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Od redakcji

Biuletyn Forum Debaty Publicznej ,,Ochrona krajobrazu przyrodniczego a rozwój cywilizacyjny” – pierwszy w obszarze tematycznym „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
bogactwem Polski” – stanowi zbiór wystąpień uczestników dyskusji, która odbyła się Belwederze
13 kwietnia 2011 roku.
Celem debaty była próba identyfikacji rozwiązań prawnych i instytucjonalnych pozwalających chronić krajobraz przyrodniczy oraz kulturowy, realizując jednocześnie wyzwania cywilizacyjne. Dlatego też punktem odniesienia do dyskusji uczyniono następujące pytania:
jakie są społeczne oczekiwania i wyzwania cywilizacyjne w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w odniesieniu do krajobrazu? Jaki jest możliwy obszar sporu?
jak

efektywnie

chronić

różnorodność

krajobrazu

i

jego

lokalną

specyfikę?

Jaka jest rola planowania zagospodarowania przestrzennego w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego?
jaka powinna być rola państwa, a jaka samorządu w obszarze ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego?
Pierwsza część Biuletynu zawiera materiały przygotowane przed debatą przez osoby zaproszone do udziału w dyskusji. Znajdą tu Państwo referaty, tezy, uwagi, myśli wprowadzające. Część
tę cechuje zróżnicowanie treściowo-formalne, gdyż referentom pozostawiono dowolność w konstruowaniu materiałów. W części drugiej zostały zamieszczone wybrane wypowiedzi uczestników
debaty; w trzeciej natomiast znajdują się materiały przygotowane już po debacie.

Zapraszamy do lektury!
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Wstęp

Szanowni Państwo,

pielęgnacja wartości związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym określa miejsce człowieka w świecie. To ważny przejaw dbałości o narodową tożsamość oraz istotny czynnik
rozwoju struktur lokalnych. Na przestrzeni wieków polska kultura odgrywała znaczącą rolę
w kształtowaniu narodowego bytu. Powierzono nam niezwykłe bogactwo przyrody i kultury
w całej złożoności i różnorodności. Każdy Polak ma swój udział w odkrywaniu tego potencjału.
Cechuje nas aktywność w dziedzinie wykorzystywania kulturowych i przyrodniczych zasobów,
ale wciąż spotykamy się z trudnościami w określeniu kryteriów, według których można to dziedzictwo należycie oceniać, chronić i rozwijać. Wierzę, iż dzięki podjęciu debaty na ten temat, rozpatrując przedstawione zagadnienia w odniesieniu do polityki, gospodarki, życia społecznego, kultury,
edukacji czy mediów, wypracujemy optymalne rozwiązania. Liczę na Państwa propozycje, dzięki
którym uda się stworzyć nowoczesny system ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Rozdział I
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Materiały przygotowane przed Debatą

Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
1. Społeczne oczekiwania dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego są niezwykle słabo artykułowane, co wynika z niskiego poziomu wiedzy i świadomości społecznej w tej dziedzinie. Konieczność szybkiego nadrobienia opóźnień cywilizacyjnych w dziedzinie infrastruktury, w tym zwłaszcza budownictwa, stwarza olbrzymie zagrożenie dla krajobrazu. Przedmiotem
konfliktów są i będą wartości przyrodnicze i kulturowe krajobrazu w opozycji do ekonomicznych i społecznych racji lokalizacji nowych inwestycji.
2. Należy opracować i przyjąć politykę krajobrazową. Państwo powinno opracować prawne regulacje, dotyczące planowania przestrzennego, nadrzędnego wobec ustaw powiązanych z nim,
dotyczących między innymi prawa budowlanego, ochrony środowiska, przyrody, ochrony
gruntów rolnych i leśnych, geologicznego i górniczego.
3. Należy określić standardy planowania wspólne dla całego kraju. Lokalne samorządy powinny
mieć możliwość planowania przy obowiązkowym zachowaniu standardów i uwzględnieniu lokalnej odrębności – przyrodniczej, kulturowej, historycznej.
4. Tworzenie i egzekwowanie dobrego prawa ochrony krajobrazu powinno być poprzedzane
kształtowaniem świadomości społecznej.

Andrzej Mencwel, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
1. Krajobraz przyrodniczy i krajobraz kulturowy – czym są, ich jedność i różność (w tym sposoby rozumienia przestrzeni).
2. Stan naszej świadomości w odniesieniu do jednego i drugiego (europejski program „Natura”
i polska tradycja ).
3. Krajobraz kulturalny i kulturowy – różnica. Wysoka waloryzacja pierwszego (zabytki pierwszej klasy) i nagminne lekceważenie drugiego.
4. Trzeba powrócić do jedności i do pytań o styl krajobrazów i ład przestrzenny.
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Krzysztof A. Worobiec, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu
Kulturowego Mazur „Sadyba”, Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej ws.
zmiany ustawy o ochronie przyrody
W Polsce brak jest całościowej ochrony krajobrazu. Chronione są tylko poszczególne jego
elementy. Brak jest całościowej i przejrzystej ochrony zarówno krajobrazu „charakteryzującego się
wyjątkowym pięknem, jak i obszarów pospolitych”. Prawo ochrony przyrody przewiduje kilka form
ochrony powierzchniowej (parki narodowe, krajobrazowe, obszary krajobrazu chronionego), ale
skupia się tylko na przyrodzie. Prawo dotyczące zabytków przewiduje ochronę „wyróżniających się
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi” poprzez tworzenie parków kulturowych. Planowanie przestrzenne zawężane jest do małych obszarów, jest krótkookresowe, często inspirowane presją inwestorów oraz innymi naciskami. Stąd plany zagospodarowania w sąsiednich gminach mogą zawierać sprzeczne zapisy dotyczące tego samego krajobraz. Brak jest kontroli przeobrażeń krajobrazu miast (ich rozrostu) i wsi. W Polsce nie ma organu odpowiedzialnego całościowo za gospodarkę przestrzenną (co jest w Europie ewenementem)1 oraz za krajobraz z jego
wszystkimi elementami.
W Polsce odbiór społeczny wszelkich form ochrony jest bardzo zły, a wszystkie formy
ochrony powierzchniowej mające w nazwie „park” są postrzegane jako „hamulec rozwoju”. Opinia
taka powszechna jest także wśród samorządów lokalnych i dlatego wszelkie inicjatyw zmierzające
do ustanowienie nowych „parków” są traktowane jako próba wstrzymania rozwoju. Dowodem na
to może być próba powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego, a w skali lokalnej niemożność utworzenia od 2004 r. na Mazurach Starowierskiego Parku Kulturowego mającego chronić
wyjątkowy cenny zespół wiosek (unikalny w Polsce i Europie) i świadectwo zanikającej kultury
starowierskiej. Kuriozalnym przykładem niechęci samorządów do nowych form ochrony jest przyjęte jednogłośnie (i wbrew wszelkim zasadom demokracji) oświadczenie Rady Miejskiej RucianeNida z 30 kwietnia br., w którym stwierdzono, że Rada „sprzeciwia się podejmowaniu przez organizacje pozarządowe działań mających na celu utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego” oraz
„sprzeciwia się wszelkim działaniom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, reprezentowanego przez
Pana Krzysztofa Worobca, zmierzającym do zmiany art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody poprzez zniesienie prawa weta jakim obecnie dysponują samorządy lokalne
w zakresie tworzenia parków narodowych oraz zmiany ich granic”.
Niezbędne jest podjęcie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno–uświadamiającej promującej wszelkie formy ochrony oraz potrzebę całościowej ochrony krajobrazu. W 2004 r. Polska
ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową z 20 października 2000 r., w której stwierdzono
1

Por.: „Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastające problemy aglomeracji miejskich” praca zbiorowa pod red.
prof. Stefana Kozłowskiego, KUL – PAN, 2006,
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m.in., że „ krajobraz przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych oraz że jest on podstawowym
komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniając się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości”. Niestety do tej pory nie powstał żadne krajowe dokumenty wdrażający te zapisy (może powinna powstać „ustawa o ochronie krajobrazu”?).
Niezbędne są działania na rzecz wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - bo jak
stwierdzono w jej preambule - „krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek oraz że jego ochrona, a także gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa
i obowiązki dla każdego człowieka”!
Dlatego apeluję o podjęcie (pod patronatem Pana Prezydenta?) działań w tych dwóch kwestiach!

***

Kilka uwag na temat krajobrazu i braku jego ochrony
Jako członek stowarzyszenia działającego na rzecz krajobrazu, stowarzyszenia zajmującego
się w równej mierze ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i przyrodniczego, mającego doświadczenie w kontaktach ze społecznościami i samorządami lokalnymi różnych szczebli, obecnie również jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej (mającego na celu zmianę ustawy
o ochronie przyrody poprzez zniesienie prawa weta, jakim obecnie dysponują samorządy lokalne
w zakresie tworzenia parków narodowych oraz zmiany ich granic – druk sejmowy 3727), a równocześnie (prywatnie, z żoną) jako właściciel 6 zabytkowych drewnianych budynków translokowanych do wpisanej do rejestru zabytków „Osady kulturowej w Kadzidłowie”, pragnę podzielić się
kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi z tych różnorakich doświadczeń, a tym samym rozszerzyć i
uzupełnić uwagi przedstawione w trakcie debaty.

„Rola planowania zagospodarowania przestrzennego w obszarze dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego”2. Brak jest ochrony krajobrazu pojmowanego jako całość.
W Polsce chronione są jedynie jego poszczególne elementy i tylko te, które posiadają
szczególną wartość3 oraz tereny „wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi”.
Prawo ochrony przyrody przewiduje kilka form ochrony powierzchniowej (parki narodowe
i krajobrazowe oraz obszary krajobrazu chronionego), które skupiają się głównie na ochronie two2

Wg punktów odniesienia do dyskusji na Forum Debaty Publicznej „Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a
rozwój cywilizacyjny”
3
Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
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rów przyrody. Prawo dotyczące zabytków przewiduje natomiast ochronę poszczególnych elementów krajobrazu (np. kapliczki, krzyże, aleje etc,) głównie ze względu na ich wartość zabytkową oraz
„wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi” poprzez tworzenie parków
kulturowych.
Brak jest ochrony krajobrazów i jego elementów „tylko” ze względu na ich wartość estetyczną, a więc krajobrazów ładnych lub obiektów „charakteryzujący się wyjątkowym pięknem”.
Nikt nie dba i nie jest odpowiedzialny za krajobraz „pospolity”! Odczuwalny jest brak kompleksowej kontroli oraz organu odpowiedzialnego całościowo za ochronę krajobrazu z jego wszystkimi
elementami oraz gospodarkę przestrzenną (co w Europie jest ewenementem).4

Brakuje „planowania rozległego”
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego5 dzielą krajobraz na fragmenty –
są zawężane do bardzo małych niekiedy obszarów, są krótkookresowe (zbyt często ulegają zmianie) i krótkowzroczne, bo zbyt często inspirowane presją inwestorów. Stąd brak spójności i plany
te (podobnie jak studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin) w sąsiednich
gminach mogą zawierać sprzeczne zapisy dotyczące tego samego krajobrazu.

Brak dokumentów wdrażających Europejską Konwencję Krajobrazową.
Pomimo ratyfikowania przez Polskę w 2004 roku Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z
20 października 2000 r., zgodnie z którą „krajobraz przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych
[bo jest] on podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniając się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości”, nie powstały żadne krajowe dokumenty wdrażające ten dokument do polskiego prawa.
Powinna powstać „ustawa krajobrazowa” porządkująca i łącząca w jeden dokument wszystkie zapisy - rozproszone i często niespójne - dotyczące krajobrazu znajdujące się w ustawach
o ochronie przyrody, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o planowaniu przestrzennym, etc.

4

Por.: „Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastające problemy aglomeracji miejskich” praca zbiorowa pod red.
prof. Stefana Kozłowskiego, KUL - PAN; 2006,
5
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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„Jakie są społeczne oczekiwania i wyzwania cywilizacyjne w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w odniesieniu do krajobrazu?”

Odbiór społeczny wszelkich form ochrony jest bardzo zły
W Polsce wszystkie formy ochrony, a zwłaszcza ochrony powierzchniowej - mające w nazwie „park” - są postrzegane jako „hamulec rozwoju”! Opina taka jest powszechna zarówno wśród
lokalnych społeczności, jak i wśród samorządów terenowych (te z kolei - poprzez wydawanie
wszelakiego rodzaju „biuletynów gminnych” – oddziałują na opinię społeczną). Dlatego wszelkie
inicjatywy zmierzające do ustanowienie nowych „parków” są traktowane jako próba wstrzymania
rozwoju i skutecznie blokowane, na co pozwala obecne prawo (a obowiązujące przepisy dotyczące
tworzenia i zmiany granic parków narodowych uniemożliwiają efektywną realizację konstytucyjnych obowiązków organów administracji państwowej). Dowodem na to może być nieudana próba
powiększenia - o tereny należące do Skarbu Państwa(!) obszaru Białowieskiego Parku Narodowego, czy utworzenia parku narodowego na Mazurach.6
Kuriozalnym przykładem niechęci do nowych form ochrony przyrody jest oświadczenie
Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie (przyjęte wbrew zasadom demokracji) z 30 kwietnia br.,
w którym stwierdzono, że Rada „sprzeciwia się podejmowaniu przez organizacje pozarządowe
działań mających na celu utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego” oraz „Rada sprzeciwia się
wszelkim działaniom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Worobca, zmierzającym do zmiany [...] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
poprzez zniesienie prawa weta jakim obecnie dysponują samorządy lokalne w zakresie tworzenia
parków narodowych oraz zmiany ich granic”.7
W odniesieniu do dziedzictwa kulturowego przykładem niechęci i nieuzasadnionych obaw
jest mała ilość parków kulturowych - powoływanych w drodze uchwały rady gminy8. Z tego powodu na Mazurach nie udało się utworzyć postulowanego od 2004 r. Starowierskiego Parku Kulturowego, by chronić unikalny w skali Polski i Europy zespół wiosek w gminie Ruciane-Nida - świadectwo zanikającej już kultury starowierskiej.

Krajobraz jest traktowany jak towar na sprzedaż
Wartość krajobrazu ma najczęściej wymiar ekonomiczny – to znaczy ma taką wartość,
za jaką uda się go sprzedać. Nawet najgorszej jakości piaszczyste poletko, ale położone w ładnym
6

Oba te zadania zostały zapisane w Krajowej strategii ochrony zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z programem działań na lata 2007–2013, przyjętej uchwałą Rady Ministrów.
7
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej został zarejestrowany przez Marszałka Sejmu Grzegorza Schetynę.
Artykuł 118 Konstytucji gwarantuje pełnoletnim obywatelom prawo do demokracji bezpośredniej poprzez
przedłożenie obywatelskiego projektu ustawy (warunkiem jest zebranie min. 100 000 podpisów).
8
Art. 16 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
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miejscu, zamienia się w pożądany (cenny) towar9. Stąd presja inwestorów na najbardziej atrakcyjne tereny, a ceną tych działań jest szybko postępująca dewastacja krajobrazu i niszczenie ostatnich dzikich zakątków.
Krajobraz ma również wartość promocyjną – przykładem może być szeroko zakrojona akcja „Mazury – Cud Natury” prowadzona przez samorządy lokalne, które jednocześnie sprzeciwiają
się utworzeniu Mazurskiego Parku Narodowego, który należycie i trwale chroniłby „Cud Natury”
dla dobra naszego i pokoleń następnych.

Obawa przed konserwatorem zabytków oraz wpisem do rejestru zabytków
Powszechna jest obawa przed konserwatorem zabytków, a wpis obiektów do rejestru zabytków traktowany jest jak „ograniczenie” własności. Stąd tak wiele niezadowolenia z pracy konserwatorów10 oraz odwołań od decyzji konserwatora (o wpisie do rejestrów zabytków lub
od nakazów zabezpieczenia zabytku). Odwołania te składają nie tylko inwestorzy prywatni (którzy
często kupują zabytkowe obiekty tylko ze względów na ich atrakcyjne położenie – stąd liczne wyburzenia), ale też samorządy, instytucje i administracja państwowa. Dla przykładu – w latach
2005-2010 w województwie warmińsko-mazurskim od decyzji o wpisie do rejestru zabytków odwoływali się: Prezydent Olsztyna (budynek tartaku XIX w.), Burmistrz Rucianego-Nidy (willa
z przełomu XIX i XX w.), Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie (aleja towarzysząca barkowej drodze
krzyżowej pomiędzy Świętą Lipką a Reszlem), Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianym-Nidzie
(osada leśna Żdróżno z XIX w. - najstarsza w Puszczy Piskiej), Nadleśnictwo Kruklanki (drewniana, z
XIX w. leśniczówka Duży Kamień) - oba te nadleśnictwa odwołały się następnie od nakazów konserwatorskich zabezpieczenia budynków11.

„Jak efektywnie chronić różnorodność krajobrazu i jego lokalną specyfikę?”
Państwo przekazało zbyt dużo uprawnień samorządom.
W ramach demokratyzacji Państwo przekazało zbyt dużo uprawnień samorządom, zbyt często
nieprzygotowanym kadrowo i merytorycznie12 do spełniania tak dalekosiężnych obowiązków ja9

W rejonie jezior Bełdany i Śniardwy hektar działek osiąga cenę kilkuset tysięcy złotych.
Najnowszy przykład:„ Zdaniem prezydenta, wojewódzki konserwator zabytków nie pomaga inwestorom
w rozwiązywaniu problemów, jakie napotykają podczas realizacji inwestycji w Olsztynie [...] Tym razem
„hamulcowym” ważnej dla Olsztyna inwestycji - remontu Teatru Jaracza - ma być... podlegający prezydentowi
miejski konserwator zabytków” – http://www.olsztyn24.com/news/13157-konserwatorzy-pomoga.html 16. 05. 2011 r.
11
Wymienione obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków na wniosek Stowarzyszenia Sadyba (w przypadku alei
Reszel - Św. Lipka postępowanie jeszcze trwa).
12
Prowadząc od 2004 r. akcję „Ratujmy aleje”, wielokrotnie przekonałem się o tym osobiście. Na problem ten zwróciła
też uwagę Państwowa Rada Ochrony Przyrody: „Prawo liberum veto dla samorządów wobec ochrony przyrody. Państwo
pochopnie przekazało jedno ze swoich najważniejszych praw (i obowiązków) dotyczących prowadzenia
skoordynowanych w skali kraju działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego w ręce nieprzygotowanych
ideowo, kadrowo i finansowo gremiów lokalnych. [...] Wystarczy niechęć jednego samorządu, aby walory o znaczeniu
10
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kimi są: uzgadnianie i tworzenia parków narodowych, krajobrazowych, obszarów chronionego
krajobrazu czy parków kulturowych. Zbyt wiele przepisów jest martwych lub bardzo rzadko stosowanych - stąd tak mało parków kulturowych, formalny charakter gminnych ewidencji zabytków
lub choćby brak świadomości, że wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miasta są organami
ochrony przyrody13 (lub traktowanie tego obowiązku jako czysto formalnego), co skutkuje brakiem ustanawiania nowych form ochrony przyrody.

Słabe egzekwowanie obowiązującego prawa
Służby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – a także nadzoru budowlanego - są
zbyt słabe – stąd tak liczne samowole budowlane, nawet w obszarach chronionych.14 Panuje społeczne przyzwolenie na łamanie przepisów o ochronie przyrody i zabytków w imię „rozwoju” i
budowy infrastruktury (por. też pkt. 2). Policja, prokuratura i sądy nie są merytorycznie przygotowani do ścigania przestępstw przeciwko środowisku15 i dziedzictwu kulturowemu. Jeśli (rzadko!)
dochodzi do rozpraw sądowych, to orzekane kary są tak łagodne, że nie spełniają absolutnie żadnej roli dyscyplinującej, co daje poczucie bezkarności. Brak jest też w mediach popularnonaukowych programów i publikacji poświęconych krajobrazowi.

