi. Dokument ten w swoich założeniach celów operacyjnych ma 
stanowić zupełnie nowy instrument poświęcony wyłącznie ochronie, gospodarce i planowaniu krajobrazów 
w Europie. Bardzo ważnym elementem w tych działaniach jest współpraca międzynarodowa, gdyż jakość 
i różnorodność krajobrazów europejskich uznana została za wspólny zasób i dziedzictwo mieszkańców 
naszego kontynentu. 
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Brak jednoznaczności legislacyjnej jako przyczyna trudności planowania krajobrazu

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i gospodarcza Polski jest przyczyną występowania 
zagrożeń dla wszystkich składników dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszego kraju. W ocenie 
Z. Myczkowskiego (2009) rozległość problemu jest ogromna i obejmuje wszystkie szczeble organizacji 
krajobrazu: od lokalnego, poprzez regionalny, do krajowego, a konsekwencje tych przemian są 
niebezpieczne przede wszystkim dla tożsamości wspólnotowej i narodowej, przez powszechny zalew 
kosmopolityzmu treści, formy i funkcji. W sposób szczególny grozi to niszczeniem tych wszystkich 
elementów, które tworzą lub powinny tworzyć trwały zasób narodowego i lokalnego krajobrazu. Zarządzanie 
krajobrazem w kontekście jego ochrony, rozumianej jako zachowanie najcenniejszych z punktu widzenia 
przyrodniczego i kulturowego jego zasobów staje się zatem jednym z głównych priorytetów polityki państwa, 
mającej na celu tworzenie europejskich standardów jakości życia obywateli. Coraz silniejszym wsparciem 
takiej percepcji społecznej jest podnoszenie się ogólnospołecznego poziomu świadomości, w tym także 
postrzegania poczucia „dobrego interesu” w zachowaniu autentyczności piękna krajobrazu, który przez 
nas rozumiany powinien być jako zachowanie jego potencjału i wielofunkcyjności oraz niezaburzonych 
powiązań pomiędzy komponentami krajobrazu.

Jednym z czynników bardzo utrudniających w Polsce prowadzenie działań związanych z zarządzaniem, 
kształtowaniem i ochroną krajobrazu jest brak narzędzi w postaci dobrych aktów normatywnych, które 
uporządkowałyby istniejący bałagan legislacyjny i pozwoliły na wypracowanie konstruktywnych rozwiązań 
praktycznych. Brak jednego, zbierającego zapisy dotyczące krajobrazu dokumentu ustawowego, 
stoi często na przeszkodzie w prawidłowym wdrażaniu w życie działań praktycznych związanych 
z zarządzaniem, w tym z ochroną krajobrazu. Krajobraz jako przedmiot ochrony pojawia się w polskim 
ustawodawstwie w sześciu aktach normatywnych z mocą ustawy, a zakres regulacji w zakresie działań 
ochronno-planistycznych nie jest rozłączny pomiędzy aktami prawnymi, ani w zakresie kompetencyjnym, 
ani też merytorycznym, co gorsza nawet w obrębie jednego dokumentu występuje brak jednoznaczności 
w definiowaniu krajobrazu.

Aktem prawnym, w którym terminy: krajobraz oraz walory krajobrazowe pojawiają się najczęściej jest 
ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Już w początkowych jej zapisach, w artykule 
1 zwraca się uwagę, że dokument określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej 
oraz krajobrazu. Krajobraz jest tu wyszczególniony jako element równorzędny przyrodzie, chociaż 
już w następnym artykule jest on wymieniony jako jeden z „zasobów, tworów i składników przyrody” 
podlegających ochronie, a ochrona walorów krajobrazowych jest jednym z celów ochrony przyrody (art.2 
ust.2 pkt 5). Termin ten pojawia się także w definicji środowiska przyrodniczego, które rozumiane jest 
jako „krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami 
przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami” (art.5 pkt 20). Ustawa ta definiuje 
również pojęcie ochrony krajobrazowej, która polegać ma na „zachowaniu cech charakterystycznych 
danego krajobrazu” (art.5 pkt 8). 