Uwzględniając powyższe, należy:
- egzekwować obowiązujące prawo dotyczące ochrony przyrody, zabytków i zagospodarowania
przestrzennego (szkolenie przedstawicieli samorządów terytorialnych, policji, prokuratury i sądów);
- rozpocząć szeroko zakrojoną, ogólnopolską i długofalową kampanię edukacyjno–uświadamiającą
i promującą wszelkie formy ochrony (pod patronatem Prezydenta RP?);
- przywrócić cykliczny program telewizyjny i wydawanie periodyku poświęconego krajobrazowi
(np. na wzór programu telewizyjnego „Krajobrazy” oraz pisma „Krajobrazy dziedzictwa narodowego” wydawanego w ramach rządowego programu edukacyjnego „Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego”);
- podjąć działania na rzecz całościowej ochrony krajobrazu (przywrócić urząd zajmujący się planowaniem przestrzennym i zainicjować prace nad „ustawą krajobrazową”) oraz na rzecz pilnego
wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, bo jak stwierdzono w jej preambule: „krajobraz
jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek”.
narodowym czy światowym nie mogły być skutecznie chronione” - załącznik do uchwały Państwowej Rady Ochrony
Przyrody z 9 marca 2007 r.„Stanowisko w sprawie kryzysu ochrony przyrody w Polsce”.
13
Art. 91 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.
14
Powiat piski – leżący w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – ma największa w Polsce liczbę samowoli budowlanych.
15
Są przypadki, że ukarane zostają osoby chroniące przyrodę, a nie je niszczące - np. mandatem została ukarana
osoba wzywająca policję, a nie sprawca wycinający bez zezwolenia drzewa.
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dr inż. Przemysław Wolski, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Szkic do polityki kształtowania krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu
1. Kształtowanie krajobrazu
Wypowiedź ta, przygotowana na obrady Forum Debaty Publicznej p.t. „Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a rozwój cywilizacyjny”, które odbędą się w dniu 13 kwietnia
2011 r., w Belwederze - siedzibie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ma na celu zwrócenie uwagi
na znaczenie kształtowania krajobrazu, które, jako najskuteczniejszy sposób jego ochrony, powinno należeć do obowiązków państwa.
Kształtowanie krajobrazu to proces, którego celem jest uzyskanie odpowiedniego kształtu
krajobrazu. Jest działaniem ex ante, o charakterze ewaluacyjnym, którego podstawą jest systematyczne badanie cech krajobrazu w celu ciągłego poprawiania jego stanu. Kształtowanie krajobrazu
jest także procesem prewencyjnym, mającym na celu nie tylko ochronę zasobów krajobrazowych,
ale również ich pomnażanie.

2. Znaczenie kształtowania krajobrazu
Teza: Kształtowanie krajobrazu ma znaczenie dla kultury, społeczeństwa, gospodarki
i polityki. Wysoka jakość kształtowanego krajobrazu sprzyja rozwojowi kultury, tworzy więzi społeczne, chroni przed wykorzenieniem, przynosi korzyści gospodarcze i wzmacnia pozycję polityczną kraju.

Znaczenie dla kultury
Krajobraz jest nie tylko bytem materialnym, ukształtowanym przez naturę i kulturę. Jest
także fenomenem, dostępnym przez bezpośrednie doznania, które są istotną podstawą tworzenia
kultury. W długim okresie rozwoju cywilizacji z inspiracji krajobrazowych czerpała nie tylko kultura
ludowa. Piękne krajobrazy przyciągały także artystów szukających źródeł natchnienia dla swej
twórczości. Począwszy od okresu Odrodzenia rozwijane było intensywnie malarstwo pejzażowe. Romantyzm wykorzystywał motywy krajobrazowe w malarstwie, muzyce, poezji i powieści.
Siła i piękno krajobrazu przemawiają do nas z obrazów Jacoba van Ruisdala, Johna Constablea, Caspra Dawida Fredricha, a groza krajobrazu, z powieści i malarstwa gotyckiego. Muzykę
krajobrazu słyszymy w utworach Ludwika van Beethovena i Fryderyka Chopina.
Malowniczość zwykłego krajobrazu, dostrzeżona przez Williama Kenta, wniosła nowe
spojrzenie na sztukę i stała się istotnym wkładem w tworzeniu kultury. Wobec tego odkrycia,
od początku XVII w., utrzymanie ładu, piękna oraz odrębności przyrodniczej i kulturowej poszcze-
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gólnych regionów świata nabrało nowego znaczenie dla rozwoju kultury, która dziś jest zagrożona
przez postępującą globalizację krajobrazu. Wytwory kultury pozostają bowiem w ścisłym związku
z cechami środowiska życia człowieka.

Znaczenie dla społeczeństwa
Krajobraz jest ważnym składnikiem otoczenia ludzkiego warunkującym jakość życia. Według psychologów, krajobraz harmonijny jest środowiskiem regeneracyjnym, wpływającym na
poprawę samopoczucia i redukującym poziom stresu. Doświadczenia te mają charakter osobisty,
niepowtarzalny w odbiorze jednostkowym i są punktem odniesienia dla relacji społecznych. Harmonijne krajobrazy sprzyjają harmonii społecznej. Wywołują także reakcję zakorzenienia, przywiązania do miejsca, miasta, wsi, regionu, co Niemcy określają terminem Heimat i co było wykorzystywane nie tylko dla podtrzymywania więzi społecznych, ale także dla celów politycznych.
Związek z miejscem może być postrzegany nawet jako relacja duchowa czy wręcz religijna.
Harmonijny krajobraz ma wpływ na poziom aktywności społecznej i poczucie tożsamości. Jakość
przestrzeni, w której żyjemy, buduje nasz stosunek do kraju.
Zła przestrzeń wywołuje negatywne emocje, reakcje. Tworząc zły krajobraz –
z lekceważenia – tworzymy podstawę do negatywnych reakcji na ten krajobraz. Tworząc krajobraz
harmonijny sprzyjamy rodzeniu się postaw pozytywnych. To sprzężenia zwrotne. Nie bez powodu
w miejscach wyróżniających się jakością krajobrazu częściej zawiązują się lokalne stowarzyszenia
powstające między innymi w celu jego ochrony. Chroniąc i kształtując krajobraz, chronimy społeczeństwo przed chorobą wykorzenienia. Dlatego tak ważne jest nauczanie o kulturze przestrzeni
na każdym poziomie kształcenia.

Znaczenie dla gospodarki
Moc krajobrazu przyciąga jak magnez. Liczne rzesze turystów zostawiają w Toskanii swoje
pieniądze. Płacą za piękno krajobrazu. To bezpośredni wymiar ekonomiczny wysokiej jakości krajobrazu.
Wysoka jakość krajobrazu stwarza podstawy do rozwoju przemysłu turystycznego, a degradacja krajobrazu może prowadzić do jego likwidacji. Przykładem mogą tu być niektóre miejscowości na polskim wybrzeżu, które na skutek chaotycznej zabudowy, degradującej krajobraz,
przestały być konkurencyjne dla innych nadmorskich miejscowości, które jeszcze nie zostały zniszczone.
Korzyści płynące z piękna krajobrazu skłaniają do sformułowania następującego spostrzeżenia: gospodarowanie krajobrazem powinno stać się działem gospodarki, której celem byłaby
jego ochrona i racjonalne wykorzystywanie dla pomnażania majątku w wymiarze kulturowym
18
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i ekonomicznym. Wysoka jakość krajobrazu podnosi wartość terenów. Inne pieniądze uzyskuje się
za dom lub mieszkanie położone w pięknym otoczeniu, a inne w otoczeniu dysharmonijnym. Ład
przestrzenny i wysoka jakość krajobrazu są warunkami konkurencyjności.
Krajobraz niekształtowany przynosi straty w wyniku erozji, procesów masowych, powodzi
i innych katastrof środowiskowych. Harmonijny krajobraz wpływa na obniżenie kosztów produkcji,
o czym wiedzieli twórcy rewolucji agrarnej w Anglii.
Dysharmonia krajobrazu generuje koszty funkcjonowania miast i obszarów wiejskich.
Piękno krajobrazu ma także inny jeszcze wymiar - ekonomiczny. Satysfakcja z życia w harmonijnym środowisku może być istotnym czynnikiem kształtującym pozytywne relacje między ludźmi,
co motywuje do wydajnej i twórczej pracy.

Znaczenie dla polityki
Z analizy historii Polski wynika, że niepowtarzalne cechy rodzimego krajobrazu miały istotne
znaczenie dla zachowania tożsamości narodowej. W okresie zaborów motywy krajobrazowe były
tematami wierszy, pieśni, rozpraw i obrazów. Twórczość ta wyzwalała potrzebę wolności. Tworzyła też dobry grunt dla ruchu ochrony ziemi ojczystej.
Niektórzy władcy, motywowani celami politycznymi, dbali o ład przestrzenny i piękno krajobrazu. Do dzisiaj barokowe założenie w Wersalu przypomina o potędze Ludwika XIV, a Paryż
o rozsądku Ludwika XV i Napoleona III.
Błędna polityka przestrzenna Polski po roku 1989, polegająca na rezygnacji z powszechnego
i systemowego planowania, doprowadziła do ogromnego chaosu przestrzennego, który może się
stać poważną barierą dla dalszego rozwoju kraju.
Wcześniejsze planowanie uznano za nakazowe i z tego powodu niesłuszne politycznie.
Stwierdzono, że dla rozwoju przestrzennego kraju nie są konieczne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, że można je zastąpić wyrwanymi z kontekstu przyrodniczego
i kulturowego, decyzjami o warunkach zabudowy. Podejście to zostało dodatkowo wzmocnione
szkodliwymi inicjatywami legislacyjnymi Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”. Politycy nie zrozumieli, że jakość przestrzeni ma wartość kulturową, społeczną, gospodarczą i polityczną. Władze
publiczne powinny mieć świadomość odpowiedzialności za ład przestrzenny i jakość krajobrazu, a
społeczeństwo powinno wymagać dobrej jakości krajobrazu, czyli dobrej jakości środowiska życia.
Potrzebny jest tu jednak odpowiedni poziom świadomości.

3. Pojęcie kształtowania krajobrazu
Teza: Kształtowanie krajobrazu to kształtowanie powłoki krajobrazowej, którą tworzą: troposfera, hydrosfera, litosfera i biosfera wraz z antroposferą. Krajobraz jest tworem materialnym
19
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kształtowanym w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Właściwe zdefiniowanie krajobrazu stanowi
podstawę kształtowania krajobrazu.
W Europejskiej Konwencji Krajobrazowej znajdujemy następującą definicję krajobrazu: „krajobraz oznacza obszar postrzegany przez mieszkańców, którego charakter jest wynikiem działań i
interakcji czynników naturalnych i/lub ludzkich”. Definicja ta, w której położony jest akcent na
postrzeganie krajobrazu, nie zamyka drogi do interpretowania pojęcia krajobrazu w duchu powyżej sformułowanej tezy. Bowiem słowo postrzegany poprzedzone jest słowem obszar, które odnosi się do tworu materialnego. Na użytek tego wywodu należałoby jednak posłużyć się definicją
krajobrazu Lwa Siemionowicza Berga, który stwierdza, że krajobraz jest sumą typowych cech właściwych danemu fragmentowi powierzchni Ziemi, którego poszczególne elementy - jak rzeźba,
gleby, klimat, wody, świat roślinny i zwierzęcy, człowiek i jego działalność gospodarcza - łączą się
w jedną współzależną całość odróżniającą go od otaczających obszarów. Jeżeli krajobraz jest sumą cech, które mamy chronić i kształtować, to podstawą ochrony i kształtowania krajobrazu
powinna być wiedza o:
- genezie krajobrazu naturalnego;
- naturalnych i kulturowych czynnikach krajobrazotwórczych;
- składnikach krajobrazu i ich właściwościach;
- naturalnych i kulturowych procesach krajobrazotwórczych.
Na tych podstawach powinny być podejmowane działania mające na celu ochronę
i kształtowanie krajobrazu, a w tym jego rekultywację i rewaloryzację.
Jeśli mówimy o ochronie krajobrazu, to odnosząc jego ochronę do wyżej przytoczonej definicji Berga, chodzi nam o ochronę rzeźby terenu, gleb, klimatu, zasobów wodnych, szaty roślinnej,
świata zwierząt oraz tego, co stworzył na Ziemi człowiek w postaci miast, wsi, lasów i wód i co
jest uznane za istotny zasób kulturowy.
Mówiąc zaś o kształtowaniu krajobrazu, chodzi nam o kształtowanie klimatu, zasobów
wodnych, szaty roślinnej, świata zwierząt, a także harmonijnych miast i obszarów wiejskich. Przy
czym harmonia miast i wsi to nie tylko ich formalna kompozycja, ale kompozycja zespolona
z naturalną rzeźbą terenu, z dobrym klimatem, bogatymi zasobami wodnymi, dobrze wykorzystanymi zasobami glebowymi, wspaniałą i przede wszystkim rodzimą, szatą roślinną, która jest siedliskiem dziko żyjących zwierząt.
Należy podkreślić, że ochrona i kształtowanie krajobrazu mają na celu m.in. ochronę
i kształtowanie prawidłowego funkcjonowania przyrodniczego krajobrazu, a więc dobrego funkcjonowania klimatycznego, hydrologicznego, geodynamicznego, biologicznego i geochemicznego.
Kształtowanie krajobrazu jest, jak z powyższego wynika, m.in. kształtowaniem procesów.
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4. Krajobraz w polskim ustawodawstwie
Teza: Krajobraz nie jest w polskim ustawodawstwie zdefiniowanym pojęciem
normatywnym. W ogóle nie ma w polskim ustawodawstwie definicji krajobrazu. Z tego powodu
nie ma wystarczających podstaw do jego ochrony i kształtowania. Krajobraz jest tworem materialnym i tak powinien być zdefiniowany na użytek prawa. Dopóki to się nie stanie, dopóty nie
będą mogły być podejmowane działania dotyczące kształtowania krajobrazu. Bez których nie nastąpi poprawa stanu krajobrazu.

Krajobraz w Ustawie o ochronie przyrody
W myśl Ustawy ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu
oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, do których zalicza się m.in. krajobraz.
Główne cele ochrony przyrody to m.in. ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach
i wsiach oraz zadrzewień. Ochrona krajobrazowa to zachowanie cech charakterystycznych danego
krajobrazu, a walory krajobrazowe to wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru
oraz związane z nim - rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody
lub działalność człowieka.

Krajobraz w Prawie ochrony środowiska
W Prawie ochrony środowiska znajdujemy następujące zapisy dotyczące krajobrazu: „Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać
zachowanie jego walorów krajobrazowych”.
„W studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania
równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:
zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych”.
„Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociągi, linie kablowe oraz inne obiekty
liniowe przeprowadza się i wykonuje w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na
środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych”.

Krajobraz w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
W Ustawie znajdujemy następujące zapisy dotyczące krajobrazu:
„W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza walory architektoniczne i krajobrazowe”.
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„W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów
wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego”.
„W planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego”.
„W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony
uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”.
W rozdziale 4 Ustawy, dotyczącym planowania przestrzennego na szczeblu krajowym, pojęcie
krajobrazu w ogóle się nie pojawia. Jest w art. 2 Ustawy zdefiniowany ład przestrzenny. Przez ład
przestrzenny należy rozumieć „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość
oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”. Wśród
uwarunkowań, które powinny być uwzględnione w tworzeniu ładu przestrzennego nie jest wymieniony krajobraz. Należy przyjąć założenie, że w intencji Ustawy krajobraz jest jedynie jednym
z uwarunkowań dla formalnego kształtowania przestrzeni. Nie jest celem kształtowania.

Krajobraz w Prawie budowlanym
W Prawie budowlanym nie ma żadnych zapisów dotyczących krajobrazu. Brakuje także wśród wielu wymienionych obiektów budowlanych – parku. Park nie jest obiektem budowlanym,
pomimo że rozpoczęcie jego budowy musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Obiektami budowlanymi, według Prawa budowlanego, są m.in. plac postojowy, plac składowy,
składowisko odpadów, ale park – nie.
Przytoczone powyżej przepisy ustaw nie dają żadnych konkretnych podstaw do powszechnego kształtowania krajobrazu. Krajobraz najczęściej jest w nich określany wyłącznie z pozycji
estetycznych, jako rzecz niematerialna, istniejąca jedynie w naszym odbiorze, głównie zmysłem
wzroku.

5. Zintegrowane kształtowanie krajobrazu
Teza: Jedynym skutecznym narzędziem chroniącym krajobraz, który jest ważnym składnikiem otoczenia ludzkiego warunkującym jakość życia oraz określającym odrębność przyrodniczą
i kulturową poszczególnych regionów, jest zintegrowane kształtowanie krajobrazu. Konieczne jest
wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawodawstwie uwzględniających zasady polityki ochrony
i kształtowania krajobrazu.
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Realna ochrona krajobrazu w Polsce dotyczy jedynie wybranych obszarów kraju.
Są to przede wszystkim obszary parków narodowych, parków krajobrazowych i obszary chronionego krajobrazu. Obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce stanowią 32,6% powierzchni kraju. Na ten system ochrony ,,nałożona” jest europejska sieć obszarów
Natura 2000, stanowiąca około 20% powierzchni kraju. Krajobraz pozostałych obszarów praktycznie nie jest chroniony.
Brakuje działań służących powszechnej ochronie krajobrazu. Krajobraz powinien pełnić rolę
spoiwa w procesie zrównoważonego rozwoju, powinien być „linią diagonalną” przecinającą zarówno wszystkie sektory związane z gospodarką przestrzenną, jak i poszczególne skale działań
przestrzennych, od skali kraju, regionu, miasta, obszaru wiejskiego, po skalę miejsca.
Kształtowanie krajobrazu powinno pozostawać w bezpośrednim, ścisłym związku z systemami
mieszkalnictwa, transportu, infrastruktury technicznej, produkcji rolniczej i przemysłowej, handlu,
edukacji, kultury, ochrony zdrowia. Brakuje w Polsce takiego podejścia do kształtowania krajobrazu. Nie jest w polskim ustawodawstwie używane pojęcie kształtowanie krajobrazu.
Jedynym ustawowym pojęciem odnoszącym się do krajobrazu jest ochrona krajobrazu.
Umocowany w prawie termin ochrona krajobrazu, który ma zabarwienie pasywne, nie wystarcza
dla urzeczywistnienia idei zintegrowanego kształtowania krajobrazu.

6. Ochrona obiektów architektury krajobrazu
System prawny nie chroni obiektów architektury krajobrazu. Przypadkowe działania na terenach parków powodują nieodwracalne szkody. Konieczne jest ustalenie definicji obiektu architektury krajobrazu i nadanie obiektom architektury krajobrazu odpowiedniej rangi prawnej.
Obiekty, takie jak: parki, ogrody dydaktyczne, ogrody osiedlowe, cmentarze, itp., powinny stać się
wyodrębnioną kategorią obiektów chronionych na mocy prawa przed przypadkowymi działaniami
naruszającymi ich zasoby przyrodnicze, kompozycję i funkcję.
Definicja obiektu architektury krajobrazu mogłaby być sformułowana następująco:
Obiektem architektury krajobrazu jest teren, któremu nadano wartości przyrodnicze, kulturowe
i użytkowe, wykorzystując szatę roślinną i inne twory natury oraz dzieła ręki ludzkiej.

Podsumowanie
Do obowiązków państwa należy dbałość o stan krajobrazu, który jest dziedzictwem przekazanym nam pod opiekę przez poprzednie pokolenia, które to dziedzictwo powinniśmy w jak najlepszym stanie przekazać następnym pokoleniom. By sprostać temu zadaniu nie wystarcza jedynie
ochrona krajobrazu. Krajobraz powinien być kształtowany w każdej skali działań przestrzennych,
w dostosowaniu do zmian gospodarczych i społecznych.
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Przestarzały i wadliwy system regulacji prawnych, pomijający zadania dotyczące powszechnego kształtowania krajobrazu, powinien być zmieniony. W przeciwnym razie daremne będą
oczekiwania poprawy stanu krajobrazu Polski.
Konieczna jest pilna transpozycja zobowiązań zawartych w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, głównie poprzez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo
budowlane.
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Maria Staniszewska, Krajobraz wiejski – nasze dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe,
Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego
Obszary wiejskie w Polsce zajmują 93,2% i zamieszkuje na nich około 40% ludności naszego
kraju. Powierzchnia gruntów rolnych to 59,7% powierzchni kraju. Różnorodnośc krajobrazu
wiejskiego jest naszym bogactwem, wyjątkowa biologiczna różnorodność użytków rolnych może
wielokrotnie przewyższać bioróżnorodność lasów. Rolnik wycinając lasy i biorąc ziemię pod
uprawę, wprowadził nowy typ krajobrazu – krajobraz otwarty – a wraz z nim stworzył warunki do
występowania setek gatunków dzikich roślin i zwierząt. W Polsce dominował i nadal dominuje typ
rolnictwa ekstensywnego, drobnego - głównie rodzinnego. Wraz z wejsciem Polski do Unii
Europejskiej sytuacja ulega zmianie, a system dopłat promujący intensyfikację produkcji
zwierzęcej, jak i roślinnej powoli zmienia krajobraz wiejski. Nie ulega wątpliwości, że daleko
posunięta intensyfikacja produkcji rolnej stanowi śmiertelne zagrożenie dla różnorodności
biologicznej. Straty ponosi rónież krajobraz: znikają oczka wodne, zadrzewienia śródpolne
i żywopłoty. Krajobraz ubożeje i wypełniają go monokultury po horyzont. Częściowo zapobiega
temu Ustawa o Kształtowniu Ustroju Rolnego ograniczająca wielkość gospodarstwa do 300
hektarów, ale i tak zdarzają się Północnej Polsce intensywne gospodarstwa 1000 hektarowe.
z drugiej strony daleko posunięta ekstensyfikacja jest równie szkodliwa jak intensyfikacja
rolnictwa. Porzucenie ziemi uprawnej inicjuje proces sukcesji lasu, której ostatnią fazą jest
zadrzewienie.
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej posiadamy instrumenty, które są w stanie utrzymać
zarówno walory krajobrazowe terenów wiejskich, jak i przyrodnicze. Są nim programy
rolnośrowiskowe wspierające rolnictwo ekologiczne, ochronę form różnorodności biologicznej.
Jednakże na działania rolnośrodowiskowe wydajemy 1/10 część budżetu WPR w Polsce, 9/10 idzie
na intensyfikację rolnictwa, dlatego już niedługo krajobraz terenów wiejskich będzie
jak w reklamie „Nasze fabryki są na polach”. Tylko czy rzeczywiście chcemy fabryk na polach?
Podsumowując: mamy w Polsce narzędzia prawne, które pozwalają zachować walory
różnorodności krajobrazu dla przyszłych pokoleń, jednak stopień ich wykorzystania zależy
od naszej świadomości i zrozumenia potrzeby ochrony tych unikatowych dóbr.
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Jeremi T. Królikowski, Katedra Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego
Wartości kulturowe krajobrazu przyrodniczego

1.Krajobraz jest największym jednocześnie i bezpośrednio doświadczanym fragmentem przyrody, w którym zawarte są mniej lub bardziej widoczne ślady działalności człowieka. Krajobraz
postrzegamy jako całość. W nim zapisane są znaczenia i wartości. Odczytanie ich to wielowiekowy
proces nawarstwiania się doświadczeń tworzących ludzką wiedzę. Przywołanie podstawowych
wartości ma na celu wskazanie, iż bez kultury nie można w pełni zrozumieć i poznać natury. Ważna jest więc wnikliwość rozpoznania i hierarchia wartości.
Wśród wartości, wartości sakralne są najważniejsze. To co święte jest nienaruszalne.
W ekofilozofii Henryka Skolimowskiego to właśnie przyroda stanowi sanktuarium świata.
W czasach współczesnych jest to rzeczywiście jedyna ostoja sacrum zanikającego lub nieobecnego
w wielu obszarach kultury zachodniej. Sacrum nie zawsze jest mocą pozytywną. Henryk Waniek
opisuje średniowieczną mapę Śląska, na której zaznaczono miejsca opanowane przez demony.
Święty Jan od Krzyża wyróżnia trzy rodzaje miejsc świętych, wśród których znajdują się miejsca
położone w obszarze przyrody. Są to opisane w Biblii miejsca, w których Bóg bezpośredni objawił
swą moc człowiekowi, tak jak na górze Mojżeszowi, przekazując mu kamienne tablice dziesięciu
przykazań, miejsca, w których człowiek doznał szczególnych łask oraz naturalne krajobrazy, które
swoją pięknością skłaniają do modlitwy. Można postawić tezę i znaleźć na jej poparcie wiele przykładów, iż współczesny zanik poczucia świętości objawiający się nawet w desakralizacji form budynków kościelnych jest jedną z głównych przyczyn braku szacunku do przyrody.
Wartości symboliczne zawarte w formach naturalnych, takie jak głazy czy góry, umieszczone w otoczeniu przyrodniczym, tak jak krzyże przydrożne, budują wspólny świat symboli łączących
rzeczywistość przyrodniczą ze światem wyobrażeń czy mitów.
Wartości historyczne łączą się nie tylko z symbolami zawartymi w formach przyrodniczych.
Formy przyrodnicze, jak głaz czy drzewo, służą także do utrwalenia ludzkiej pamięci. Sama przyroda ma swoją historię dziesiątków tysięcy czy nawet milionów lat. Patrząc na rozgwieżdżone niebo,
widzimy światło gwiazd, które być może już nie istnieją. Historia natury mówi nam również
o naturze historii definiowanej cyklicznie, rytmicznie, spiralnie czy linearnie przez człowieka.
Wartości społeczne przyrody ujawniają się w wielu wymiarach. Niezależnie od nastawienia
przyroda wymaga od ludzi organizacji społecznej w celu ochrony przed żywiołami a ochrona zagrożonej przyrody też wymaga współdziałania. Przyroda jest też miejscem ucieczki od nieakceptowanych więzów społecznych, poszukiwaniem samotności. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
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mówiła, iż idąc do lasu jest pewna, że znajdzie się w dobrym towarzystwie. Henry Thoreau spędził
samotnie dwa lata i dwa miesiące w lesie ponieważ w jego pojęciu społeczeństwo, w którym żył,
nie zasługiwało na akceptację. Przyroda jest też modelem wartości społecznych lansowanych we
wzorcach ustrojowych. Kolektywizm podporządkowujący jednostkę rygorom służącym wybranym grupom uzasadniał swe rozwiązania życiem społeczności termitów czy pszczół. Indywidualizm
odwołuje się do walki wszystkich ze wszystkimi biorąc za wzór relacje, które jak mniema, zaobserwował w życiu przyrody. Prawo naturalne natomiast jest podstawą dla ludzkiej solidarności.
Wartości estetyczne oparte na pojęciu piękna są dziś relatywizowane. Poszukiwanie wzorców kończy się stwierdzeniem „de gustibus est non disputandum”. Mimo wszystko istnieje niewykorzystana społecznie zgoda na to, iż naturalne jest zawsze piękne, a sztuczne nie zawsze, częściej
niekiedy. Nie istnieje jedno piękno natury. Słowa Rainera Marii Rilkego, iż „piękno jest jeno przerażenia początkiem albowiem beznamiętnie pogardza naszym unicestwieniem” więcej mówią
o człowieku niż o przyrodzie. O tym, że przyroda jest piękna i jak jest piękna, wie tylko człowiek
i jej Stwórca.
Wartości artystyczne oparte na pojęciu formy powstają tam, gdzie twórcą dzieła jest artysta. Pytanie o wartości artystyczne przyrody jest pytaniem o Twórcę, o Stwórcę. Leonardo
da Vinci, jak wielu artystów, patrzył na przyrodę nie tylko i nie tyle, by ją naśladować, lecz także,
by poznać jej ukryte prawa. Swoje obrazy abstrakcyjne, do których doszedł po wielu latach malarstwa figuratywnego, Wasyl Kandinski uzasadniał poszukiwaniem duchowego wymiaru natury. Dziś
krajobraz pojawia się jako obiekt manipulacji sztuki nowoczesnej. Ci, którzy nazywają się artystami, nie czerpią wiedzy i wzorów z natury, chodzi im o to, by ją przekształcać. W Polsce sztuka nowoczesna jako oficjalna sztuka państwowa jest jedną z dziedzin negatywnie oddziałujących na
wartości artystyczne przyrody.
Wartości krajobrazowe zaczyna się rozpoznawać i doceniać, widząc krajobraz w całości,
a nie tylko jego oderwane elementy, co - jak twierdził Witold Krassowski - „jest wyrazem kultury
osobistej i społecznej”. Wielość i różnorodność form, plany bliskie i dalekie, spektakle światła
i ciemności tworzą scenę, na której rozgrywa się osobista i wspólna historia życia ludzi i przyrody.

2. Zarys kierunków, którymi można iść, poszukując wartości kulturowych przyrody prowadzi do
pojęcia genius loci. Duch miejsca bywa określany jako synteza znaczeń i wartości. Jest to również
synteza czasu łącząca tradycję miejsca, jego tożsamość i nieodkryty jeszcze potencjał pozwalający
na dopełnianie i rozwój w przyszłości. Christian Norberg-Schulz indywidualność i swoistość genius
loci określił poprzez trzy bieguny – romantyczny, klasyczny i kosmiczny. Każdy z nich jest odmienną definicją określonego charakteru miejsca wynikającego z różnych rodzajów porządków, rytmów czasu określonego dynamiką światła, które ujawnia lub kryje rzeczy składające się na miej27
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sce. Indywidualizacja, personalizacja czy depersonalizacja genius loci pojawia się w swoistych dla
poszczególnych miejsc proporcjach i stanowi o ich odrębności. Bliższe rozpoznanie pojęcia genius
loci wykazuje, iż bez wartości duchowych nie można pojąć przyrody. Dusza jest formą ciała i stąd
kulturowe ujęcie przyrody nie jest całkowite bez fenomenu ducha miejsca. Pojęcie duszy i ducha
jest natomiast zbędne przy podporządkowaniu rzeczywistości naukom przyrodniczym rozumianym w sposób zamknięty. Należy jednak odróżnić zakres nauk przyrodniczych i rzeczywistości
przyrody. Nauka uzurpuje sobie nieraz prawo do jednoznaczności opisu, podczas gdy poza jej zasięgiem nadal pozostają obszary nierozpoznane.
Świadomość istnienia takich obszarów prowadzi do pojęcia dzikości. Dzika przyroda jest
rozumiana jako przyroda nieoswojona, niepodporządkowania, ale przecież nie jest to przyroda
nieuporządkowana. Jak słusznie zauważył Henry Thoreau dzikość tkwi nie w naturze, lecz przede
wszystkim w człowieku jako opozycja do stereotypów. Dzikość rozumiana jako łamanie praw
i reguł istnieje tylko w świecie ludzkim i graniczy z szaleństwem. Natura rządzi się swoimi prawami, które mogą być dla nas nieznane. Należy więc sądzić, że pojęcie dzikości w pewnym zakresie
razem z redukcją zmysłu metafizycznego wyparło czy zastąpiło pojęcie tajemnicy obejmującej
obszary Nieznanego i Nienazwanego.
Tajemnica w początkach kultury europejskiej była obecna w mitach i wierzeniach. Ziemię
przedstawiano jako boginię o imieniu Gaja. Dzisiaj w funkcjonującej w niektórych środowiskach
naukowych hipotezie Gai ziemia traktowana jest jako organizm. Hipoteza Gai została wysunięta
w latach 70-tych XX-ego wieku przez Jamesa Lovelocka, brytyjskiego pracownika NASA. Zasugerował on, że wszystkie istoty żyjące na Ziemi działają wspólnie, aby zachować na naszej planecie
optymalne warunki do życia. Ziemia ma zdolność reagowania na zmiany panujących warunków,
dostosowuje się do nich tak, by nadal mogło się rozwijać życie. Lovelock nazwał ten system Gaja,
właśnie od imienia greckiej bogini uosabiającej Matkę Ziemię. Zgodnie z tym wyobrażeniem ludzie powinni postępować tak, by nie uczynić jej krzywdy, gdyż w przeciwnym przypadku ona się na
nich zemści. Wprowadzanie zniekształconych mitów podpartych pseudonaukowym uzasadnieniem bez odwołania się do innych relacji pomiędzy ludźmi a przyrodą jest niebezpieczne, gdyż
mogą być brane jako udowodniona prawda naukowa.
Traktując przyrodę jako Matkę, a ludzi jako jej dzieci bardziej odpowiednią relacją jest miłość, która nie ze strachu, ale z serca nakazuje czynić wzajemnie dobro, tak jak w relacjach międzyludzkich opisuje pierwszy z trzech dokumentów unii horodelskiej z 2 października 1413 roku. Zawarty jest w nim hymn o miłości, prawdopodobnie autorstwa Pawła Włodkowica: „Nie dozna łaski
zbawienia, kogo nie wesprze miłość. Ona jedna nie działa marnie: promienna sama w sobie, gasi
zawiści, uśmierza swary, użycza wszystkim pokoju, skupia, co się rozpierzchło, podźwiga,
co upadło, wygładza nierówności, prostuje krzywe, wszystkim pomaga, nie obraża nikogo, a kto28
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kolwiek się schroni pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulegnie niczyjej groźbie.
Miłość tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu końcowi, a kto nią pogardzi, ten wszystko utraci. Dlatego też my wszyscy zebrani, prałaci,
rycerstwo i szlachta, chcąc spocząć pod puklerzem miłości i przejęci pobożnym ku niej uczuciem,
niniejszym dokumentem stwierdzamy, że łączymy i wiążemy nasze domy i pokolenia, nasze rody
i herby…" Zdaniem historyka Krzysztofa Jabłonki tekst ten napisany przepiękną łaciną jest prawdziwą perłą dyplomacji europejskiej, a końcowy fragment: „bo z miłości łączą się narody" powinien znaleźć się w konstytucji Europy.
Projekt unii horodelskiej zawarty w powyższych słowach jest jeszcze daleki do zrealizowania. Przestaliśmy mówić o miłości a poprawna jest zaledwie tolerancja. W konsekwencji nie mówi
się już, tak jak kiedyś, o miłości przyrody ojczystej i nie mówi się nic bowiem opowieści
o tolerowaniu przyrody mogą brzmieć śmiesznie.
Dziś, dążąc do zachowania przyrody jako podstawy naszej kultury, nie zawsze możemy liczyć na zrozumienie tych, których wybraliśmy do rządzenia. Żądając od władz prowadzenia polityki krajobrazowej, należy podkreślać wielość wartości kulturowych przyrody i znaczenie przyrody
dla kultury. Kultura nie jest przeciwieństwem przyrody, a przyroda kultury.

Michał Karalus, Starosta Pleszewski
1. Wspólnota lokalna ma prawo określić (w ramach prawa) sposób wykorzystania dobra
przyrodniczego bądź kulturowego zapewniającego rozwój. Dzisiaj takie przedsięwzięcia często są torpedowane przez np. organizacje ekologiczne (np. budowa zbiorników retencyjnych).

2. W Polsce występuje deficyt wody (stepowienie) i uchodzimy za państwo, które nie
umie, nie potrafi zatrzymać nadmiaru wody (powodzie). Występują bariery prawne,
które utrudniają tworzenie systemu retencji wody niezbędnej dla potrzeb rolnictwa
czy szerzej - gospodarki.
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Piotr Otawski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Krajobraz – ochrona prawna, stan obecny, perspektywy
Krajobraz jako przedmiot ochrony prawnej znalazł swoje miejsce w ustawodawstwie większości Państw europejskich. Znaczenie i potrzebę ochrony krajobrazu dostrzeżono także na poziomie międzynarodowym, co wielokrotnie znajdowało odbicie w dokumentach Rady Europy,
znajdując swój ostateczny akord w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, której Polska jest sygnatariuszem i stroną.
Preambuła do tego aktu wskazuje na całą paletę motywów, które skłoniły Państwa strony
Konwencji do ustanowienia pewnych wspólnych ram ochrony krajobrazu. Szczególnie jednak warto wspomnieć o trzech z nich.
Krajobraz jest wszędzie. Stwierdzenie takie, choć początkowo może budzić pewne zdziwienie, po chwili refleksji wydaje się oczywiste. Jakiś krajobraz jest wszędzie, ale to w jakości krajobrazu, a nie jego istnieniu Konwencja dostrzega wartość, która istotnie wpływa na jakość życia.
Krajobraz przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych. Krajobrazy istniejące w Europie są wynikiem wielowiekowych interakcji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Ten historyczny dialog
sprawił, że z jednej strony to człowiek wpłynął na to, jak ukształtowały się krajobrazy, a bez tego
modelującego wpływu nigdy by one nie powstały. Z drugiej zaś strony krajobraz odciskał piętno na
kulturze miejscowej ludności, kształtując nie tylko specyfikę regionalną, ale stając się też elementem tożsamości narodowej. Trudno znaleźć obszar twórczości polskich artystów, w którym nie
odnajdziemy inspiracji w krajobrazach, które uznajemy za charakterystyczne dla naszego kraju.
I nie różnimy się pod tym względem od innych nacji.
Krajobraz jest zasobem i kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa. Jeśli krajobraz jest zasobem, to powinniśmy z jednej strony stworzyć ramy pozwalające korzystać z tego
zasobu również w taki sposób, aby mógł być on źródłem pożytków, z drugiej zaś ramy gwarantujące trwałość i odnawialność tego zasobu. Jeśli zaś krajobraz jest elementem dobrobytu całości społeczeństwa, to obowiązkiem Państwa jest zapewnić ramy instytucjonalno-prawne ochrony tego
dobra oraz sprawiedliwego dostępu wszystkich członków społeczeństwa do tego dobra.
W rozważaniach o krajobrazie często dokonuje się jego różnych klasyfikacji, na krajobraz
kulturowy, przekształcony, przyrodniczy, naturalny etc. Rozróżnienia te choć może pomocne
i potrzebne, w istocie wskazują tylko na siłę oddziaływania człowieka na środowisko, która spowodowała powstanie danego krajobrazu w konkretnym miejscu. Co do zasady, wszystkie istniejące w Polsce krajobrazy znajdują się pod wpływem działalności człowieka. Oceniając taki stan rzeczy, także od strony przyrodniczej, nie jest to jeszcze istotnym problemem, a nawet przeciwnie.
Często ekosystemy przekształcone, zależne od działalności człowieka, są ekosystemami szczegól30

FDP Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny

nie cennymi i odznaczającymi się wysoką różnorodnością biologiczną. W tym aspekcie ochrona
krajobrazu zarówno rozumiana jako jakość krajobrazu, jak również różnorodność krajobrazów
w sposób nierozerwalny przenika się z ochroną zasobów różnorodności biologicznej.
Wspominając o historycznym dialogu człowieka ze środowiskiem, którego przestrzennym
wymiarem jest krajobraz, nie można jednak zapomnieć o istotnej zmianie, jaka dokonała się w XX
wieku. Postęp technologiczny, jaki osiągnęła cywilizacja ludzka, daje techniczne możliwości niemal
dowolnego przekształcenia każdej przestrzeni przyrodniczej. Taka zmiana układu sił, oznacza, że to
co do tej pory było dialogiem może przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej przyjąć formę
monologu dyktowanego doraźnymi potrzebami i istniejącymi możliwościami technicznymi.
Obszar sporu związany z ochroną krajobrazu jest oczywisty. Potrzeby rozwoju cywilizacyjnego, nadganianie braków w infrastrukturze kraju, zmiany w charakterze osadnictwa to niektóre
z czynników, które prowadzą do takich przekształceń środowiska, które skutkują konfliktami
w zakresie potrzeb ochrony krajobrazu. Można też z góry przesądzić, że konflikty te są nieuniknione. Rolą Państwa jest natomiast zapewnienie takiego otoczenia prawno-instytucjonalnego, które
będzie stanowiło platformę rozwiązywania sprzecznych interesów w oparciu o uzgodniony sposób
mierzenia wartości. Oczywistym i koniecznym jest pytanie, czy taki system istnieje w naszym
kraju, a jeśli tak, to czy funkcjonuje on właściwie?
Analizując obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące ochrony krajobrazu (ograniczając się do aspektów przyrodniczej ochrony krajobrazu), wskazać należy na dwie grupy instrumentów. Pierwsza z nich to regulacje sytemu planowania przestrzennego, druga to instrumenty ochrony krajobrazu przewidziane ustawą o ochronie przyrody, w szczególności parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu. Jeżeli można powiedzieć, że jakieś regulacje prawne istnieją, to jednak głębsza analiza przepisów oraz praktyki wskazują, że nie tworzą one systemu, a już tym bardziej funkcjonującego.
System planowania przestrzennego nie daje instrumentów do ochrony krajobrazu
z dwóch powodów. Po pierwsze system nie działa, po drugie „nie widzi” on walorów i znaczenia
krajobrazu. Spośród listy mankamentów obwiązującego w Polsce systemu planowania przestrzennego warto wspomnieć kilka o szczególnym znaczeniu dla ochrony krajobrazu.
Brak jest rzeczywistego związku pomiędzy planowaniem na poziomie krajowym
i regionalnym z planowaniem na poziomie lokalnym, co wynika zarówno z braku skutecznych mechanizmów przenoszenia postanowień planów wyższego rzędu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i braku tych ostatnich. Wymóg niesprzeczności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny z planami ponadgminnymi wobec
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku prawnych relacji pomię-
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dzy studium a decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oznacza w istocie
brak jakiegokolwiek związku planów ponadgminnych z rzeczywistą gospodarką przestrzenią.
Szczególnej uwagi wymaga rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminny. Ten w założeniach ustawodawcy podstawowy akt określający politykę
zagospodarowania przestrzennego gminy i jedyny obowiązkowy jest w istocie pozbawiony praktycznego znaczenia. Brak jakichkolwiek relacji prawnych pomiędzy studium oraz decyzjami lokalizacyjnymi opartymi zarówno na podstawie różnorakich „specustaw”, jak również ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy równocześnie niewielkim pokryciu powierzchni kraju planami zagospodarowania przestrzennego, oznacza, że studium nie posiada nawet charakteru aktualnego rejestru sposobu zagospodarowania przestrzeni gminy, bo traci go
w kilka dni po uchwaleniu. Jeśli dodamy do tego rozpowszechnioną praktykę równoległej zmiany
studium dopasowującej je do tworzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jawi się jako pozbawione sensu „ćwiczenie administracyjne”.
Brak realnego znaczenia studium, fakultatywność miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, a także kosztochłonność procesu spowodowały, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego skoncentrowały się na zadaniach inwestycyjnych. Oczywiście, rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jako instrumentu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycyjnego, jest jednym z ich najważniejszych zadań. W sytuacji, w której staje się ona
głównym celem tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oznacza to, że
plany te sporządza się prawie wyłącznie dla terenów przewidzianych pod zabudowę, w oderwaniu
od innych funkcji, które przestrzeń musi pełnić. W konsekwencji gospodarowanie przestrzenią na
terenach, które nie powinny być przeznaczone pod zabudowę, podlega ogólnym regulacjom dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a tym samym planowanie
miejscowe utraciło walor instrumentarium pozwalającego na przeciwdziałanie niepożądanym
sposobom zagospodarowania przestrzeni. Ten silnie negatywny aspekt dla możliwości ochrony
krajobrazu ma także daleko idące konsekwencje w innych dziedzinach, wystarczy wskazać na kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego w postaci ochrony przeciwpowodziowej.
Inwestycyjne zorientowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
prowadzi także do ich „rozdrobnienia”. Powszechna praktyka tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kilku czy kilkunastohektarowych powierzchni motywowana
jest minimalizacją kosztu sporządzenia planu poprzez ograniczenie terenu objętego planem do
obszaru istotnego dla realizacji konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. W konsekwencji dochodzi do upodobnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do decyzji lokaliza32