W ustawie prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku krajobraz rozumiany jest jako jeden 
z elementów przyrodniczych środowiska, podobnie jak wody, powietrze, roślinność czy zwierzęta (art.3 
pkt 39). W świetle ustawy nakazuje się utrzymanie równowagi przyrodniczej oraz racjonalnej gospodarki 
zasobami środowiska poprzez, między innymi, ochronę walorów krajobrazowych, wykorzystując do tego 
celu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego (art.72 ust.1 pkt 5). W dokumencie znajdują się również przepisy 
regulujące oddziaływanie inwestycji liniowych (linie komunikacyjne, napowietrzne, rurociągi i inne) na 
krajobraz. W art. 73 ust.2 pkt 1. istnieje również zapis, że działania te należy przeprowadzić w sposób 
zapewniający m.in. ochronę walorów krajobrazowych. Także przy planowaniu kompensacji przyrodniczej, 
jednym z elementów branych pod uwagę muszą być walory krajobrazowe (art.3 pkt 8). 
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W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku w kontekście 
krajobrazu znajduje się zapis, że do dóbr kultury współczesnej należą między innymi „założenia 
urbanistyczne i krajobrazowe będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeśli cechuje je 
wysoka wartość artystyczna lub historyczna” (art.2 pkt 10). Ustawa ta wprowadza zatem kolejne terminy 
związane z krajobrazem, poszerzając jego znaczenie i możliwe interpretacje. Współczesne założenia 
krajobrazowe (podobnie jak krajobraz kulturowy) także mogą podlegać ochronie, jeśli będzie można uznać je 
za „dobra kultury współczesnej”. Podobnie jak w Prawie ochrony środowiska, również w powyższej ustawie 
stwierdza się, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się między innymi walory 
architektoniczne i krajobrazowe (art.1 ust.2 pkt 2). Przepisy odnoszą się również do działań planistycznych. 
Przykładowo wskazują, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
należy brać pod uwagę między innymi uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym przyrody 
i krajobrazu kulturowego (art.10 ust.1 pkt 3). W studium należy także określić zasady i obszary ochrony 
przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk (art.10 ust.2 pkt 3). Również w przypadku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo określa się zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego (art. 15 ust.2 pkt 3). W planie zagospodarowania województw określa się obszary 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (art.39 ust.3 pkt 2). 

Kolejnym aktem prawnym w którym znajdują się odniesienia do krajobrazu jest znowelizowana ustawa 
o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku. W ustawie tej sprecyzowano między 
innymi zasady powoływania form ochrony obszarowej związanej z krajobrazem kulturowym, w których 
każdorazowo zagadnienie ochrony krajobrazu wydaje się być kwestią wysoko umiejscowioną w tak zwanej 
hierarchii interesu publicznego. Przedstawiony jest zakres kompetencyjny poszczególnych organów władzy 
państwowej od Prezydenta RP do samorządów lokalnych. Przykładowo rada gminy, po zasięgnięciu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu 
ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16, p.1). Ponad to, 
w art. 6. p. 1 ustawa zawiera definicję przedmiotów ochrony, którymi mogą być między innymi w kontekście 
krajobrazu: 

 – krajobraz kulturowy, 
 – układ urbanistyczny, ruralistyczny i zespół budowlany,
 – parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni,

Powyższe określenia znajdują doprecyzowanie w zawartym w ustawie słowniku pojęć. Przykładowo 
według tego dokumentu:

(1) krajobraz kulturowy to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, 
zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;

(2) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny to przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, 
zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone 
w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;

(3) historyczny zespół budowlany to powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze 
względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub 
związek z wydarzeniami historycznymi. 

W świetle zapisów ustawy, krajobraz kulturowy jest zatem pełnoprawnym i istotnym przedmiotem ochrony 
w systemie ochrony kultury materialnej w Polsce. Niestety, w skali kraju w rejestrze zabytków znajduje 
się stosunkowo niewielka liczba obiektów w kategorii krajobrazów kulturowych natomiast znaczna liczba 
układów urbanistycznych, ruralistycznych i zabytkowych zespołów rezydencjonalno – parkowych, a także 
szereg obiektów jednostkowych o znacznej roli krajobrazowej. Według oceny Z. Myczkowskiego (2009) 
wpis do rejestru zabytków nie jest wystarczająco wykorzystywany do ochrony krajobrazów kulturowych. 
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Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków unikają tej formy ochrony w stosunku do zespołów krajobrazowych, 
ze względu na trudności z delimitacją obszarów chronionych, zazwyczaj złożoną sytuacją własnościową, 
trudnościami sprawowania nadzoru konserwatorskiego i trudnościami w definiowaniu przedmiotu ochrony. 