FDP Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny

cyjnych oraz utraty funkcji koordynacyjnej planów. Trudno bowiem oczekiwać, iż miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego będzie posiadał funkcje przestrzennej koordynacji różnych
potrzeb związanych z wykorzystaniem przestrzeni oraz platformy rozwiązywania problemów wynikających z wykorzystaniem tej przestrzeni w sytuacji, gdy plan dotyczy tak małego terenu i do
tego w całości przeznaczonego pod inwestycję. W takich sytuacjach plan nie potrafi nawet odpowiedzieć na problemy środowiskowe związane z zabudową tego terenu, nie wspominając
o kwestiach związanych z koniecznością wpisania się w oddziaływania środowiskowe wynikające
z istniejących sposobów wykorzystania przestrzeni przyległej do obszaru objętego planem.
Nikłe pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego powierzchni kraju powoduje,
że gospodarka przestrzenią oparta jest na indywidualnych decyzjach określających lokalizację
przedsięwzięcia. Wymogi prawne uzyskania tych decyzji są ograniczone do kilku ustawowo określonych i stosunkowo łatwych do wypełnienia przez inwestora wymogów, w których kwestie związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu nie istnieją. W konsekwencji trudno mówić
o jakiejkolwiek gospodarce przestrzenią. Pojęcie to oznacza bowiem pewien zbiór działań intencjonalnych zmierzających do kształtowania przestrzeni. Sprawdzenie natomiast, czy nieruchomość
ma dostęp do drogi publicznej, a inwestor jest w stanie zagwarantować obsługę mediów koniecznych do zagospodarowania nieruchomości dalekie jest od intencjonalnego kształtowania przestrzeni.
Obszar regulowany ustawą o ochronie przyrody prezentuje się niewiele lepiej. Wprawdzie
parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu istnieją jako formy ochrony przyrody
i obejmują znaczne tereny kraju – odpowiednio 8 i 22 procent powierzchni kraju, to jednak regulacja prawna daje dalece umiarkowane możliwości ochrony krajobrazu. Formy te oparte są na
możliwości wprowadzenia przez organy tworzące park lub obszar chronionego krajobrazu zakazów spośród listy zakazów określonych ustawą. W praktyce jednak zakazy te w dużej mierze nie są
w stanie zaadresować rzeczywistych zagrożeń wartości, dla których obszar został utworzony,
a pełna dowolność w wyborze zakazów w skrajnych przypadkach prowadzi do istnienia obszarów
pozbawionych jakichkolwiek zakazów. W konsekwencji okazuje się, że w parku krajobrazowym
możemy zabronić wycięcia drzewa, ale nie można zapobiec budowie domu lub dwumetrowego
murowanego ogrodzenia w samym centrum osi widokowej lub kluczowym wzniesieniu w parku.
Nadmienić należy również, że regulacje te oparte na zakazach, nie dają żadnej pozytywnej możliwości wpływania na kształtowanie krajobrazu, chociażby poprzez wpływ na charakter architektoniczny i wizualny wprowadzanej zabudowy lub sposób wykonywania zabiegów związanych
z gospodarką rolną.
W resorcie środowiska trwają prace nad przygotowaniem projektu założeń do ustawy,
która powinna w zakresie obszarowych form ochrony krajobrazu dać odpowiedź na przynajmniej
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cześć z wspomnianych problemów oraz unowocześnić i dostosować istniejące instrumentarium
prawne do współczesnych potrzeb i zagrożeń.
Obecny stan jakości regulacji prawnej musi w konsekwencji prowadzić do pogorszenia
stanu zasobu jakim jest krajobraz. Konsekwentnie potwierdza to obserwacja naszego otoczenia.
Ostatnie dwudziestolecie nie tylko nie naprawiło błędów i szkód wyrządzonych w okresie poprzedniego ustroju, ale doprowadziło do wzmożenia negatywnych tendencji i przyśpieszenia utraty istniejących walorów. Niekontrolowany i bezładny rozwój terenów podmiejskich, masowe
wkraczanie zabudowy mieszkaniowej na tereny dotąd niezainwestowane, a niezwykle cenne krajobrazowo na przedgórzu karpackim, zabudowa dolin rzecznych, niedostosowania formy architektonicznej do istniejącej zabudowy oraz walorów środowiska, to tylko niektóre przykłady procesów, które wpływają dewastująco na stan polskiego krajobrazu. Bez zmian regulacji prawnych
brak jest możliwości kontrolowania tych procesów. Pozostawienie status quo w sytuacji zwiększonych możliwości inwestycyjnych społeczeństwa oraz wzmożonych potrzeb w zakresie inwestycji
publicznych oznacza zgodę na dalszą utratę istniejących zasobów krajobrazu ze wszystkimi tego
konsekwencjami tj. spadkiem jakości życia, utratą dziedzictwa kulturowego, utratą potencjału
turystycznego, utratą potencjału do budowy przewag konkurencyjnych.
Patrząc na krajobraz jako na zasób środowiska można powiedzieć, że prawie każdy zasób
jest odnawialny, wszystko zależy od czasu potrzebnego do jego odnowienia. W tym kontekście
także zasoby krajobrazowe są potencjalnie odnawialne, jednakże czasokres potrzebny
do odnowienia liczy się w pokoleniach, a koszty odtworzenia walorów krajobrazowych
są nieproporcjonalnie wysokie do kosztów związanych z zapobieganiem utraty tych walorów.
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Alina Drapella-Hermandorfer, Krajobraz jako dobro. Polityki, strategie oraz społeczne
działania na rzecz krajobrazu
Własność rodzi odpowiedzialność.
Powinna zatem służyć dobru ogólnemu.
Zielona Karta Mainau, 1965

Krajobraz to zewnętrzny wizerunek kraju, regionu, miasta lub wsi. Niegdyś postrzegany jako wzniosły wyraz jedności Natury, jako ojcowizna, zniewalająca pamięć pięknem pól malowanych
zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, obecnie ulega fragmentacji na
miliony kawałków. Ludziom zagubionym w labiryntach ulic, w gąszczu płytkich jednostajnych widoków − kojarzy się głównie z przestrzenią otwartą, położoną gdzieś poza polem ich codziennych
doświadczeń, z wartością, za którą skłonni są sporo płacić, wybierając miejsce na wczasy albo zakup domu. Trudno oczekiwać, aby współczesny człowiek epatowany zewsząd obrazami atrakcyjnych przestrzeni mógł się utożsamiać z miejscem zaniedbanym, byle jakim czy zdegradowanym.

Mówiąc o krajobrazie dotykamy dwóch różnych zagadnień: obszaru oraz sposobu jego postrzegania. Obszar jest tworzony zbiorowo, ale postrzegany indywidualnie. Jeśli dana zbiorowość nie posiada uzgodnionej wizji kształtowania swego otoczenia, to proces fragmentacji się pogłębia zarówno w sensie przestrzennym, jak i społecznym.

Najlepszym tego dowodem są ogrodzenia wokół osiedli deweloperskich, które dają ludziom złudne poczucie kontroli nad miejscem zamieszkania. O ile jednak łatwiej zapanować nad
wydzielonym terenem, to rozwój widoków na zewnątrz może postępować w sposób niezgodny
z pierwotnymi oczekiwaniami. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku braku mpzp lub jego „miękkich” zapisów, które dopuszczając dużą swobodę interpretacji, burzą w efekcie poczucie bezpieczeństwa i podważają zaufanie do władz.

Krajobraz jako zapis przemian
Fragmentacja przestrzeni - podobnie jak fragmentacja społeczna - staje się możliwa dzięki
zastępowaniu przez nowe media dotychczasowych kanałów wymiany energii, materii oraz informacji. Czytelna niegdyś struktura podstawowa ulega rozpadowi, ale za sprawą rozrastającej się
infrastruktury: technicznej, komunikacyjnej czy informacyjnej, nadal zachowuje wewnętrzną spójność. Rodzi to trojakie skutki:
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po pierwsze − o jakości krajobrazu kulturowego w coraz większym stopniu decydują
„krajobrazy ukryte” (podziemne sieci transportu, parkingi, kanały infrastruktury technicznej),
rzadko kojarzone z zewnętrznym efektem wizualnym,



po drugie − analogiczny rozwój infrastruktury okazuje się konieczny dla utrzymania
w odpowiedniej kondycji krajobrazu przyrodniczego (sieci płatów i korytarzy),



po trzecie − zarządzanie rozdrobnionymi zasobami krajobrazu pociąga za sobą potrzebę
dotarcia do szerokich zbiorowości współtworzących wizerunek swego środowiska życia
(rozwój sieci lokalnych grup działania oraz przekazu informacji).

Promenady i przestrzenie publiczne w paryskiej La Défense, rozległe perspektywy Drogi Triumfalnej widoczne ze szczytu Grande Arche nie mogłyby zaistnieć, gdyby ten rejon nie posiadał kilku
poziomów podziemnej obsługi. System korytarzy ekologicznych w parku krajobrazowym rzeki Ems
w sposób diametralny zmienił warunki życia w dawnym Zagłębiu Ruhry, jednocząc we wspólnym
działaniu 17 miast na obszarze 300 km2. Oba przykłady, skądinąd nie najświeższej daty, ilustrują
rozległe możliwości zintegrowanego planowania oraz działania w krajobrazie w sposób dynamiczny i twórczy.
Ten sposób myślenia całkowicie odbiega od naszych przyzwyczajeń, które bazują na koncepcji systemu obszarów oraz obiektów chronionych. Chociaż na tym polu polska nauka i polskie
prawodawstwo wypracowały niegdyś szereg cennych rozwiązań, to jednak nie przystają one
do zmienionych warunków ustrojowych, szczególnie zaś polskiej koncepcji gospodarki rynkowej.
Następuje coraz większy rozdźwięk między żywiołowym zawłaszczaniem ziemi a duchem prawa,
które bezskutecznie domaga się ładu przestrzennego, poszanowania dziedzictwa oraz realizacji
innych szczytnych celów. Brakuje środków szybkiego reagowania na nieznane dotąd wyzwania,
jak: rozwój elektrowni wiatrowych, stacji przekaźnikowych, zalew reklam, rozpraszanie się zabudowy. Krajobraz jest bowiem zapisem przemian, równie szybkim jak one, wymownym świadectwem stanu cywilizacji, jej wewnętrznych napięć oraz systemu wartości.

Krajobraz jako przedmiot polityk i strategii
Autorzy diagnozy zawartej w publikacji „Krajobraz a polityka” (2007) za jedną z przyczyn
tego stanu rzeczy uznają nadmierną liberalizację zapisów ustawowych, które miast strzec dobra
publicznego, stały się narzędziem egzekwowania interesów określonych grup. Na kolejnych Kongresach Urbanistyki Polskiej (2003, 2006, 2009) apelowano o zwiększenie skuteczności polityki
przestrzennej oraz reorientację modelu planowania na kreowanie nowych wartości.

W warunkach demokracji przegłosowanie w parlamencie jakichkolwiek ustaw wymaga sporej
determinacji, zwłaszcza jeśli aktualny stan rzeczy odpowiada kadencyjnym planom władz lokal36
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nych. Niemniej istnieje wiele scenariuszy działań, jakie można realizować bez ustawowej obligacji.
W tym zakresie przykładem dobrej praktyki wydaje się działalność Scottish Natural Heritage (SNH)
– rządowej agencji do spraw przyrodniczego dziedzictwa Szkocji oraz sfery związanych tym polityk,
badań i programów. Warto prześledzić kalendarium działań SNH od czasu ukazania się Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000):
2002

National Heritage Zones: A National Assessment of Scotland’s Landscapes –
inwentaryzacja, system ocen (LCA: Landscape Character Assessment) i ocena
krajobrazów przyrodniczych Szkocji,

2003

Scotland’s Future Landscapes? – debata i szeroki sondaż opinii (wspólnoty lokalne,
wspólnoty interesów) na temat wizji rozwoju przyszłych krajobrazów Szkocji,

2005

Guidance on Local Landscape Designations – wskazania dotyczące sposobu przeznaczenia
lokalnych krajobrazów, wydane przez SNH oraz Historic Scotland, z łącznym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i kulturowych,

2005

SNH’s Landscape Policy Framework - Ramowa Polityka Krajobrazowa SNH,

2006

Scottish Landscape Forum – prace społecznej platformy wymiany poglądów oraz wdrażania zaleceń ramowej polityki (agencje rządowe, różne wspólnoty interesów, instytuty
badawcze, zrzeszenia architektów, planistów i architektów krajobrazu, grupy działania,
organizacje pozarządowe, etc., związane w sposób szczególny z kształtowaniem krajobrazu),

2009

Scotland's Living Landscapes – raport końcowy z prac Forum,

2010

Scotland’s Landscape Charter – deklaracja dotycząca wizji oraz sposobów kształtowania
krajobrazu Szkocji (zbiór dobrych praktyk) opracowana przez Forum i adresowana do
zainteresowanych podmiotów.

Za siatką przedstawionych dokumentów kryją się szerokie działania o charakterze aplikacyjnym, jak na bieżąco wydawane zalecenia dotyczące możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych. Tematy czerpane „prosto z życia” znajdują szybką odpowiedź dzięki infrastrukturze komunikowania się z mieszkańcami i ogólnemu uwrażliwieniu na zagadnienia ładu przestrzennego.
Dzięki tej postawie część społeczności lokalnych w Wielkiej Brytanii wypracowała własne strategie
krajobrazowe na długo przed powstaniem EKK. Po latach ich efekty stanowią przekonujący dowód
na to, że krajobraz traktowany jako wspólne miejsce zamieszkania może jednoczyć ludzi wokół
konkretnych celów, wyzwalając w nich znaczny potencjał, chęć współpracy, wytrwałość oraz dumę.
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Warto zauważyć, że w Polsce od lat działają organy analogiczne do SNH i Historic Scotland.
Trudno przecenić dorobek Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Krajowego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków, podniesionego do rangi Narodowego Instytutu Dziedzictwa w styczniu
2011 roku. Niemniej krajobraz nie stał się dotąd przedmiotem zorganizowanych dyskusji na forach
obywatelskich, a kwartalnik pt. „Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego” ukazał się zaledwie w paru
numerach (2000-2001). Nie został wydany Atlas Krajobrazów Polski, nie opracowano kryteriów
oceny krajobrazu ani nie stworzono platformy o zadaniach zbliżonych do Landscape Character
Network (LCN)- sieci promującej zrównoważony rozwój w ramach celów wyznaczonych przez Europejską Konwencję Krajobrazową.

Krajobraz jako przedmiot prac planistycznych
Brak społecznej świadomości na temat roli, jaką może pełnić krajobraz w rozwoju danego
miasta lub regionu, daje się zauważyć niemal na każdym kroku. Planowanie przestrzenne oddane
w ręce samorządów, pozbawione punktów oparcia w postaci kilku „twardych” zapisów ustawowych staje się administracyjnym procedowaniem procesów, nad którymi nikt nie jest w stanie
zapanować. W świetle Prawa zamówień publicznych o jakości planów, zwłaszcza ich części studialnej, przesądziło w ostatnich latach kryterium najniższej ceny. Postępuje chaotyczny zalew suburbii, zanika infrastruktura zielona oraz niebieska. Chociaż w części uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dotyczących środowiska przyrodniczego można się dopatrzyć
pewnych analogii z planem krajobrazowym znanym z terenu Holandii i Niemiec, to jednak stopień
ich rzeczywistego oddziaływania na środowisko jest niewspółmierny.
Z drugiej strony − w małej skali zaczynają się pojawiać tendencje do porządkowania
i przyozdabiania przestrzeni publicznych. Samorządy powoli zaczynają postrzegać wizerunek miasta lub gminy jako rodzaj marki lub firmowego opakowania, bez którego nie można zaistnieć
w warunkach konkurencji. Być może jest to moment, kiedy należy uruchomić mechanizm krajobrazowej rywalizacji i wspomóc lokalne wspólnoty wiedzą na temat działań dozwolonych
i pożądanych w szerszej skali.
Analizując doświadczenia innych państw europejskich, daje się zauważyć silnie rozwiniętą
sferę działań pozaustawowych. Wspomniane wcześniej brytyjskie strategie krajobrazowe czy plany krajobrazowe w Niemczech nie są sporządzane w trybie obligatoryjnym, co wbrew pozorom
zdaje się przesądzać o ich skuteczności. Wyraźnie zaznacza się tu przeniesienie punktu ciężkości
z planowania o charakterze regulacyjnym w stronę planowania zintegrowanego. Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego nadal zachowuje swoją moc prawną, ale jest traktowany jako
punkt wyjścia dla zintegrowanych koncepcji rozwoju. Powstają one w ramach planowania poza-
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ustawowego na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, z zachowaniem obowiązujących
przepisów i celów rozwoju.
Do dobrych praktyk w tym zakresie można zaliczyć londyńską Strategię Krajobrazową Tamizy (TLS, 1994) oraz Warsztaty na rzecz Nowych Krajobrazów, jak oficjalnie określono przesłanie
dziesięcioletniego programu IBA Fürst-Pückler-Land na terenie Łużyc − dwa przykłady zintegrowanych działań krajobrazowych zrealizowanych w różnej skali i w diametralnie różnych warunkach
środowiskowych.
TLS w swym pierwotnym ujęciu obejmowała archipelag obiektów i terenów o wybitnych
wartościach kulturowych skupionych wzdłuż zachodniego odcinka Tamizy: od Hampton Court po
Kew Gardens, wykreowany medialnie jako obszar Londyńskiej Arkadii. Jasno określone cele, czytelny plan przystępnie narysowany i opisany przez Kim Wilkie Associates (1991-1994) stały się
podstawą dla ponad stu projektów koordynowanych i zrealizowanych na tym obszarze w latach
1995-2008. W program zaangażowali się partnerzy strategiczni, lokalne grupy interesów, prywatni
inwestorzy, wolontariusze, media oraz celebryci, którzy wspólnymi siłami przyczynili się
do ponownego rozkwitu i odkrycia tych okolic Londynu jako istotnej części dziedzictwa narodowego obrazującego rozwój idei oraz przemiany kulturowe. Arkadia odzyskała swą wizualną świetność, wzbogacając się jednocześnie o rozbudowaną infrastrukturę zieleni, szlaków pieszych
i kajakowych, sieć obsługi turystyki, sportu i rekreacji. Władze Londynu zaś zyskały doświadczenia
do wykorzystania w kolejnych etapach Strategii wzdłuż Tamizy (rys. 1).

Schematy ilustrujące fragmentację terenów objętych działaniami na rzecz krajobrazu.
Rys. 1: Londyńska Arkadia (po lewej); Rys. 2: Wyspy krajobrazowe w Krainie Księcia Pücklera.

O ile Kim Wilkie zderzył się w swych koncepcjach z fragmentacją przestrzeni miejskiej, to
Rolf Kuhn – koordynator działań w obszarze IBA Fürst-Pückler-Land, stanął w obliczu problemów
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w skali postindustrialnego regionu totalnie zdegradowanego pod każdym względem. Celem prac
projektowych, a zarazem ich punktem wyjścia stał się krajobraz traktowany jako zasób rzutujący
na jakość życia i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego. Problem strukturalnego bezrobocia
postanowiono rozwiązać poprzez zaangażowanie ludności w bezprecedensowy program transformacji warunków środowiskowych. W tym duchu skonstruowano program IBA. Trzydzieści wiodących projektów, zgrupowanych w wyspach krajobrazowych, połączono liczącą 500 km ścieżką
księcia Pücklera oraz koncepcją transformacji całego regionu z krainy kopalni i hut na zagłębie
turystyczne − krainę jezior, lasów i harmonijnie zabudowanych miast (rys. 2). Każdej z wysp nadano konkretne hasło określające tożsamość, które ułatwiało mieszkańcom ukierunkowanie własnej
przedsiębiorczości. Po zakończeniu programu (2000-2010) skala osiągnięć zdaje się przekraczać
pierwotne wyobrażenia.
Zintegrowane planowanie staje się zatem potężnym narzędziem przemian krajobrazu, narzędziem dostępnym również w warunkach polskich. Potrzebujemy tylko zachęty oraz wiedzy, jak
się nim można posługiwać.

Krajobraz jaki jest…
Krajobraz jaki jest, każdy widzi. Na temat krajobrazu Polski powiedziano wiele słów. Opisywali go poeci, badali naukowcy, pielęgnowali zwykli ludzie przywiązani do oblicza Ziemi, tej ziemi… Ale współczesny obywatel nie wie, jaki obraz tej ziemi właściwie buduje. Wspólnoty lokalne
nie posiadają wizji rozwoju, którą mogłyby przełożyć na przyszły obraz swoich małych ojczyzn.
Brakuje infrastruktury łączącej w ludzi wokół czytelnych, zintegrowanych celów. Co można zrobić,
żeby zmienić ten stan rzeczy?
Po pierwsze - powołać Forum Krajobrazowe na czas określony i z zadaniami związanymi ze
stworzeniem sieci wymiany informacji na temat zagadnień krajobrazowych (sondaż opinii,
doradztwo, aspekty szybkiego reagowania, szkolenia);
Po drugie – podjąć prace nad a) Polską Polityką Krajobrazową; b) bazą danych, czyli Atlasem
krajobrazów polskich (bez sztucznych podziałów na przyrodnicze i kulturowe) o nastawieniu
aplikacyjnym adresowanym do samorządów, wspólnot lokalnych, itp;
Po trzecie – wytypować w drodze konkursu pilotażowy zintegrowany plan/strategię
poprawy warunków krajobrazu, dofinansowany z budżetu państwa i testowany jako przykład
dobrej praktyki dostosowanej do polskich realiów.

Niezależnie od tego należy udoskonalić system planowania przestrzennego, zgodnie z postulatami
Kongresów Urbanistyki Polskiej. Tutaj lista postulatów jest szeroka i aż nadto znana. Tego wszystkiego nam brakuje. Nie brakuje jednak krajobrazów, którymi Polska wciąż jeszcze może się szczy40
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cić, dostrzegając w nich własne dziedzictwo, dobro narodowe i czyniąc zeń jeden z aspektów swojej prezydencji w Unii Europejskiej. I może właśnie od tego należy zacząć.
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Jacek Olszewski, Badania opinii dotyczące zagadnień
przyrodniczego, kulturowego i rozwoju cywilizacyjnego16

ochrony

krajobrazu

Problematyka postaw proekologicznych, mających przyczynić się do ochrony środowiska
naturalnego pojawia się w badaniach opinii coraz częściej. Kwestie te pojawiają się w raportach
i komunikatach z badań własnych realizowanych przez firmy badawcze. Są też badane na zlecenie
firm, instytucji publicznych czy też organizacji pozarządowych. Szczególnie przy okazji różnego
rodzaju akcji mających na celu popularyzowanie działań i postaw proekologicznych. Wyniki takich
badań są wówczas publikowane, prezentowane w mediach i komentowane.
Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że problematyka środowiska naturalnego, ochrony
przyrody w badaniach opinii mogłaby być podejmowana częściej, zaś wyniki takich badań mogłyby
być publikowane przez agencje badawcze zdecydowanie częściej niż obecnie. W ten sposób tematyka ochrony środowiska naturalnego zagościłaby w przestrzeni publicznej w sposób zdecydowanie bardziej wyraźny i trwały. Walor edukacyjny takiego stanu rzeczy byłby bardzo korzystny.
Jeszcze rzadziej niż tematyka ochrony środowiska naturalnego podejmowane są kwestie
ochrony krajobrazu przyrodniczego w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Chodzi tu o poziom
ogólny – to znaczy dotyczący postawy wobec problemu uniwersalnego (np. w skali kraju), a nie
stosunku do konkretnej inwestycji w konkretnym miejscu. W tym ostatnim przypadku badania
realizowane są dość często i wynikają z konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych
związanych z realizacją różnych inwestycji. Mają one jednak charakter lokalny i związane
są z konkretną sytuacją oraz konkretną inwestycją. Opinie wyrażają zaś przedstawiciele lokalnych
społeczności i w związku z tym nie ma możliwości uogólniania takich wyników na całe społeczeństwo.
O tym, jaki jest stosunek Polaków (w takim właśnie wymiarze uniwersalnym, abstrakcyjnym) do ochrony przyrody i rozwoju cywilizacyjnego, możemy dowiedzieć się z ogólnopolskiego
badania zrealizowanego przez CBOS w roku 2007. Wynika z niego, że najwięcej respondentów
(41%) prezentuje postawę proekologiczną, opowiadając się za zachowaniem i ochroną środowiska
naturalnego. Jedna czwarta badanych (24%) opowiada się za modernizacją, uznając, że rozwój
przemysłu i budowa autostrad jest sprawą najważniejszą – istotniejszą od zachowania środowiska
naturalnego. Ponad jedna czwarta Polaków (27%) zajmuje stanowisko umiarkowane, charakteryzujące się przekonaniem, że możliwy jest kompromis i pogodzenie ochrony środowiska
z rozwojem cywilizacyjnym. Blisko jedna dziesiąta badanych nie ma zdania na ten temat. Wyraźnie
dominuje więc postawa proekologiczna. Warto pytanie to zadać Polakom ponownie, aby przekonać się, jak sytuacja wygląda dziś.
16
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Wykres 1

Postawy ogółu Polaków w odniesieniu do rozwoju cywilizacyjnego i środowiska naturalnego możemy też poznać, analizując wyniki sondażu OBOP z marca 2011 roku na temat budowy
elektrowni atomowej w Polsce. Temat ten jest bardziej konkretny, mniej abstrakcyjny niż opisany
powyżej. Nadal jednak pozostajemy w sferze teorii i planów dotyczących tej inwestycji. Z całą
pewnością jednak budowa elektrowni atomowej jest elementem rozwoju cywilizacyjnego i wiąże
się z zagrożeniem dla środowiska naturalnego (zwłaszcza po tragicznych wydarzeniach w Japonii).
W przypadku tego badania grupa zwolenników budowy elektrowni (46%) jest praktycznie tak samo liczna jak grupa przeciwników (48%). Zdecydowanie większe różnice w podejściu do projektu
budowy elektrowni atomowej obserwujemy w badaniu z tego samego okresu, zrealizowanym
przez pracownię IQS. W tym przypadku zwolennicy stanowią 32% populacji, przeciwnicy zaś aż
59%.
Warto odnotować fakt, że czynnikiem istotnie różnicującym postawy badanych jest płeć.
Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni są przeciwne budowie elektrowni. Zjawisko to obserwujemy zarówno w przypadku badania OBOP, jak i IQS (od 65% do 75% przeciwniczek). Psycholog społeczny Norbert Maliszewski tłumaczy to w następujący sposób: „kobiety są z reguły
bardziej emocjonalne i mocniej reagują na uogólniony lęk”.
Z żadnego z przytoczonych wyżej sondaży na temat budowy elektrowni atomowej
nie wynika wprost, że przeciwnikom towarzyszy obawa o środowisko naturalne. Jednak biorąc
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pod uwagę argumenty najczęściej używane w publicznej dyskusji na ten temat, można przyjąć
z dużym prawdopodobieństwem, że to jest właśnie decydujący argument tych, którzy są przeciwni
planom budowy. Silnie więc zaakcentowane są postawy proekologiczne.
Warto też przyjrzeć się stosunkowi do rozwoju cywilizacyjnego i modernizacji
w kontekście zagrożenia dla krajobrazu przyrodniczego na przykładzie dwóch ogólnopolskich badań CBOS. W 2007 roku Polacy wypowiedzieli się na temat projektu budowy obwodnicy Augustowa, która miała przebiegać przez Dolinę Rospudy. Rok później poproszeni zostali o ocenę projektu
budowy kopalni odkrywkowej na cennych przyrodniczo obszarach w okolicach jeziora Gopło.
W przypadku obwodnicy Augustowa blisko dwie trzecie badanych (62%) sprzeciwiło się
planom jej przebiegu przez Dolinę Rospudy, twierdząc, że powinna być poprowadzona inną trasą,
aby nie szkodzić środowisku. Zwolenników twierdzenia, że obwodnica powinna być wybudowana
tak, jak planowano, mimo że stanowi to zagrożenie dla środowiska naturalnego, było ponad trzykrotnie mniej (19%). Niemal tyle samo osób (17%) odpowiedziało, że nie posiada wystarczającej
wiedzy, aby na ten temat się jednoznacznie wypowiedzieć, zaś 2% uznało, iż obwodnica w ogóle
nie powinna być budowana.

Wykres 2

Stosunek Polaków do projektu budowy kopalni odkrywkowej był podobny. Najczęściej badani byli przeciwni. Niemal połowa uczestników badania (49%), gdyby to do nich należała decyzja,
wybrałaby ochronę przyrody i nie zgodziłaby się na budowę kopalni – mimo że z jej otwarciem
wiązałoby się powstanie wielu miejsc pracy i możliwość pozyskiwania surowca energetycznego.
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Zwolennicy budowy stanowili grupę dużo mniej liczną – 24%. Warto zwrócić uwagę, że aż 7% badanych stwierdziło, że miałoby problem z podjęciem jednoznacznej decyzji w tej sprawie.

Wykres 3

Widzimy więc, że w obu tych przypadkach górę bierze ochrona krajobrazu przyrodniczego
nad rozwojem i modernizacją. Patrząc na wszystkie przytoczone wyżej wyniki badań, dochodzimy
do wniosku, że wśród Polaków przeważają postawy proekologiczne (badanie OBOP na temat elektrowni atomowej).
Problematyka ochrony krajobrazu kulturowego w kontekście rozwoju cywilizacyjnego pojawia się w ogólnodostępnych badaniach opinii rzadziej niż tematyka ochrony przyrody. O ile prace badawcze nad krajobrazem czy dziedzictwem kulturowym, polegające na badaniu samych
obiektów kultury, są prowadzone (np. Narodowy Instytut Dziedzictwa), o tyle badania opinii Polaków na ten temat – już zdecydowanie rzadziej.
W roku 2005 i roku 2008 (na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury) CBOS zrealizował wśród
ogółu Polaków dwa ilościowe projekty badawcze dotyczące ocen i opinii na temat zabudowy
w Polsce. W badaniach tych poruszona została – między innymi – kwestia ochrony krajobrazu
kulturowego pod kątem zachowania tkanki materialnej, architektonicznej w kontekście rozwoju
cywilizacyjnego i modernizacji naszego kraju.
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W przeciwieństwie do krajobrazu przyrodniczego – gdzie dominowały opinie na rzecz jego
zachowania – w przypadku krajobrazu kulturowo-architektonicznego zdania są podzielone. o tym,
że najważniejsze jest zachowanie otoczenia, w którym żyjemy − a wiec m.in. ochrona zabytków,
starej zabudowy – przekonana jest jedna trzecia (34%) badanych. Praktycznie taka sama liczba
osób (35%) jest zdania, że należy wdrażać modernizację; że rozwój powinien znajdować się zdecydowanie na pierwszym miejscu. Jedna czwarta badanych (26%) wybiera stanowisko, które dopuszcza kompromis w tej sprawie. Pozostałe osoby (5%) nie mają zdania na ten temat. Na rozwój
stawiają zdecydowanie częściej mężczyźni niż kobiety, raczej też najmłodsi badani − zwłaszcza
uczniowie i studenci. Z kolei o zachowaniu krajobrazu kulturowego, częściej niż inni, skłonni są
mówić mieszkańcy najmniejszych miast (do 20 tys. mieszkańców), a także respondenci osiągający
najniższe dochody.

Wykres 4
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W połowie roku 2010 również CBOS (tym razem w ramach badań własnych) zrealizował badanie „Polacy o architekturze”. Z badania tego wynika, że zdecydowana większość Polaków (82%)
interesuje się tym, jak zagospodarowana jest przestrzeń publiczna w miejscowości, w której
mieszkają. Ponad czterokrotnie mniej badanych (18%) nie zwraca uwagi na to, jak prezentują
się budynki, drogi, place oraz jak są zabudowane i urządzone poszczególne miejsca. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że w porównaniu z poprzednimi pomiarami (z roku 2005 i 2003) nieznacznie zmalał odsetek respondentów zainteresowanych wyglądem estetycznym najbliższego
otoczenia, natomiast nieco wzrósł odsetek osób niewrażliwych na to, jak wygląda miasto,
w którym mieszkają. W roku 2003 zainteresowanie deklarowało 85% badanych, natomiast brak
zainteresowania – 15%. W roku 2005 zainteresowanych było 86%, zaś tych, którym jest obojętna
ta kwestia – 14%. Dodajmy jednak, że w ciągu siedmiu lat, kiedy realizowano pomiary, zmiany
w ocenach są, mimo wszystko, niewielkie.

Wykres 5

Widzimy więc, że zdecydowana większość badanych zwraca uwagą na wygląd otoczenia
w swojej miejscowości. Czy jednak mieszkańcy są zadowoleni z tego wyglądu? W roku 2010 odsetek osób zwracających uwagę na wygląd architektoniczny miejscowości oraz osób zadowolonych
z tego wyglądu jest taki sam – przyjmuje wartość 82%. Niezadowolonych z wyglądu własnej miej-
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scowości jest 16%. W roku 2005, kiedy odnotowano najwyższy poziom zainteresowania sposobem
zagospodarowania przestrzeni publicznej (86%) – zadowolonych z wyglądu swojej miejscowości
było 79%, niezadowolonych zaś 18%.

Wykres 6

Zarówno w roku 2003, jak i 2010 badani niemal powszechne stwierdzali, że sprawia
im przyjemność, kiedy mogą oglądać dobrze zachowane stare budynki. W roku 2003 odpowiadało
tak 95%, zaś w 2010 – 96% respondentów. W stopniu równie powszechnym badani stwierdzali, że
jest dla nich ważne to, wśród jakich budynków i w jakim otoczeniu mieszkają (po 94% w obu pomiarach).
Badani z sympatią wypowiadają się na temat starych budynków. Czy w związku z tym uważają, że należy remontować wszystkie stare budynki? Z badania zrealizowanego w roku 2010 przez
CBOS wynika, że jedna trzecia respondentów (33%) jest zdania, że należy remontować wszystkie
stare budynki bez względu na ich stan i koszty, ponieważ trzeba dbać o historyczną zabudowę
(w poprzednim pomiarze, z roku 2003, opinię taką podzielało 25% badanych). Blisko jedna trzecia
pytanych (30%) uważa, że powinno się remontować stare budynki, ale tylko wtedy, gdy koszty
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prac remontowych nie będą większe od kosztów budowy nowego budynku o podobnym charakterze (w roku 2003 osób wyrażających taki pogląd było znacznie więcej: 37%). Wreszcie zdaniem
jednej czwartej Polaków (25%) remontować warto jedynie obiekty zabytkowe o historycznym
znaczeniu i wysokiej klasie artystycznej, takie jak kościoły czy pałace, natomiast starej zabudowy
mieszkaniowej ratować nie warto (w badaniu poprzednim opinię taką wyraziło 28% badanych).
Niewielu respondentów (6%, a w roku 2003 – 3%) uważa, że stare, wymagające remontu, budynki
należy wyburzać i na ich miejscu budować nowoczesne domy.
Widzimy więc, że Polacy zwracają uwagę na sposób urządzenia krajobrazu architektonicznego, czy szerzej: krajobrazu kulturowego, w którym na co dzień żyją. Co ważne: ze sposobu zorganizowania tej przestrzeni w swojej miejscowości są zadowoleni. W zdecydowanej większości pozytywnie wypowiadają się też na temat starej zabudowy. Jednak w zestawieniu - ochrona
krajobrazu kulturowego – rozwój i modernizacja - zdania mają podzielone.
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Rozdział II
Wybrane wypowiedzi uczestników debaty

Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP
Serdecznie wszystkich witam na spotkaniu w ramach Forum Debaty Publicznej „Ochrona
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny.” Refleksja nad tymi zagadnieniami jest niesłychanie potrzebna, bo trudno o coś ważniejszego – jeśli chodzi o życie, o rozwój intelektualny i egzystencjalny człowieka – niż środowisko kulturowe oraz środowisko naturalne, które
nas otacza i kształtuje. Kiedy zajmujemy się człowiekiem i myślimy o warunkach, jakie powinny
być spełniane dla ludzkiej pomyślności – najczęściej skupiamy się na kwestiach materialnych, natomiast bardzo często zapominamy o tym, że jakość naszego życia tak naprawdę zależy od tego, w
jakim otoczeniu funkcjonujemy. Nasze środowisko kulturowe i biologiczne tworzy nas samych. W
związku z tym jesteśmy za nie współodpowiedzialni; powinniśmy razem troszczyć się o nie. Ważne
jest, byśmy we wspólnym namyśle – pomimo różnic poglądowych – dochodzili do wspólnych
wniosków i koncepcji, do rozwiązań, które będą nam wszystkim służyć w przyszłości.
Mamy wiele do zrobienia. Przede wszystkim warto przyjrzeć się temu, jakie regulacje
prawne dotyczą tego złożonego otoczenia, w którym żyjemy, i zaproponować potrzebne zmiany.
Wiele osób chciałoby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami w tej kwestii; sądzę, że będzie to
inspirujące. Od razu dodam, że zapewne warto, abyśmy dzisiaj rozpoczętą dyskusję kontynuowali,
także poza tym forum.
Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję również moim trzem kolegom z Kancelarii
Prezydenta RP. Składam podziękowanie Panu Ministrowi Olgierdowi Dziekońskiemu, z którego
inicjatywy Forum Debaty Publicznej powstało. Cieszę się z obecności tutaj Pana Ministra Macieja
Klimczaka; chciałbym podkreślić, że to ważny moment, ponieważ spotykamy się na debacie dotyczącej spraw, które są w Kancelarii Prezydenta RP powierzone pieczy Pana Ministra i stanowią
jego domenę. Przez dłuższy czas nie mieliśmy w naszym ministerialnym gronie specjalisty
do spraw dziedzictwa kulturowego – teraz możemy zająć się tymi kwestiami z większym dynamizmem i większą skutecznością. Bardzo także dziękuję za obecność i za pracę nad tym projektem
Panu Profesorowi Tomaszowi Boreckiemu, doradcy Pana Prezydenta.
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Andrzej Mencwel, Emerytowany Profesor w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale
Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Kwestie terminologiczne. Krajobraz jest słowem specyficznym, polskim, które nie jest
przekładem niemieckiego landschaft ani francuskiego paysage. W samym tym słowie zawarta jest
pewna intencja twórcza. Krajobraz nie jest czymś zastanym - jest czymś, co jest tworzone, konstruowane. W tym sensie krajobraz przyrodniczy – rozróżniamy bowiem krajobraz przyrodniczy i
krajobraz kulturowy – jest również krajobrazem tworzonym, przede wszystkim dlatego, że bywa
wyodrębniany. Tak jest w przypadku parków narodowych i wszelkich innych podobnych wydzieleń
- są wybierane, sztucznie tworzone. Dla mnie taką bardzo pociągającą filozoficznie wiadomością
była informacja, jaką uzyskałem w zeszłym roku podczas wycieczki na bagna biebrzańskie. Znajdują się one w tzw. stanie naturalnym tylko dzięki temu, że na bazie ratraków służących do ubijania
śniegu stworzono maszyny do koszenia trzcin - gdyby ich regularnie nie koszono, bagna w ciągu 35 lat zamieniłyby się w lasek brzozowy. Jest to wyrazisty przykład konstruowania krajobrazu
przyrodniczego, który bez działalności ludzkiej w ogóle nie mógłby istnieć.
Pytanie, które umyka nam zarówno jeśli chodzi o współczesną świadomość kulturalną,
jak i świadomość polityczną, to pytanie tradycyjne, trochę z zakresu historii sztuki: jaka jest relacja
krajobrazu przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, jeśli przez ten ostatni rozumieć to, co tworzymy sami, tj. architekturę wraz z jej otoczeniem, sposób, w jaki jest ona umieszczana
w środowisku. Oczywiście wiemy, że willa romantyczna pasuje do parku w stylu angielskim,
a pałac klasycystyczny do parku w stylu francuskim. Jednakże współcześnie, w kontekście tego
typu związków, brakuje refleksji o stylu.
W Polsce świadomość ekologiczna jest stosunkowo wysoka, a europejski program Natura
2000 dodatkowo ją wzmocnił. W związku z tym mamy do czynienia z wieloma przykładami pewnej
nadwrażliwości. Na przykład część niewybudowanej do tej pory obwodnicy Warszawy przesuwa
się z tego powodu, że w stawie w okolicach Zielonki zalęgły się ryby - bardzo dobrze, pojawia się
jednak pytanie o krajobraz kulturowy.
Rozróżniam krajobraz kulturalny i kulturowy, zgodnie z ustaloną terminologią kulturoznawczą - to, co kulturalne, odnosi się do kultury wysokiej. Do krajobrazu kulturalnego należą
Łazienki, Wilanów, Zamek Królewski itd. W tym zakresie jesteśmy bardzo dobrzy z wielu różnych
powodów, także ponieważ dobrze znamy ciężar zniszczeń, odnosimy się z pietyzmem zwłaszcza
do tego, co jest związane z symboliką narodową, niekiedy do granic budzących zdumienie naszych
sąsiadów. Pamiętam, jak Günter Grass popadł w zdumienie z powodu odbudowy zamku malborskiego. Wydaje się, że fakt, iż z takim pietyzmem odbudowano siedzibę wrogów, był jednym
z niewielu tego typu przedsięwzięć na świecie.
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Niestety dużo gorzej jest na poziomie tego, co określam przymiotnikiem „kulturowy”,
to znaczy na poziomie krajobrazu życia codziennego, zwyczajnej substancji mieszkaniowourbanistyczno-pejzażowej. Wydaje się, iż nastąpił pewien kryzys w skali krajowej dotyczący tego,
co odziedziczyliśmy po XIX wieku. Jeśli chodzi o starsze zasoby na poziomie substancji życia codziennego - jest ich niewiele. O ile szlachetnie wyremontowano Krakowskie Przedmieście, o tyle
w gorszym stanie jest ulica Wileńska, która też znajduje się w samym centrum Warszawy, półtora
kilometra od Krakowskiego Przedmieścia. Dziewiętnastowieczna substancja mieszkaniowourbanistyczna w Polsce jest w opłakanym stanie. Mogę to pokazać na przykładach wielu miast. Nie
mamy żadnej koncepcji, jak rozwiązać ten problem.
Drugą bardzo ważną kwestią dotyczącą krajobrazu jest to, że w ciągu ostatnich dwudziestu
lat pod względem cywilizacyjnym – jeśli chodzi o tak zwany standard cywilizacyjny, tj. jakość budownictwa, wyposażenie higieniczne, sanitarne i wszelkie inne – naprawdę dokonaliśmy skoku
w skali kraju. Mówię tu o obszarach wiejskich na Mazowszu, w Wielkopolsce i w innych krainach,
przez które dość często przejeżdżam. Panuje bezstylowość wszystkiego. Dyskusje o stylu narodowym w budownictwie, które zaczęto podejmować na przełomie XIX i XX wieku - na początku
II Rzeczypospolitej - zanikły, ale też nie ma żadnej dyskusji o stylach regionalnych, tradycjach w tej
dziedzinie, jakiejkolwiek specyfice tego, co buduje się masowo. W przypadku wsi mazowieckiej,
w ciągu tego dwudziestolecia naprawdę dokonała się taka substancjalna rewolucja.
Można zaobserwować pewną dotkliwą niezborność działań, jeśli chodzi zarówno o pejzaż
czy krajobraz przyrodniczy, jak i o krajobraz kulturowy. Pod względem ingerowania w otoczenie
Hotel Gołębiewski w Karpaczu jest większym skandalem niż w swoim czasie Pałac Kultury i Nauki.
Minister nakazał zdjęcie dwóch pięter, ale wszyscy dobrze wiedzą, że realizacja tej dyrektywy nigdy nie nastąpi, że nie ma w Polsce takiej egzekutywy.