Istotne zmiany uwarunkowań zarówno merytorycznych jak i organizacyjno-administracyjno-
proceduralnych wnoszą kolejne dwie ustawy: „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z 3 
października 2008) oraz „o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale 
zadań administracji publicznej w województwie” (z 23 stycznia 2009). Również i w tych ustawach pojawia 
się krajobraz jako istotny element ochrony środowiska przyrodniczego. Należą one po części do tak 
zwanych ustaw „blankietowych”, w których znajdują się odniesienia do ustaw już wspomnianych.

Ochrona walorów krajobrazowych wynikająca z realizacji postanowień konwencji 
międzynarodowych i dyrektyw Komisji Europejskiej

Poza polskim ustawodawstwem, w kontekście przedmiotowych regulacji prawnych obowiązuje nas 
prawo międzynarodowe. Zgodnie z art. 91 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, ratyfikowane konwencje 
międzynarodowe są w Polsce źródłem prawa nadrzędnego nad ustawami, tym samym konwencje lub inne 
umowy międzynarodowe zobowiązują nas do prowadzenia działań na rzecz realizacji jej postanowień 
zarówno w świetle prawa krajowego jak i międzynarodowego. 

W kontekście ochrony środowiska z konsekwencjami dla ochrony krajobrazu do najważniejszych takich 
dokumentów należy kilka regulacji prawnych, wśród których szczególną uwagę z uwagi na przedmiot 
ochrony należy skierować na następujące dokumenty:

• Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar, 2 lutego 1971 roku, zwana także 
Konwencją Ramsarską. Weszła w życie dla Polski 22 marca 1978 roku (Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 24 
i 26,). Dotyczy ona obszarów bagien, błot i torfowisk, zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych, 
stałych i okresowych) o wodach stojących lub płynących oraz ptaków ekologicznie uzależnionych 
od tych obszarów, miejsc bardzo istotnych z punktu widzenia struktury i funkcjonowania krajobrazu. 
Celem konwencji jest ochrona i utrzymanie tych obszarów wraz z zamieszkującymi je lub czasowo 
przebywającymi populacjami ptactwa wodnego. 

• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn 23 czerwca 
1979 roku, weszła w życie 1 maja 1996 roku (Dz.U. z 2002 r. nr 2, poz.17), zwana jest też 
Konwencją Bońską. Dokument ten zobowiązuje do utrzymania sieci naturalnych siedlisk, właściwie 
rozmieszczonych na szlakach wędrówek dzikich zwierząt. Siedliska, z uwagi na swoją wartość 
środowiskotwórczą i krajobrazową są bardzo istotnym elementem funkcjonalnym i strukturalnym 
krajobrazu. Warto podkreślić, że ochrona siedlisk niektórych gatunków, jak na przykład nietoperzy, 
często wiąże się również z ochroną obiektów zabytkowych, starych kościołów, budynków, bunkrów 
i podziemi, które mogą mieć również znaczenie jako część dziedzictwa kulturowego i istotny element 
krajobrazu kulturowego.

• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona 
w Bernie 19 września 1979 roku, zwana jest Konwencją Berneńską. W Polsce obowiązuje 
od 1 stycznia 1996 roku (Dz.U. z 1996 r. nr 58, poz. 263 i 264), a jej celem jest ochrona dzikich 
gatunków roślin i zwierząt oraz ich naturalnych siedlisk, w kontekście współpracy transgranicznej. 
Większość postanowień konwencji berneńskiej realizowanych jest poprzez sieć Natura 2000 oraz 
sieć ekologiczną Emerald, a jej misja nawiązuje do ochrony potencjału krajobrazu poprzez ochronę 
siedlisk, roślin i zwierząt. 
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• Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie 
3 października 1985 roku, nie została ratyfikowana w Polsce. Zawiera ona wiele zapisów bardzo 
ważnych z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazu kulturowego, szczególnie w aspekcie 
tradycyjnych układów i kształtów działek, specyficznej dla danego regionu zabudowy oraz 
założeń architektonicznych wsi i miast, czy też innych cech charakterystycznych dla danego 
krajobrazu, przykładowo obecności zabytkowych kapliczek, cerkwi czy kościołów stanowiących 
charakterystyczny element w niektórych krajobrazach (np. Beskidu Niskiego czy Bieszczadów). 

• Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego, sporządzona w La Valetta 16 stycznia 1992 
roku, opublikowana w dzienniku ustaw w roku 1996 (Dz.U. z 1996 r. nr 120 poz. 564). Zapisy tej 
konwencji są niezmiernie istotne dla ochrony walorów kulturowych krajobrazu. Już w preambule 
dokumentu napisano, że uwzględnia on miedzy innymi zalecenie zgromadzenia parlamentarnego 
nr R(89)5 dotyczące ochrony wartości dziedzictwa archeologicznego w planowaniu przestrzennym. 
Za przedmiot dziedzictwa archeologicznego uznaje się pozostałości, obiekty i inne ślady działalności 
człowieka z minionych epok, które mogą pomóc prześledzić historię ludzkości i jej stosunek do 
środowiska naturalnego. Dziedzictwem takim mogą być struktury przestrzenne, konstrukcje, zespoły 
budowlane, eksploatowane tereny, zabytki kultury materialnej itd. Strony konwencji są zobowiązane 
między innymi do podejmowania próby pogodzenia ochrony dziedzictwa kulturowego z planami 
zagospodarowania przestrzennego a także do uwzględniania go w ocenach wpływu na środowisko. 

• Nowa Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona 
w Helsinkach 9 kwietnia 1992 roku (tzw. nowa Konwencja Helsińska z 1992 roku), ratyfikowana 
przez Polskę 24 czerwca 1999 roku (Dz.U. z 1999 r. nr 62 poz. 687), jest poszerzeniem Konwencji 
o ochronie morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, podpisanej w Helsinkach w dniu 22 marca 
1974 roku (ratyfikowanej przez Polskę 8 listopada 1979 roku). Nowa konwencja reguluje zasady 
dotyczące ochrony środowiska Bałtyku w sposób kompleksowy. Istotną różnicą w porównaniu 
z wcześniejszymi zapisami jest objęcie działaniem Konwencji całego obszaru zlewni Bałtyku, 
co w przypadku Polski oznacza bez mała całe terytorium kraju. W aspekcie ochrony walorów 
krajobrazowych odnosi się ona do ochrony krajobrazów morskich i nadmorskich.

• Konwencja o różnorodności biologicznej, przyjęta 22 maja 1992 roku, podpisana w Rio de Janeiro 
5 czerwca 1992 roku, ratyfikowana w 1996 roku (Dz.U z 2002 r. nr 184, poz. 1532). Celem jej jest 
ochrona oraz zachowanie różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów 
oraz sprawiedliwy społecznie podział korzyści wynikających z zachowania oraz dostępu do zasobów 
genetycznych, a także transferu właściwych technologii. Realizacja jej założeń w znaczącym stopniu 
przyczynia się do ochrony krajobrazu oraz do renaturalizacji jego zdegradowanych fragmentów.

• Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona 
w Espoo 25 lutego 1991 roku, ratyfikowana 12 czerwca 1997 (Dz.U. z 1999 r. nr 96 poz. 1110). 
Głównym jej celem jest współpraca pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami w zakresie niwelowania 
uciążliwości inwestycji na środowisko nie tylko w państwie lokalizującym inwestycje ale również 
w krajach ościennych. W zakresie działań o charakterze planistycznym w kontekście ochrony 
jakości życia człowieka mieszczą się także analizy oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na krajobraz, co przyczynia się do lepszej ochrony walorów krajobrazowych na obszarach 
przygranicznych. 

• Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus 25 czerwca 1998 
roku, ratyfikowana 31 grudnia 2001 roku (Dz.U. z 2003 r. nr 78 poz. 706). Realizacja postanowień tej 
konwencji gwarantuje społeczeństwu dostęp do informacji o stanie i jakości środowiska i krajobrazu 
a także udział w procesach decyzyjnych mających wpływ na ochronę środowiska i krajobrazu 
w różnych skalach przestrzennych, od lokalnej, poprzez regionalną do ogólnokrajowej. 
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• Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona została we Florencji 20 października 2000 roku, 
ratyfikowana w Polsce 24 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2006 r. nr 14, poz. 98). Dokument ten należy 
uznać jako najważniejszy w kontekście ochrony walorów krajobrazowych na naszym kontynencie. 
Przede wszystkim, jak już zaznaczono we wstępie, definiuje krajobraz oraz określa zasady jego 
ochrony, gospodarowania i planowania. Konwencja wskazuje także na utylitarną wartość krajobrazu 
podkreślając, iż stanowi on kluczowy element dobrobytu społeczeństw, jest zasobem sprzyjającym 
działalności gospodarczej, a jego ochrona, zarządzanie i planowanie mogą przyczynić się do 
rozwoju gospodarczego regionów. 

Wymienione powyżej konwencje międzynarodowe, jak już zaznaczono, stanowią istotny element 
systemu legislacyjnego nawiązującego do szeroko rozumianej ochrony krajobrazu w Polsce. Tym bardziej, 
że brakuje dokumentów o podobnej wymowie będących dyrektywami Komisji Europejskiej, które w sposób 
bezpośredni odnosiłyby się do ochrony krajobrazu, a egzekwowanie ich zapisów byłoby kontrolowane 
przez Komisję Europejską. Wśród dyrektyw mających związek z szeroko rozumianą ochroną krajobrazu 
obowiązują jedynie dokumenty będące podstawą wyznaczania ekologicznej sieci NATURA 2000, 
czyli dyrektywa nr 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, 
zmodyfikowana dyrektywami: 981/854/EWG, 85/411/EWG, 94/24/EWG oraz dyrektywa rady 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Zawarte 
zatem zapisy powyższych dyrektyw dotyczą tylko wybranych biotycznych elementów środowiska i w tym 
kontekście są oczywiście bardzo istotnym elementem ochrony krajobrazu.

Ochrona krajobrazu a planowanie przestrzenne 

Ochrona krajobrazu stała się niewątpliwie wyzwaniem cywilizacyjnym współczesnego świata. Człowiek 
chcąc zachować standardy swojej egzystencji na Ziemi, musi zadbać o wysoką jakość środowiska 
i krajobrazu, w którym współistnieć będą jego naturalne i materialne zasoby, a stopień dewastacji 
i wykorzystywania ich zasobów ograniczany do minimum niezbędnego do zabezpieczenia jego bytu. 
Jednym z narzędzi wykorzystywanym dla ochrony i kształtowania krajobrazu jest polityka przestrzenna, 
szczególnie w aspekcie rozwiązań racjonalizowania i optymalizowania zagospodarowania terenów. 
Stosowana jest one z różnym sukcesem już od ponad 100 lat. Za pierwszy akt prawny dotyczący ochrony 
i kształtowania krajobrazu należy uznać ustanowione w 1901 roku w Holandii prawo urbanistyczne. 
Zawierało ono zasady planowania przestrzennego, które zobowiązywały wszystkie miasta liczące ponad 
10 tys. mieszkańców do sporządzenia projektu (planu) określającego ich przyszły charakter, aby nie 
doprowadzić do chaotycznej rozbudowy. Prawo to wymagało zarówno planów ogólnych, podlegających 
aktualizacji co 10 lat, jak i szczegółowych (Paczuski 2000). 