Piotr Otawski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Moja wypowiedź dotyczy krajobrazu jako przedmiotu ochrony prawnej, stąd też rozpocznę
od przedstawienia motywacji, jakie przyświecają prawodawcom wprowadzającym regulacje dotyczące ochrony krajobrazu. Warto wymienić trzy z nich, które szczególnie dobrze opisują znaczenie
krajobrazu. Krajobraz to: czynnik warunkujący jakość życia, element tożsamości narodowej,
zasób oraz kluczowy element dobrobytu całego społeczeństwa.
Znaczenie ochrony krajobrazu zostało dostrzeżone zarówno w aktach prawnych wszystkich
państw europejskich, jak również w aktach prawa międzynarodowego, na przykład w Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej. Znalazło ono także wydźwięk w aktach i dokumentach prawnych Unii
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Europejskiej, gdzie krajobraz traktowany jest jako przedmiot analizy wpływu na środowisko planów, programów czy przedsięwzięć, ale także jako nieodłączny element ochrony bioróżnorodności.
Nie do przecenienia jest również fakt, że krajobraz - znany z terytorium Polski czy w ogóle
z całości terytorium Europy - to krajobraz, który powstał w wyniku wielowiekowego dialogu pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Mówiąc to, nie można zapominać o zmianie, jaka dokonała
się w XX wieku. Postęp technologiczny, jaki osiągnęła cywilizacja ludzka, daje techniczne możliwości niemal dowolnego przekształcenia każdej przestrzeni przyrodniczej. Taka zmiana układu sił
oznacza, że to, co do tej pory było dialogiem, może przyjąć formę monologu z jednej strony dyktowanego doraźnymi potrzebami, a z drugiej – technicznymi możliwościami. W obliczu rosnącej
presji rozwoju cywilizacyjnego rośnie odpowiedzialność ustawodawcy za stworzenie takiego systemu prawnego, który pozwoliłby zachować najcenniejsze elementy rodzimego krajobrazu.
Ocena naszego krajowego porządku prawnego w tym zakresie jest dalece niezadowalająca.
Dwie grupy instrumentów budowane w Polsce przez regulacje dotyczące ochrony krajobrazu nie
tworzą spójnego systemu, a tym bardziej systemu funkcjonalnego. Pierwszy z nich to system planowania przestrzennego. Nie chroni on krajobrazu z dwóch powodów: system nie działa i nie
bierze pod uwagę walorów krajobrazu i jego znaczenia. Spośród listy mankamentów obowiązującego systemu planowania przestrzennego wspomnę tylko kilka, które są szczególnie istotne dla
ochrony krajobrazu. Pierwszy to zerwanie więzi pomiędzy planowaniem na poziomie krajowym
i regionalnym a planowaniem na poziomie gminnym; drugi to pozbawienie rzeczywistego znaczenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które
w założeniu miało być podstawowym aktem planistycznym; trzeci to rozdrobnienie i nadanie
wyłącznie inwestycyjnego charakteru miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto oparcie gospodarki przestrzenią na indywidualnych decyzjach określających lokalizacje
przedsięwzięć. W takich realiach tak naprawdę trudno mówić o gospodarowaniu przestrzenią, a
tym bardziej nie może być miejsca na ochronę krajobrazu.
Także formy ochrony krajobrazu przewidziane ustawą o ochronie przyrody - parki krajobrazowe i obszary chronione krajobrazu - budują raczej anachroniczny model, który lepiej wypada w statystykach, niż jeśli chodzi o możliwości rzeczywistej ochrony. W praktyce bowiem
okazuje się, że łatwiej zakazać wycięcia drzewa w parku krajobrazowym, niż nie dopuścić do budowy centrum kongresowego na tysiąc osób, które będzie ulokowane w głównej osi widokowej
parku. W resorcie środowiska trwają prace nad założeniami ustawy, która powinna odpowiedzieć
na problemy przynajmniej w zakresie dotyczącym krajowych form ochrony przyrody wynikających
z ustawy o ochronie przyrody.
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Podsumowując, można powiedzieć, że degradacja walorów krajobrazu w ostatnim dwudziestoleciu nie tylko nie została zahamowana, ale uległa przyspieszeniu. Każdego dnia tracimy
część swojego unikatowego, wyróżniającego nas na tle innych krajów, krajobrazu - zarówno
kulturowego, jak i przyrodniczego. Brak zasadniczych zmian w systemie prawnym oznacza
tak naprawdę zgodę na dalszą utratę zasobów krajobrazu ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Przede wszystkim chodzi tu o spadek jakości życia, utratę dziedzictwa kulturowego oraz elementów budujących tożsamość narodową, utratę potencjału turystycznego czy nawet, jeśli się spojrzy
na to szerzej, utratę potencjału do budowy przewag konkurencyjnych.

Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Chciałbym skupić się przede wszystkim na zasygnalizowaniu złożoności relacji pomiędzy
dziedzictwem a rozwojem. Trzy zjawiska, które w znaczący sposób wpłyną na stan zabytkowego
zasobu, to: presja modernizacyjna (presja funkcji na formę); narastające zapotrzebowanie na
dziedzictwo (swoisty popyt, który narasta wraz z procesami uniformizacyjnymi); przeniesienie
punktu ciężkości z wartości dziedzictwa na potrzeby społeczne (przejście od pojęcia zabytku,
który jest immanentnie związany z przeszłością, do pojęcia dziedzictwa). Dziedzictwo
to wykorzystanie przeszłości dla współczesnych celów - najkrócej można powiedzieć, że pojęcie
dziedzictwa kulturowego odzwierciedla społeczeństwo wartości, ale także uwzględnia reinterpretację wartości. Dzisiaj, patrząc choćby na Kraków – uznawany przez pokolenia Polaków za swoiste
sacrum - odkrywamy, że na naszych oczach sacrum staje się również „towarum” i nie ma w tym
żadnej sprzeczności. Można także powiedzieć, że ten wielki potencjał konserwatorski, jaki stworzyliśmy w ciągu ostatnich dziesięcioleci, jest w coraz bardziej rażącej opozycji do nieskuteczności
ochrony.
Chcę również podkreślić ku pokrzepieniu serc, że zderzenie dziedzictwa z tym, co często nazywamy makdonaldyzacją, disnejlandyzacją, jest dzisiaj oczywiście problemem globalnym – nad
jego rozwiązaniem pracuje UNESCO, tworząc zupełnie nową koncepcję historycznego krajobrazu
miast (Historic Urban Landscape). Istotne jest to, że dzisiaj dziedzictwo to nie tylko dziedzictwo
materialne, ale przede wszystkim kwestia naszej tożsamości, naszej pamięci, naszego wyboru.
Sprawa „dżihad kontra McŚwiat” to dzisiaj fundamentalna kwestia. Równocześnie w naszej polskiej demokracji po 1989 r. zaistniało pytanie o właścicieli i mechanizmy tworzenia dziedzictwa,
bo dziedzictwo to nasz wybór. Zasadnicze pytania, na które ciągle nie mamy w Polsce systemowej
odpowiedzi, dotyczą interpretacji, zarządzania, ochrony.
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Dodam, choć może jest to stwierdzenie banalne, że raport Komisji Europejskiej wyraźnie
wskazuje na przewagi konkurencyjne, które wynikają nie tylko z lepszej rozpoznawalności miejsc
dziedzictwa – Kraków jest z tego powodu najmocniejszą marką w Polsce – ale także z atrakcyjności
turystycznej miast historycznych i wpływu dziedzictwa kulturowego na jakość życia. Dzisiaj często
sprowadzamy „grę w dziedzictwo” i zawężamy myślenie o ekonomicznym wymiarze dziedzictwa
do turystyki, co jest oczywiście spłyceniem problemu. Dzisiaj kilkanaście procent dochodu narodowego krajów Unii Europejskiej stanowią przychody z turystyki, a zwłaszcza tak zwany heritage
tourism, tj. turystyka, która nie istnieje bez dziedzictwa. Ona kreuje rynek pracy i podlega zmianom, co jest niezwykle istotne - jest eksploatacją zasobu, jakim dzisiaj staje się dziedzictwo. Oczywiście wymaga to nowych narzędzi i nowej polityki.
Znajdujemy się w Warszawie i w związku z tym chcę powiedzieć, że często nawet
nie uświadamiamy sobie tego, jak mocno zakorzenione w naszej świadomości jest wszystko,
co łączyło się z wyzwaniami, jakie stanęły przed konserwatorami w związku z tragedią II wojny
światowej. Przez dziesięciolecia stawialiśmy znak równości pomiędzy ochroną, konserwacją
i rekonstrukcją. Paradoksalnie, na przykład w latach osiemdziesiątych, filozofię tę przeniesiono do
takiego miasta jak Kraków, które nie ucierpiało wskutek działań wojennych. Mamy wiele przykładów absurdalnych działań rekonstrukcyjnych z lat osiemdziesiątych. Po roku 1989 weszliśmy
w fazę, która postawiła dziedzictwo wobec zupełnie nowych wyzwań i nowych zagrożeń.
Tę zmianę najlepiej widać w centrach naszych wielkich miast, gdzie też najlepiej widać szybkie
przeobrażenia krajobrazu kulturowego, nierzadko degradację, która jest rezultatem systemowej
transformacji, prywatyzacji i triumfu żywiołów rynku oraz słabości miękkiego państwa, co trzeba
z całą mocą dzisiaj podkreślić.
Kryzys estetyczny wywoływany przez te żywiołowe procesy, kwestia różnicowania
i ujednolicania, to syndrom uniwersalny w ujęciu globalnym, z którym jednak w Polsce sobie nie
radzimy. Czy w związku z tym zmierzamy do czegoś, co w Ameryce określane jest terminem development rights transfer i jest amerykańskim standardem w ochronie, a z europejskiej perspektywy
szokuje? W jakimś sensie tak.
Ktoś powiedział, że ekonomiści wiedzą wszystko o cenach, a nic o wartości. Ja bym tego tak
mocno nie akcentował, ale bardzo wyraźnie rozróżniłbym pojęcie wzrostu i pojęcie rozwoju. Zapominamy dziś o tym, o czym już przed laty pisał Joseph Schumpeter: szybki zysk może być dla
rozwoju zabójczy. Myślę, że dzisiaj właśnie to stanowi śmiertelne zagrożenie dla obu wielkich zasobów: dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które są zasobami nieodtwarzalnymi. Można
powiedzieć, że to systemowe podłoże konfliktu w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego jest
wynikiem narastającej żywiołowości procesów zmiany oraz nieadekwatności, niespójności obecnego systemu polityki prowadzonej przez państwo.
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Porównując dwa systemy, wyraźnie widać asymetrię między systemem ochrony przyrody
i systemem ochrony zabytków. Porównanie wypada na korzyść systemu ochrony przyrody
w zakresie zarówno mechanizmów finansowych, jak również prawnych instrumentów ochrony.
Widać także, że nie ma integracji pomiędzy tymi systemami.
Jeśli chodzi o rekomendacje, myślę, że z jednej strony oczywiście istnieje konieczność przygotowania nowego systemu prawnofinansowego ochrony - może już nie systemu ochrony zabytków, bo ten system na naszych oczach się kończy, ale zupełnie nowego systemu ochrony dziedzictwa. Niezwykle ważne jest również uspołecznienie tego procesu, a więc system edukacji i nowa
polityka pamięci oraz kwestia narodowego programu ochrony miejsc o szczególnych wartościach
kulturowych. Ten postulat jest adresowany także do Prezydenta Rzeczypospolitej, który jest przecież patronem ustawy o pomnikach historii.

Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Nasze spotkanie pozostaje w zgodzie z duchem czasu, z nową rosnącą pozycją kultury.
Na pewno interesująco opisują ten proces słowa Marshalla McLuhana towarzyszące kampanii
„Kultura się liczy!”, której hasła nie tak dawno były na billboardach: „Z ery, w której biznes był
naszą kulturą, znaleźliśmy się w erze, w której kultura staje się naszym biznesem”. Zatem kultura będzie się liczyć coraz bardziej.
Możemy przyjąć, że jakość krajobrazu najpełniej świadczy o naszej kulturze. W przestrzeni
publicznej uwidaczniają się rezultaty ludzkiego działania, zapisany jest też stan naszego umysłu,
stan duszy człowieka. Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy Polska dusza wyraża
się w harmonii krajobrazu i równowadze, powiedziałbym raczej, że żyjemy w przestrzeni kreowanej przez dzikość duszy. W takim kontekście chciałbym rozpatrywać pytania, które zadali nam
organizatorzy i na które my jako dyskutanci powinniśmy starać się odpowiedzieć. Na czym zatem
mógłby polegać nowoczesny system ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego?
Pamiętam entuzjazm z 1989 r., kiedy tworzyliśmy nowe prawo ochrony zabytków – była
to nadzieja na integrację systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, na integrację polityk, organizacji, źródeł finansowania. W 1990 r. Sejm zmienił ustawę o ochronie zabytków wtedy po raz pierwszy w naszym prawie pojawiło się pojęcie krajobrazu kulturowego oraz parków
kulturowych. Zapowiadało to przejście od ochrony pojedynczych obiektów zabytkowych lub ich
zespołów do ochrony krajobrazu. Niestety nadzieja ta w następnych latach nie spełniła się. To, co
działo się podczas kształtowania samorządu i nowego podziału terytorialnego kraju oraz przy
kolejnych zmianach prawa, poszło w zupełnie inną stronę. Dziś mamy silny podział branżowy na
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ochronę przyrody, środowiska i zabytków; mamy również dominującą rolę administracji państwowej i towarzyszący temu brak wiary w samorząd. Widzimy, że poziom zbiurokratyzowania
służb konserwatorskich ciągle wzrasta, nakłada się również coraz większe obciążenia na użytkowników i właścicieli, z drugiej strony brakuje dla nich zachęt ekonomicznych i rekompensat.
Wygląda zatem na to, że musimy wiele spraw przemyśleć od początku i poszukać lepszych
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony naszego dziedzictwa.
Drugie pytanie dotyczy tego, jakie są oczekiwania społeczne i wyzwania cywilizacyjne. Normalne jest to, że istnieje konflikt pomiędzy potrzebą rozwoju a zachowaniem dziedzictwa. Oczywiste jest również to – może w Polsce szczególnie - że istnieje konflikt między tym co indywidualne,
a tym co publiczne. Nie mamy umiejętności znalezienia w naszej populistycznej demokracji procedur ułatwiających syntezę tych sprzecznych interesów. My wiemy, że wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego nie stoją w sprzeczności z rozwojem. Jak zmienić przekonania społeczne
w tej sprawie? Wydaje się, że rozwiązaniem może być lepsza edukacja – potrzeba inwestycji większych niż te, jakie kiedykolwiek ponosiliśmy na edukację młodego pokolenia. Zdaje się, że musimy
z tym wrócić do szkoły podstawowej i do liceum, gdyż nasze uniwersytety zamieniają się ostatnio
w fabryki produkujące ludzi z dyplomami. Ażeby rozwinąć edukację społeczności lokalnych oraz
rewitalizację zabytków i obszarów chronionych potrzebne są dobre praktyki w przygotowaniu
operacji programowanych i planów zarządzania.

Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
Jako konserwator przyrody powinienem właściwie być zadowolony ze stwierdzenia, które
przed chwilą padło - mianowicie, że system ochrony przyrody wygrywa z systemem ochrony kultury. Nie jest tak jednak przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w kwestii systemu ochrony
przyrody, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i na pewno nie jest on liderem. Przede wszystkim
nie chodzi tu o to, żeby przeciwstawiać sobie te dwa systemy, lecz o to, by je integrować - by
wspólne dobro, jakim jest krajobraz, chronić poprzez wspólne działanie.
Myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie odbywać się na dwóch poziomach. Pierwszy będzie
związany z krytyką stanu obecnego (tzw. diagnoza), drugi będzie dotyczył terapii. Uwzględniając
taki kierunek myślenia, uważam, że w hierarchii preferencji społecznych problem planowania
przestrzennego wręcz nie istnieje. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że świadomość społeczna
w tym zakresie jest bardzo niska. Zaczyna się to niestety od góry, bo we wszystkich dokumentach
wszystkich poprzednich rządów, aż do dzisiaj, planowanie przestrzenne odgrywa bardzo małą
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rolę. Tak jest nawet w skądinąd bardzo dobrym dokumencie „Polska 2030”, gdzie są chyba tylko
dwa zdania na temat planowania przestrzennego.
Brak stabilności prawa dotyczy wszystkich dziedzin, nie tylko planowania przestrzennego. W
ustawie musimy zapisywać specjalne regulacje dla Euro 2012, bo nie mamy prawa obowiązującego i stabilnego, regulującego zasady działania w danej dziedzinie. Takim bardzo spektakularnym,
choć drobnym przykładem stabilnych rozwiązań, jest to, że niemieckie tablice rejestracyjne
wprowadzono osiemdziesiąt lat temu i do dzisiaj ich nie zmieniono - ten system działa, mimo że
po drodze miała miejsce II wojna światowa, było NRD. A ile zmian nastąpiło w Polsce? To samo
dotyczy naszego prawa we wszystkich aspektach, również w aspekcie planowania przestrzennego
Uczyniliśmy nadrzędnym i dominującym interes prywatnego właściciela - pozwoliliśmy
mu zabudowywać działkę, zapominając o tym, że przestrzeń jest własnością publiczną, a nie własnością prywatną. Jeżeli dopuścimy do dalszej prywatyzacji tej przestrzeni, dalej będziemy mieli
to, co już mamy, czyli chaos i zdumienie cudzoziemców odwiedzających Polskę, niezależnie
od tego, czy będziemy niszczyć w ten sposób środowisko przyrodnicze, czy kulturowe. Podstawowym sposobem na wyjście z takiej sytuacji jest: po pierwsze, budowanie świadomości społecznej
od podstaw, na każdym szczeblu; po drugie, stworzenie systemu prawnego. Musimy stworzyć
system planowania przestrzennego. Chciałbym, żebyśmy stworzyli takie prawo, by po przyjęciu
planu zagospodarowania przestrzennego zbędne było tworzenie planu ochrony przyrody czy planu ochrony dóbr kultury, bo przestrzeń i krajobraz we wszystkich swoich aspektach byłyby już
chronione. Pozwalałoby to na ochronę zarówno środowiska, jak i dziedzictwa kulturowego, ale
i na rozwój. Pamiętajmy, że to dziedzictwo tworzymy my sami, tu i teraz. To, co po nas zostanie,
będzie również dziedzictwem.