W Polsce, jak już niestety zauważono w niniejszym artykule, mamy nadal niedoskonałe prawo w zakresie 
planowania przestrzennego oraz ochrony krajobrazu. Podobnie, jak w kontekście krajobrazu brakuje nam 
aktu normatywnego w formie ustawy, który regulowałby w sposób kompleksowy i spójny jego kształtowanie, 
tak samo w planowaniu przestrzennym brakuje w Polsce ustawy która definiowałaby spójne ramy całego 
systemu planowania w ujęciu hierarchicznym i kompetencyjnym, a co najważniejsze umożliwiałaby realne 
porządkowanie polskiej przestrzeni. W obecnych uwarunkowaniach prawnych w kontekście planowania 
przestrzennego i strategicznego, dokumentami i opracowaniami które mają istotne znaczenie dla ochrony 
i kształtowania krajobrazu w Polsce są m.in.: 

• koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju; 
• strategie i polityki sektorowe , jak np.: Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 

na lata 2012-2020, Krajowa Polityka Miejska;
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• strategie rozwoju województw;
• polityka ekologiczna państwa (uchwalana przez sejm na wniosek Rady Ministrów i przyjmowana na 

4 lata);
• wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, 
• plany zagospodarowania przestrzennego województw; 
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (będące aktami prawa miejscowego); 
• opracowania ekofizjograficzne. 
Przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku (Uchwała 239 Rządu RP) Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, ogłoszona w Monitorze Polskim (Monitor 
Polski 2012, poz. 252), w swoich zapisach odnosi się do działań na rzecz ochrony krajobrazu, zarówno 
naturalnego, jak i  kulturowego. W świetle regulacji przyjętych w dokumencie, jednoznacznie wskazane jest 
implementowanie do rozwiązań legislacyjnych w Polsce zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 
a następnie ich wdrażanie praktyczne. 

Ochrona krajobrazu znajduje również coraz większe zrozumienie w politykach sektorowych, a co za 
tym idzie odpowiednie zapisy zawarte są także w sektorowych dokumentach politycznych i strategicznych. 
Przykładowo, w opublikowanej w maju 2012 roku Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa 
i rybactwa na lata 2012-2020 ochrona krajobrazu znajduje odzwierciedlenie w kilku punktach odnoszących 
się do konkretnych działań i rozwiązań planistycznych. Podobnie, w dokumentach planistycznych 
i strategicznych na poziomie regionalnym coraz więcej miejsca poświęca się zagadnieniom ładu 
przestrzennego i krajobrazu, zarówno w kontekście jego kształtowania, jak i ochrony.

W ostatnich latach zaczęto przywiązywać również dużą wagę do ochrony kulturowych walorów 
krajobrazu. W wytycznych konserwatorskich dla zabytków, poza listami obiektów znajdują się strefy 
konserwatorskie. Tworzone są one na podstawie “Wytycznych do opracowania problematyki ochrony 
wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego” (opracowanych w 1981 roku przez 
Zespół Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich), a wśród 
nich wyróżnia się strefę „K”, czyli ochrony krajobrazu odnoszącą się do obszaru charakteryzującego się 
krajobrazem integralnie związanym z zespołem zabytkowym. Wymieniona strefa ochrony konserwatorskiej 
wraz z pozostałymi formami ochrony (zabytkami kultury, pomnikami historii, rezerwatami i parkami 
kulturowymi) tworzone są na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962 roku i uwzględnia 
się je w aktach prawa miejscowego jakimi są plany zagospodarowania przestrzennego (Żarska 2003). 

Problematyka racjonalnego wykorzystywania potencjału środowiska przyrodniczego i krajobrazu stanowi 
zatem coraz bardziej istotny element dokumentacji planistycznej na wszystkich poziomach planowania 
przestrzennego. Szczególnie ważną rolę odgrywają w tym przypadku miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Stanowią one obowiązujące prawo lokalne i to na ich podstawie wydawane są decyzje, 
których konsekwencjami są między innymi przekształcenia krajobrazu. Podstawowy problem jaki wiąże 
się z pokryciem planami miejscowymi obszaru naszego kraju, który wynosi obecnie tylko około 26% 
powierzchni Polski (Ryc. 1). W przygotowaniu są plany dla kolejnych 8% powierzchni kraju, co w sumie 
daje to dopiero pokrycie 1/3 obszaru Polski. Przyjmując nawet, że dla części kompleksów leśnych 
i rolnych planowanie takie jest mało przydatne, to i tak nadal poziom realizacji podstawowej dokumentacji 
planistycznej w Polsce jest bardzo niezadowalający, co w znacznym stopniu utrudnia prace związane 
z kształtowaniem krajobrazu, jak i ładu przestrzennego. 
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Ryc. 1. Pokrycie obowiązującymi planami miejscowymi w powiatach w końcu 2010 r. 
Fig. 1 Covering of obligatory spatial local plans in districts at the end of 2010
Źródło: P. Śleszyński z zespołem, 2012, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Warszawa.