Janusz Sepioł, Senator RP
Chciałbym się skoncentrować na bardzo konkretnej sprawie, mianowicie na ochronie sfery
wizualnej, ochronie przestrzeni publicznej przed nadmiarem komunikatów prywatnych - czyli na
odzyskaniu przestrzeni publicznej, na zahamowaniu jej niekontrolowanej prywatyzacji. Przestrzeń
publiczna jest wizualnie przeciążona, zawłaszczona przez kulturę konsumpcji. Uważam, że po prostu trzeba ograniczyć ekspansję reklam drogą szczególnej regulacji, analogicznie do tego, jak uczyniono w przypadku elektronicznych środkach masowego przekazu. Trzeba odsłonić krajobraz jako
dobro wspólne i architekturę jako dobro publiczne. Uważam, że użytkowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb reklamy powinno być odpłatne. Reklamodawca płaciłby nie tylko właścicielowi nośnika, jakim jest budynek czy działka, ale także gospodarzowi przestrzeni publicznej - go58

FDP Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny

spodarzem krajobrazu jest de facto samorząd lokalny, wspólnota mieszkańców. Samorząd lokalny
powinien taką opłatę pobierać, gdyż sektor prywatny umieszcza swoje komunikaty w przestrzeni
publicznej stworzonej właśnie przez samorząd. Dochody z reklamy outdoorowej powinny być dochodem własnym gminy.
Ponadto dostęp do przestrzeni publicznej powinien być reglamentowany. Niedawno rada
Paryża podjęła uchwałę, że zmniejsza powierzchnię reklamową o 20% w obrębie périphérique.
Oznacza to, że przestrzeń reklamowa jest inwentaryzowana i reglamentowana. Zakazem umieszczania reklamy powinny być objęte tereny przy drogach publicznych na obszarach niezabudowanych, na przykład w pasie 20–30 m od skrajni drogi; w przypadku terenów zabudowanych
można byłoby sobie wyobrazić istnienie ilościowych limitów powierzchni reklamowej uzależnionych od liczby mieszkańców, klasy jednostki osadniczej itd. Taka regulacja powinna służyć osiągnięciu pięciu celów: ochronie krajobrazu otwartego, poprawieniu estetyki miast i osiedli, podniesieniu dochodów gmin, ograniczeniu liczby wypadków na polskich drogach, przekierowaniu części
nakładów reklamowych na prasę i media elektroniczne, co stwarzałoby szansę poprawy ich jakości.
Co w związku z tym należy zrobić? Po pierwsze, przygotować białą księgę na temat regulacji outdooru w innych krajach; po drugie, opracować inicjatywę ustawodawczą dotyczącą reklamy zewnętrznej bądź ochrony przestrzeni publicznej. Uważam, że dziś bardziej bolesna czy
spektakularna jest dewastacja krajobrazu przez reklamę zewnętrzną niż przez budownictwo.

Przemysław Wolski, starszy wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu na
Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego
Chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie powszechnego kształtowania krajobrazu, bo
kształtowanie krajobrazu jest najskuteczniejszym sposobem jego ochrony. W związku z tym
chętnie zatytułowałbym tę debatę „Ochrona i kształtowanie krajobrazu”.
W polskim prawie występuje jedynie termin „ochrona krajobrazu”, termin „kształtowanie
krajobrazu” w ogóle się nie pojawia, co ma swoje konsekwencje. Krajobraz Polski jest kształtowany, bo toczą się procesy inwestycyjne, ale w wielu przypadkach jest on przypadkowym produktem ubocznym działań inwestycyjnych. Krajobraz nie jest w polskim ustawodawstwie zdefiniowanym pojęciem normatywnym i to także ma swoje konsekwencje - jest określany przede wszystkim
w kategoriach estetycznych, ale nawet to ujęcie nie jest zdefiniowane. W żadnej ustawie nie ma
definicji pojęcia krajobrazu.
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Ustawa o ochronie przyrody dotyczy ochrony walorów krajobrazowych i odnosi się jedynie
do 40% powierzchni kraju, a nie odnosi się do pozostałych 60% - te obszary nie są właściwie chronione. Podobnie mało skuteczne jest Prawo ochrony środowiska i Ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym. Jeśli chodzi o prawo budowlane, w ogóle nie ma w nim jakichkolwiek zapisów
dotyczących krajobrazu. Szczególnie interesujące jest, że w ustawie Prawo budowlane wśród wielu obiektów budowlanych - m.in. plac postojowy, plac składowy, składowisko odpadów - nie wymieniono parku. Park, w świetle Prawa budowlanego, nie jest więc obiektem budowlanym - ażeby
rozpocząć jego budowę, należy jednak uzyskać pozwolenie na budowę. Prawo budowlane nie
chroni obiektów architektury krajobrazu, a także uniemożliwia wykonywanie projektów obiektów
architektury krajobrazu przez architektów krajobrazu.
Uważam, że kształtowanie krajobrazu powinno należeć do obowiązków państwa, co wynika
z przyjętej przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Konieczna jest pilna transpozycja
zobowiązań

zawartych

w

tej

Konwencji,

głównie

poprzez

Ustawę

o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawę Prawo budowlane. Przede wszystkim te dwie ustawy
powinny regulować kwestie związane z kształtowaniem krajobrazu.

Wiesław Szczepański, Poseł na Sejm RP
Wydaje się, że dzisiaj kwestie związane z ochroną krajobrazu przyrodniczego
i kulturowego są warunkowane przede wszystkim wykorzystaniem środków unijnych oraz skokiem cywilizacyjnym. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie zgromadziliśmy niesamowitą
liczbę „specustaw”: drogowa, kolejowa, o Euro 2012, lotniskowa. W celu wykorzystania środków,
chcemy po prostu jak najszybciej rozpocząć procedury wyłonienia wykonawcy i procedury budowlane.
Przypomnę, że od początku lat dziewięćdziesiątych nie potrafiliśmy poradzić sobie z ustawą
rewitalizacyjną, która de facto powinna ratować starą substancję. Bardzo wiele osób i gmin nie
jest w stanie tych obiektów wyremontować. Dlatego system łączenia finansów unijnych i budżetowych, osoby indywidualnej, a także samorządu w tej ustawie powinien się znaleźć. Mimo zapowiedzi, przez dwadzieścia lat projekt ustawy właściwie nie ujrzał światła dziennego.
Kwestia zagospodarowania przestrzennego. Przypominam, że poprzednią ustawę
o zagospodarowaniu przestrzennym zmienialiśmy pod presją - trzeba było dać gminom czas na
przygotowanie planów. Okazało się, że odsuwanie tego w czasie o kolejny rok czy dwa lata na nic
się zdało, ponieważ gminy miały ważniejsze sprawy do załatwienia niż przygotowanie planów dla
całego obszaru – mam tu na myśli np. drogę, szpital, budynek szkolny. Kiedy na początku lat dwu-
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tysięcznych zmieniano tę ustawę, okazało się że nadal tylko 15% gmin ma plany dla swoich terenów, a 80% – studium. Dzisiaj mogę przyznać jedno: ta ustawa, która wtedy została przygotowana, jest po prostu ułomna i nic nie posunęło się naprzód w tej kwestii przez ostatnie lata. Być może wszystko powinno być zapisane w prawie budowlanym i nie powinno się tworzyć specustaw dla
jakichś określonych dziedzin. Każdy kto chce budować, powinien budować szybko, ale też zgodnie
z ładem przestrzennym, tak żeby chronić kulturę - zarówno tę krajobrazową, jak również w ujęciu
kulturowym - co powinno być spójne z zagospodarowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Wydaje się jednak, że w tej kadencji już niczego nie uda się osiągnąć. Zostało nam niewiele
czasu, więc trzeba pomyśleć o tym, żeby zaraz po wyborach przygotować takie prawo, które rzeczywiście pozwoli te określone dziedziny życia chronić jak najlepiej.

Michał Karalus, Starosta Pleszewski
W tej dyskusji dostrzegam element braku wiary w samorząd, a równocześnie element nieudolności, jeśli chodzi o kreowanie prawa komplementarnego. Chcę tylko powiedzieć, iż uważam,
że wspólnota lokalna ma prawo określać sposób korzystania z tego, co nazywamy dorobkiem,
dziedzictwem kulturowym, dziedzictwem przyrodniczym. Skupię się tutaj tylko na tym, co jest
dobrem przyrodniczym.
Życie to zmiana, rozwój wymaga pewnych kompromisów. Dzisiaj obszarów kompromisu nie
widzę - na pewnym obszarze jest nawet rywalizacja pomiędzy organizacjami, które zajmują się
ochroną przyrody, równocześnie konkurując z wyzwaniami współczesności. Czy taki kompromis
jest możliwy na gruncie dzisiejszego prawa? Moim zdaniem nie. Jeśli nie doprowadzimy do zmiany
tej sytuacji i wspólnota lokalna nadal nie będzie miała prawa określać, w jaki sposób chce korzystać ze środowiska przyrodniczego, będąc w tym zakresie ubezwłasnowolniona, postępu nie będzie.
Pomimo iż budowane w XIX i w XX wieku zbiorniki wodne również stanowiły „gwałt”
na środowisku naturalnym, w tych miejscach przyroda wróciła do stanu równowagi, znakomicie
się odbudowała. Te zbiorniki dziś są przykładem dobra kulturowego, które wypełniają komplementarnie swoją rolę gospodarczą, ekologiczną, społeczną (rekreacja i wypoczynek). Nie może być
tak, że np. w Wielkopolsce jest ponad dwadzieścia projektów budowy zbiorników retencyjnych, a
nie jest realizowany ani jeden! I to w sytuacji, gdy w kraju mamy deficyt wody, w szczególności w
Wielkopolsce. Musimy umieć godzić potrzeby współczesnych wyzwań, w przeciwnym razie będziemy głupcami, którzy wnukom zostawią stepowy kraj.
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Uważam, że pomijanie szczebla powiatu w kreowaniu planów zagospodarowania przestrzennego jest błędem. Czasem gminy nie są w stanie sobie poradzić z tworzeniem wizji. Uważam, że uwzględnianie w myśleniu o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym wspólnoty powiatowej, byłoby taką pomocną kładką umożliwiającą przejście do tego, co nazywa się wojewódzkimi
planami zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj powstają one z pominięciem powiatów. Ta
sytuacja jest nielogiczna, gdyż w innych obszarach regulacji ustrojowych powiaty są angażowane i
z założenia mają być kreatywne.

Jarosław Pająkowski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego
Dyskusję na temat ładu przestrzennego, skomentowałbym jednym zdaniem: ostatnie dwadzieścia lat to niestety jedna wielka przegrana. Przykłady negatywne można mnożyć, jest ich cała
długa lista, jednakże dzisiejsza debata powinna wygenerować odrobinę optymizmu.
Zarówno w pracy zawodowej, jak w życiu osobistym zdecydowanie jestem zwolennikiem
twórczej praktyki, którą wolę od „mało twórczej teorii”. Jeśli prawo czegoś nie zabrania, to trzeba
próbować naprawiać rzeczywistość wokół siebie. Okazuje się, że istnieje wiele możliwości,
aby pewne rozwiązania na poziomie lokalnym wprowadzać w życie. Obecnie realizujemy kilka
projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody - np. doskonale do tego nadają się obiekty
z dawnych twierdz nad dolną Wisłą. Są to: Twierdza Grudziądz i Twierdza Chełmno, z których każda składa się z kilkudziesięciu niejednokrotnie zapomnianych, zdewastowanych obiektów, z licznymi betowymi lub ceglanymi pomieszczeniami, które po wojnie służyły m.in. jako pieczarkarnie,
a od kilkunastu lat najczęściej jako lokalne składowiska odpadów. Nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby niektóre z tych obiektów przejąć, najlepiej w użytkowanie lub trwały zarząd. Niestety niekiedy samorządy gminne, a szczególnie osoby prywatne, proponują dzierżawę tych obiektów za kwotę kilku tysięcy rocznie. Jeśli zatem projekt ochrony nietoperzy ma mieć efekt ekologiczny i trwać
ok. dziesięciu lat koszty takiej dzierżawy będą dość wysokie. W sezonie letnim (po okresie hibernacji nietoperzy) te schrony, które znajdują się bliżej drogi, stanowią doskonałą atrakcję turystyczną. Nagle okazuje się, że przedsięwzięcie warte zaledwie kilkanaście tysięcy złotych – tj. relatywnie niedużo - spełnia zarówno funkcję przyrodniczą i historyczno-kulturową, jak
też edukacyjną.
Jeśli chodzi o dalszą dyskusję, związaną z dewastacją krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, zwróciłbym uwagę na jeden fakt. Mianowicie w przypadku dużych inwestycji (szczególnie
tych liniowych, jak na przykład budowa dróg, gdzie jest znaczny postęp w zakresie nadzoru przy-
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rodniczego realizowanych inwestycji) tym, co umyka, jest zmiana struktury użytkowania gruntów
rolnych w ich pobliżu. Z przyrodniczego punktu widzenia bardziej szkodliwa dla różnorodności
biologicznej jest zamiana w dolinie rzecznej kilkudziesięciu hektarów użytków zielonych na duży
łan kukurydzy niż wybudowanie mostu nad rzeką.

Maria Staniszewska, Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego
Naszym bogactwem jest rozmaitość krajobrazu wiejskiego oraz wyjątkowa różnorodność
biologiczna. Rolnik poprzez wycięcie lasów i wzięcie ziemi pod uprawę stworzył nowy typ krajobrazu - jest to krajobraz otwarty, o wiele bardziej różnorodny niż na przykład w terenie zalesionym. W Polsce obejmuje on 60% powierzchni kraju. Niestety nasz krajobraz ubożeje, choć obecnie
nie zdajemy sobie z tego sprawy. W Unii Europejskiej istnieje system dopłat związanych
z intensyfikacją produkcji oraz część przeznaczona na rozwój obszarów wiejskich - proporcje wykorzystywanych środków działają na niekorzyść różnorodności biologicznej.

Tomasz Sot, Nadleśniczy w Nadleśnictwie Kozienice
Jak łatwo się domyślić, będę mówił o leśnictwie. Las jest bardzo ważnym składnikiem krajobrazu - to truizm, nad którym rzadko się zastanawiamy. Czasami jednak warto to sobie uzmysłowić, żeby docenić rolę lasu. Ktoś ujął wytłumaczenie w trzech słowach: piękny, łatwo dostępny,
odnawialny. Chciałbym w tej wypowiedzi udowodnić Państwu, że to, czym się w tej chwili zajmuje
polskie leśnictwo, Lasy Państwowe – tj. trwale zrównoważona gospodarka leśna oparta na podstawach ekologicznych - sprzyja nie tylko utrzymaniu drzewostanów, lasów jako bogactwa biologicznego w sensie lokalnym i ponadlokalnym, ale przede wszystkim stanowi o jakości życia i pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa ekologicznego, a także wpływa na aktywność społeczną.
Podstawową regulacją gospodarki leśnej w nadleśnictwie jest plan urządzania lasu. Analiza dostępnych opracowań dowodzi, że plan urządzania w Puszczy Kozienickiej jest wykonywany
nieprzerwanie od ponad dwustu lat. Oczywiście, są różne zakresy i obszary tego dokumentu, ale
cel zawsze był jeden: regulacja gospodarki leśnej w taki sposób, aby nie uszczuplać krajobrazu,
a jednocześnie racjonalnie użytkować jego dobra. Ciągłość i spójność planowania wydaje się zatem podstawowym warunkiem prowadzenia gospodarki w perspektywie dłuższego czasu. Opracowanie planistyczne o dwustuletniej tradycji mówi, gdzie, co, w jaki sposób leśnik ma chronić i
jak użytkować, aby ekosystem był trwały i pozytywnie oddziaływał na inne składniki krajobrazu.
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Decyduje o składzie gatunkowym, strukturze drzewostanów, ich zasobności, pochodzeniu przy
uwzględnieniu możliwie wszystkich czynników lokalnych. Obecnie jest to już opracowanie wysoce
specjalistyczne - w pełni rozpoznaje gleby, wodę, szatę roślinną, opisuje drzewostany.
W czasie 85 lat funkcjonowania Lasów Państwowych i prawodawstwa polskiego wypracowano dokument szeroko konsultowany społecznie, uzgadniany, opiniowany, poddawany debacie publicznej, a zgodnie z zarządzeniem nr 12 dyrektora generalnego Lasów Państwowych został
on poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Według mnie dokument ten i tryb
jego sporządzania jest obecnie podstawowym i najlepszym narzędziem wykonywania zadań i realizacji celów gospodarki leśnej w nadleśnictwie wynikających z ustawy o lasach. Bardzo ważna
jest tutaj rola państwa, dlatego zapewne jest to jedno z ważniejszych zagadnień naszej dzisiejszej
dyskusji. Jako urzędnik jednoosobowo odpowiedzialny za gospodarkę leśną (zgodnie z ustawą
o lasach) nie byłbym w stanie prowadzić działalności bez struktury Lasów Państwowych. Proszę
zwrócić uwagę, że wspomniane wyżej specjalistyczne opracowanie jest wykonywane dzięki funduszowi leśnemu, który pozwala mi funkcjonować, a którego dysponentem jest dyrektor generalny.
Zadania, które plan przede mną stawia w Nadleśnictwie Kozienice, w jednej czwartej są finansowane z funduszu leśnego. Na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest dziewięć rezerwatów, sto
sześćdziesiąt dwa pomniki przyrody, park krajobrazowy, sześćdziesiąt osiem użytków ekologicznych, dwa i pół tysiąca hektarów siedlisk chronionych, Natura 2000 na całej powierzchni, 10 ostoi
ochrony strefowej ptaków, liczne stanowiska roślin i zwierząt chronionych. To dowód na sukces
gospodarki leśnej prowadzonej planowo w warunkach własności państwowej, pozwalającej zachować dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne Puszczy Kozienickiej.
Mam nadzieję, że w tej krótkiej wypowiedzi udowodniłem, że gospodarka leśna oparta na
założeniach ekologicznych, realizowana na podstawie planu urządzania lasu pozwoli zachować ten
element krajobrazu w funkcjonującym systemie.

Michał Kulesza, Doradca Społeczny Prezydenta RP
W nawiązaniu do kwestii obecnego ustawodawstwa chciałbym zauważyć, że ustawa
o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. i późniejsza ustawa z 2003 r. zniszczyły dorobek
planistyczny poprzednich pokoleń i odebrały go gminom. Był to akt nieprawdopodobnego barbarzyństwa legislacyjnego na skalę światową - nie słyszałem o takim państwie, które w podobny
sposób wyeliminowałoby z porządku prawnego i intelektualnego cały dorobek planistyczny poprzednich pokoleń.

64

FDP Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny

Niemalże wszystkie kwestie związane z krajobrazem przyrodniczym i kulturowym znajdują
się w gestii gminy - większość aktów związanych z wykorzystaniem przestrzeni uchwalana jest na
tym właśnie poziomie. Fakt ten oznacza, że państwo musi we właściwy sposób spełniać swoją
funkcję regulacyjną, gdyż w Polsce jest 2,5 tysiąca gmin, 300 powiatów. Obecnie, nawet jeśli założy się najlepszą wolę, wiedzę i wiarę, w omawianym zakresie funkcjonariusze publiczni działają
w próżni regulacyjnej. Każda chwila zwłoki, odsuwanie w czasie momentu wejścia w życie już
opracowanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym działa na niekorzyść tego, o czym tutaj
Państwo mówią na poziomie filozoficznym, doktrynalnym i artystycznym. Na poziomie menedżerskim (zarządzania publicznego) podstawową warstwą jest planowanie miejscowe – liczne mechanizmy finansowe, programowe, strukturalne w planie miejscowym albo spotykają się i stanowią
podstawę regulacyjną, która w kategoryczny sposób mówi, co jest dozwolone, a co nie. Albo powstaje chaos dokumentów państwowych różnego stopnia.
Podsumowując, Polsce odebrano dorobek planistyczny wielu pokoleń, a w jego miejsce
z nieznanych powodów nie wprowadza się nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Tomasz Borecki, Doradca Społeczny Prezydenta RP
Jestem leśnikiem, więc będę mówił o przyrodzie i o lesie. Fakt istnienia odrębności przyrodniczej poszczególnych regionów świata to znakomita sprawa – dzięki temu bardzo dobrze widać nasze dziedzictwo kulturowe i to wszystko, co w przestrzeni przyrodniczej Polski się dzieje.
Rozpocznę od stwierdzenia pewnych faktów, żebyśmy nie popadali w minorowy nastrój.
Wyraźnie trzeba powiedzieć, że w ciągu ostatnich 50-60 lat zaszły bardzo pozytywne zmiany, jeżeli
chodzi o polskie lasy, o ich różnorodność przyrodniczą i w tej sprawie mogę z każdym polemizować, przytaczając fakty. Zmieniliśmy sytuację naszych lasów w sposób zasadniczy – powierzchnia
lasów wzrosła o 2,5 miliona ha, zwiększyliśmy udział gatunków liściastych w składzie gatunkowym,
wzrósł średni wiek polskich lasów i przeciętna masa przypadająca na 1 ha. Ochrona krajobrazu to
między innymi ochrona naszych rodzimych gatunków, rzeźby terenu, wód. Doszło tu do znacznych
zaniedbań w zakresie ochrony wód i tym problemem trzeba się zająć. Przy bardzo pozytywnych
zmianach, jakie zaszły w polskim leśnictwie nastąpiły też negatywne, tj. zmniejszenie retencyjności
polskich lasów.
Wydaje się, że czymś bardzo złym - szczególnie teraz, w kontekście Natury 2000 - jest
mnożenie bytów, jeśli chodzi o ochronę przyrody. W Puszczy Białowieskiej, która dla nas wszystkich jest symbolem ochrony przyrody, mamy kompleks promocyjny puszczy, park narodowy, masę
rezerwatów, park krajobrazowy, Naturę 2000 na całym obszarze puszczy i ciągle się zastanawia65
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my, jak mamy tam gospodarować. Nie może być tak, że nie ma dokumentu, myśli zbierającej to
wszystko w jedną całość. Myślę, że operat urządzania lasu, który ma bardzo wysoką rangę prawną
i jest podpisywany przez ministra środowiska, mógłby taką rolę pełnić.
Kwestią nadzwyczaj ważną jest relacja „przyroda a człowiek”. Musimy pamiętać, że człowiek w przyrodzie jest najważniejszy i jest cząstką ekosystemu. Działania ochronne, które konfliktują człowieka z przyrodą, są dla tej przyrody również negatywne. Ażeby racjonalnie chronić przyrodę, musimy znaleźć złoty środek, zapewniający z jednej strony rozwój kraju, rozwój przestrzeni
przyrodniczej i polskiej wsi, z drugiej zaś - ochronę przyrody oraz jej bogactwa i piękna.