Waloryzacja krajobrazu 

W kontekście wykorzystania potencjału krajobrazu dla podnoszenia jakości życia człowieka oraz 
ochrony jego najcenniejszych zasobów, istotne jest dobre jego rozpoznanie i zwaloryzowanie. Rozpoznanie 
zasobów krajobrazowych stanowi również podstawę opracowania kryteriów ich ochrony, a w konsekwencji 
przygotowania wieloletnich programów mających na celu racjonalizację gospodarowania zasobami 
krajobrazu i ochrony ich najcenniejszych elementów.

W niniejszych rozważaniach przedstawiono próbę waloryzacji krajobrazu województwa kujawsko-
pomorskiego wykonaną pod kątem jego ochrony. Na walory krajobrazowe badanego województwa, jak 
każdego regionu geograficznego, składają się swoiste cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
które kształtują makroprzestrzenne jednostki krajobrazowe regionu, zawierające mikroprzestrzenne 
elementy przyrodnicze i kulturowe urozmaicające i podnoszące wartość krajobrazu. Do podstawowych 
elementów kreujących walory krajobrazowe należy rzeźba (ukształtowanie) terenu, pokrycie terenu, jak 
i bogactwo dziedzictwa kulturowego (Ryc. 2).
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Ryc. 2. Waloryzacja krajobrazu kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego 
Fig. 2 Cultural landscape valorisation for kujawsko-pomorskie province 
(źródło: opracowanie własne)

 Opracowanie kryteriów waloryzacji krajobrazu dla obszaru całego kraju jest wyzwaniem jeszcze 
trudniejszym, ponieważ wzrasta zróżnicowanie zarówno potencjału przyrodniczego, jak i kulturowego, 
a wzajemne kombinacje przenikających się dwu systemów społeczno-gospodarczego i przyrodniczego 
generuje otwarty zbiór współwystępujących cech. Ich identyfikacja, a następnie klasyfikacja stanowić 
powinna punkt wyjścia do dalszych prac związanych z opracowaniem zasad kształtowania krajobrazu 
w Polsce, wykorzystywania jego zasobów dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz ochrony jego 
najcenniejszych fragmentów. 

Podsumowanie 

XXI wiek będzie okresem w rozwoju cywilizacyjnym świata ukierunkowanym na podnoszenie jakości 
życia mieszkańców. Efekt ten będzie już uzyskiwany nie tylko poprzez wzrost gospodarczy poszczególnych 
państw czy regionów, ale również dzięki jakościowej poprawie warunków życia ich mieszkańców, między 
innymi w wyniku optymalizowania funkcjonowania systemu środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 
Jednym z działań związanych z prawidłowym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i kulturowych 
krajobrazu będzie niewątpliwie wdrażanie zasad jego kształtowania, wykorzystujących jak najlepszą 
wiedzę o jego potencjale, pozwalającą również na wypracowanie procedur zmierzających do ochrony 
najcenniejszych jego zasobów. W prace te powinno być zaangażowane liczne grono geografów, ekologów 
krajobrazu i prawników, którzy wypracowaliby cały system konkretnych rozwiązań zarówno prawnych, jak 
i techniczno-operacyjnych.
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Do najistotniejszych celów operacyjno-strategicznych ukierunkowanych na kształtowanie i ochronę 
krajobrazu w Polsce zaliczyć można:

• doprowadzenie do powstania aktu normatywnego, w którym określone zostaną wszystkie funkcje 
krajobrazu w systemie ekologiczno-społeczno-gospodarczym,

• opracowanie Narodowej Strategii Kształtowania i Ochrony Krajobrazu, która zawierałaby cele 
i zadania w średniookresowym horyzoncie czasowym i stanowiła oparty na podstawach naukowych 
spis dobrych zasad zarządzania krajobrazem.
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