Paweł Skrzywanek, Prezes Fundacji „Lubiąż”
Mam takie wewnętrzne przekonanie, że jednym z największych grzechów transformacji,
która się dokonywała w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat, jest patrzenie na rzeczywistość
przez pryzmat resortowy. Zanarchizowaliśmy system, wprowadzając różnego rodzaju narzędzia
prawne. Nie pomagaliśmy w ten sposób w rozwiązywaniu problemów ani

obywatelskich,

ani usuwania skutków poprzedniego systemu, tylko powiększaliśmy pole konfliktu zarówno
w relacji obywatel–władza publiczna (samorządowa czy państwowa), jak i pomiędzy poszczególnymi decydentami publicznymi. Została zatracona konstytucyjna zasada pomocniczości państwa.
Mówiąc o kształtowaniu przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, odwoływali się Państwo
do rozwiązań czysto resortowych. Nie było w ostatnich latach debaty dotyczącej kwestii publicznej, która wykraczałaby poza możliwości resortowe. Rozumiem, że tak się dyskutuje na posiedzeniu Rady Ministrów, na którym są ministrowie, ale takie debaty jak dzisiejsza można policzyć na
palcach jednej ręki. Chcę zaapelować o porzucenie magicznego postrzegania rzeczywistości prawnej - właściwie skierowanej na konflikt - na rzecz myślenia o stworzeniu takich rozwiązań konstytucyjnych, które stwarzałyby możliwość porozumiewania się w celu wspólnego poszukania właściwych i wspólnych decyzji. Fakt, że program ochrony zabytków od wielu lat nie może doczekać
się tzw. uzgodnień międzyresortowych jest przykładem tej złej filozofii państwa i prawa.
Jakie instrumenty służą ochronie? Mądre prawo, wiedza akademicka kształtowana
na wyższych uczelniach, środki finansowe i stałość oraz przewidywalność decyzji. Państwo, które
ze swoich zasobów w budżecie przeznacza na ochronę dziedzictwa narodowego kwotę kilku milionów złotych, staje się śmieszne w oczach obywateli i wobec samego siebie.
Kolejna sprawa to decyzyjność: Państwowa Służba Ochrony Zabytków jest zagrożona!
Ochrona dziedzictwa powinna zostać maksymalnie odpolityczniona. Jeżeli generalny konserwator zabytków jest decydentem politycznym wybieranym według klucza politycznego, nie może być
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mowy o stworzeniu jakiejkolwiek strategii, gdyż jego decyzje są podporządkowane wyłącznie polityce.

Romuald Olaczek, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Posłowie, członkowie rządu, media i inne ośrodki opiniotwórcze działają w atmosferze
braku wartości, którym powinni być wierni i którym powinni służyć. Według mnie nie ulega wątpliwości, że doszło do zachwiania proporcji między dbałością o interes publiczny, co jest obowiązkiem państwa, a dbałością o interes prywatny. To jest jedna z głównych przyczyn obecnej krytyki
wobec stanu krajobrazu i zachowania naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Przez długi czas sądzono, że ochronę krajobrazu w całości – przyrodniczego i kulturowego
– da się realizować w skali powszechnej poprzez mądre prawo gospodarcze i odpowiednie planowanie przestrzenne. Praktyka jednak dowiodła, że ani jedno, ani drugie nie może zapewnić tej
ochrony do końca. Wobec tego zaszła konieczność wyodrębnienia z obszarów szczególnie cennych
i nadania im właściwej rangi prawnej oraz zastosowania innego sposobu ochrony.
Jeżeli chodzi o krajobraz naturalny wypracowano wiele takich form, które lepiej lub gorzej
swoją funkcję spełniły. Parki narodowe i parki krajobrazowe pełnią nie tylko funkcję ochrony, ale
przede wszystkim funkcję edukacji społeczeństwa. Proszę powiedzieć, kto zrobił więcej dla upowszechnienia edukacji ekologicznej niż pracownicy parków narodowych, stu dwudziestu parków
krajobrazowych, a od pewnego czasu także nadleśnictw? Otóż system tworzenia tych obszarów
chronionych rozwijał się u nas od lat dwudziestych, dokładnie od 1921 roku, choć były oczywiście
okresy lepsze i gorsze. W latach powojennych mniej więcej w każdym dziesięcioleciu tworzono
dwa nowe parki narodowe. Wyjątkiem były dwa okresy, lata 1955–1960 i 1989–1996, w których
utworzono po sześć parków narodowych. W 1996 roku z różnych przyczyn praktycznie skończyła
się działalność w zakresie tworzenia parków narodowych i parków krajobrazowych. Ostatnio
czynnikiem, który cały ten system dodatkowo osłabił, jest dezintegracja systemu ochrony przyrody
i brak ustanowienia zasad współpracy pomiędzy różnymi ogniwami działań.
We wrześniu ubiegłego roku Konwent Marszałków Województw RP, którym powierzono
pieczę nad parkami krajobrazowymi i ochronę krajobrazu, obradował na ten temat i sformułował
cały szereg wniosków i postulatów – moim zdaniem słusznych – dotyczących systemu prawnego.
Wśród tych wniosków i postulatów była również jedna teza, z którą zgodzić się nie można – mianowicie mówiąca o tym, że kompetencje nie oznaczają obowiązków. Marszałkom województw
i sejmikom nadano kompetencje tworzenia i znoszenia parków krajobrazowych, ale nie powiązano
tych kompetencji z obowiązkiem dbałości o te parki.
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Ryszard Kapuściński, Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody
Chciałbym w zasadzie wspomnieć o trzech wątkach - dotyczących prawa i jego egzekucji,
świadomości społecznej oraz edukacji. Mówiąc o skuteczności prawa, chciałbym zwrócić uwagę,
że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której prawo nie tylko jest niedoskonałe, ale przede
wszystkim nie jest egzekwowane, przez co działania organów powołanych do ochrony krajobrazu
są nieskuteczne. Jeśli chodzi o świadomość społeczną, dzisiaj sytuacja wygląda tak, że decyduje
ten, kto ma środki finansowe. Stąd wynika brak należytego planowania przestrzennego i stąd biorą się te ułomne decyzje w sprawie zabudowy, powodujące, że nawet w rejonie parków narodowych powstaje nielegalna zabudowa i nie ma siły, żeby powstrzymać ten proces.
Mówiąc o oddziaływaniu organizacji pozarządowych, które podobno są uciążliwe, trzeba
powiedzieć, że dzisiaj organy odpowiedzialne za ochronę krajobrazu, czy w ogóle ochronę przyrody, tak naprawdę nie czerpią wiedzy z nauki - dla nich ważniejsza jest reakcja mediów. Nie jest to
sytuacja pożądana, gdyż kompetencja i konsekwencja w działaniu ze strony wszystkich organów,
które stoją na straży ochrony przyrody, stanowią jeden z warunków skuteczności działań.

Elżbieta Dzikowska, historyk sztuki, sinolog, podróżniczka, reżyser i operator filmów
dokumentalnych
Jestem naocznym obserwatorem, jeżdżę po Polsce i oglądam. Opublikowane zostały już
cztery tomy mojego subiektywnego przewodnika „Groch i kapusta”. Co widzę? Dziedzictwo, które
podupada coraz bardziej - mnóstwo pałaców i dworów, które są w ruinie, na przykład przepiękny
pałac Lehndorffów w Sztynorcie na Mazurach. Oczywiście, jest to problem kosztów i kwestia
ewentualnego wykorzystania tych miejsc. Myślę, że właśnie obecne tu grono mogłoby zająć się
sporządzeniem projektu ustawy, która pozwalałaby prywatnym osobom, jak najszybciej i za jak
najmniejsze pieniądze, te dwory i pałace przejmować – pod warunkiem, że będą je remontować.
Poważne potraktowanie tych spraw wymaga przede wszystkim edukacji już od poziomu
przedszkola, zaczynając od nauki podstawowych zakazów typu: „Nie wolno śmiecić!”, „Nie wolno
pisać na murach zabytków!”. Na świecie wypracowano wzory współżycia kultury z naturą i do tych
wzorów trzeba sięgnąć. Dla mnie modelowym przykładem jest Norwegia, której kultura nawiązuje
do natury i z niej się wywodzi. Podczas otwarcia nowej opery w Oslo, zbudowanej na wzór lodowca spływającego do fiordu, zachwyciło mnie, że 90% obecnych (w tym ministrowie) przyszli na tę
uroczystość w strojach regionalnych. Właśnie poszanowanie natury i kultury pozwala Norwegii
zachować tożsamość.
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Jerzy Wertz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Przez ostatnich dziesięć lat w zasadzie zlikwidowaliśmy system ochrony krajobrazu
w Polsce, z trudem przez poprzednie trzydzieści lat budowany. W Ustawie o ochronie przyrody
zlikwidowaliśmy wszystkie zakazy dotyczące ochrony krajobrazu w parkach krajobrazowych
i obszarach chronionego krajobrazu. Usunęliśmy również zapis mówiący, że ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego parków krajobrazowych są wiążące dla miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Po co w związku z tym te plany tworzyć, skoro nie idą za tym
żadne konsekwencje? Kolejny postulat dotyczy realnego wdrożenia i egzekwowania zapisów
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Konieczna jest głęboka reforma służb konserwatorskich, które zajmują się zabytkami –
tak aby konserwator zabytków nie zajmował się wszystkim, lecz miał ściśle określone obowiązki
dotyczące zabytków. Koncepcja takiej reformy istnieje i myślę, że warto byłoby zająć się tą kwestią
na spokojnie, żeby nowy Sejm mógł ją wprowadzić. Dzisiaj termin „pomnik historii” nie niesie za
sobą realnej treści. Obecnie, stawiając wyższe wymagania właścicielowi „pomnika historii”, nasze
decyzje są w departamencie degradowane, ponieważ nie ma specjalnych przepisów mówiących,
że ten zabytek najwyższej klasy ma być traktowany inaczej niż pozostałe - wszystkie mają być traktowane równo. Wydaje się, że powinna istnieć możliwość zastosowania bardziej rygorystycznego
podejścia do zabytków najwyższej klasy.
Najwyższy już czas, żeby kwestia planowania przestrzennego realnie zaistniała w gminie
i w powiecie, ponieważ bez tego planowania nasza działalność jest właściwie iluzoryczna. Jako
urzędnicy dostajemy tysiące decyzji lokalizacyjnych z gminy, które trzeba uzgadniać.

Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Konieczna jest zmiana Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt
z 13 września 2010 r., przyjęty przez Komitet Rady Ministrów, powinien zostać uchwalony, jednakże nie wiadomo, czy będzie to możliwe jeszcze w tej kadencji Sejmu.
Krajobraz potrzebuje państwowego i samorządowego opiekuna, a jego najcenniejsze elementy – prawdziwego mecenasa. Zabytki i obszary krajobrazu kulturowego są jak polskie regalia,
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najcenniejsze skarby. Prezydent RP ustanawia pomniki historii, ale kompletnie brakuje funduszy
wspierających ich konserwację i rewitalizację.
Sądzę, że kolejne Forum Debaty Publicznej warto byłoby poświęcić kwestii pomników historii i zagadnieniom ich finansowania, a także głośnej sprawie 1% wydatków z budżetu państwa na kulturę. Dobrze byłoby, gdyby takie spotkanie odbyło się z jeszcze większym udziałem
przedstawicieli samorządu.

Jerzy Solon, Profesor w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
w Polskiej Akademii Nauk
Dzisiejsza sytuacja stawia przed nami nowe wyzwania - musimy podejść do ochrony krajobrazu w sposób nowoczesny, najpierw precyzując termin „ochrona krajobrazu”.
Mówiliśmy o pewnych obiektach jednostkowych, które nie są same w sobie żadnym krajobrazem, ale stanowią bardzo ważny element krajobrazu rozumianego jako przestrzeń. Rozmawialiśmy o pewnych atrybutach tych obiektów, tj. cechy wizualne, zasłanianie przestrzeni widokowej – to jeszcze nie jest krajobraz, ale jeden z jego elementów. Mówiliśmy o pewnych elementach związanych z przestrzenią, ale tak naprawdę tylko z tym, co jest na wierzchu. Całe planowanie przestrzenne i rozmieszczenie budynków stanowią część tak zwanego fenosystemu, systemu
jawnego, tego, co widzimy. Nie było tutaj natomiast mowy o elementach tak zwanego kryptosystemu, czyli tego, co jest niejako ukryte i wymaga bardziej szczegółowych metod badawczych, co
odpowiada za funkcjonowanie takiego systemu przestrzennego. Skoro wiadomo, że docelowo
chodzi o zmiany w ustawodastwie, musielibyśmy najpierw w tym gronie - czy też w gronie osób
powołanych do formułowania takich tez - zdefiniować, co byśmy w ogóle rozumieli pod pojęciem
ochrony krajobrazu. Jakie kryteria ma spełniać obiekt, żeby podlegać ochronie, jakie cechy tego
krajobrazu powinny być zachowane, żeby można było mówić o ochronie.
Ustawa o ochronie przyrody zawiera sformułowanie mówiące o tym, że ochrona krajobrazowa polega na „zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu”, które to cechy nigdzie nie są zdefiniowane - oznacza to puste pojęcie w ustawie.
Myślę, że warto byłoby zaangażować w prace specjalistów, których skupia Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu oraz posiadających wiedzę teoretyczną członków Komisji Krajobrazu Kulturowego w Polskim Towarzystwie Geograficznym. Dopiero takie forum, wraz z przedstawicielami
innych środowisk, powinno ustalić istotę ochrony krajobrazu.
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Liliana Sonik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Instytut Dziedzictwa”
Jesteśmy krajem o zniszczonym krajobrazie. W zabudowie panuje niezwykły dla Europy
chaos a stara, wartościowa tkanka architektoniczna zanika, podobnie jak niechronione ścisłymi
klauzulami krajobrazy naturalne. W organizacjach pozarządowych panuje przekonanie, że państwo w tym obszarze abdykowało. Nie chodzi tylko o zaniechania legislacyjne, o czym już mówiono. Jeżeli uznać, że polityka jest swego rodzaju pedagogiką, to państwo polskie zrezygnowało z
polityki w tym obszarze. A nie chodzi o rzecz błahą. Krajobraz kulturowy jest naturalnym środowiskiem człowieka, gwarantem jego harmonijnego rozwoju, komfortu psychicznego i tożsamości.
Jest też zapisem wypracowanego przez wieki unikatowego kodu estetycznego. Od tego wszystkiego nie można abstrahować, a tak postępowali ludzie nierozumiejący konsekwencji swych działań.
Dewastacja krajobrazu przyrodniczego i kulturowego niesie poważne skutki również ekonomiczne,
o czym Zachód wie od dawna. Skutecznie chronią swoje dziedzictwo Europa Zachodnia i Stany
Zjednoczone: w samym tylko Nowym Jorku aż 23 tysiące budynków i 82 kwartały obejmuje ścisła
ochrona i drakońskie prawo.
Doświadczenia (negatywne i pozytywne) innych krajów jednoznacznie wskazują, że udana,
zgodna z regułami trwałego rozwoju modernizacja musi opierać się na szacunku wobec miejscowego kodu krajobrazowego. Kilka lat temu organizowałam w Krakowie serię konferencji pod hasłem „Wspierać rozwój; chronić dziedzictwo”. Moim celem było przekonanie decydentów i opinii
publicznej, że konflikt między ambicjami modernizacyjnymi a koniecznością ochrony krajobrazu
kulturowego jest konfliktem pozornym. Tylko dbając o dziedzictwo kulturowe, gwarantujemy
stabilny i trwały rozwój. W efekcie Rada Miasta wprowadziła ważną dla tej sprawy uchwałę.
Należymy do cywilizacji słowa i kultury perswazji. Dlatego apeluję o stworzenie – w miarę
możliwości: pod patronatem Prezydenta RP – specjalnego programu edukacyjnego adresowanego do młodzieży oraz do decydentów. Informacje tam zawarte winny objaśniać sens i cel
ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, prezentować kompendium polskich aktów
prawnych w tej dziedzinie, ukazywać najciekawsze rozwiązania krajowe i zagraniczne, zachęcać do
wspierania szanujących reguły inwestorów i rzemieślników, a także pokazywać możliwości dofinansowania działań konserwatorskich oraz skutki ekonomiczne złych i dobrych praktyk.
Niezbędne jest wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostosowanie polskiego prawa do standardów europejskich. Jednak, jak słusznie zauważył profesor Kulesza,
wszystko rozstrzyga się na poziomie gminy. Jeżeli nie dopracujemy się odpowiedniej wrażliwości,
nawet z najlepszym prawem nie osiągniemy pożądanych efektów. Bez odpowiedniej edukacji
wszelkie rygory na poziomie gminy traktowane będą jako wrogie i niezrozumiałe hamulce rozwoju.
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Miał rację Andre Malraux, że dziedzictwa kulturowego nie dostaje się w prezencie, dziedzictwo trzeba zdobywać. Wbrew bezmyślnie powtarzanemu powiedzeniu – o gustach należy dyskutować, ponieważ trzeba je kształtować. Wśród obecnych na sali widzę Panie i Panów Profesorów
architektury z różnych ośrodków. Kilka lat temu sprowadziłam do Krakowa specjalistów z paryskiej
l’École de Chaillot, gdzie utworzono nowatorski kierunek podyplomowego kształcenia tzw. architektów dziedzictwa. Specjalizacja ta polega na umiejętności adaptacji historycznych zabudowań do wymagań nowoczesności oraz na projektowaniu nowych realizacji w sąsiedztwie starej
tkanki historycznej. W Polsce mamy z tym problem. O ile polscy architekci kolekcjonują nagrody
za projekty nowatorskie, o tyle adaptacje historycznych zabudowań szwankują. Być może należy
zastanowić się nad metodą kształcenia, sięgając po sprawdzone już wzory.
Ostatnia kwestia: w czasie prac nad nowo powstającymi rozwiązaniami prawnymi warto
pamiętać o problemie niszczejących budynków i terenów, których właścicieli nie udaje się odnaleźć. Ta sprawa wymaga pilnej regulacji na poziomie krajowym.

Piotr Żuchowski, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mam świadomość – jako człowiek, który przeszedł wszystkie szczeble kariery
w samorządzie: od gminy, poprzez powiat, aż po województwo – że nawet najlepsze prawo nie
rozwiąże tego problemu. Jako generalny konserwator zabytków bardzo często mam do czynienia
z ogromną sprzecznością interesów w zakresie ochrony dziedzictwa. Bardzo często ochrona zabytków i dziedzictwa postrzegana jest jako przeszkoda w działaniu samorządowej władzy publicznej.
Chciałbym dzisiaj przytoczyć pewien przykład. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, która przestrzeń jest obszarem historycznego dziedzictwa polskiej państwowości, a zarazem symbolem państwowości współczesnej, doszlibyśmy do wniosku, że tym obszarem jest dla nas – przynajmniej dla
mnie – Trakt Królewski i Pałac Prezydencki. Trakt Królewski jest przestrzenią wyjątkową (szczególnie na tym odcinku od Pałacu Staszica do Placu Zamkowego) i tak naprawdę symboliczną, którą
powinniśmy traktować jako swoisty znak, niepowtarzalny symbol naszego dziedzictwa, po które
możemy dzisiaj sięgać i do którego możemy się odwoływać jako państwo o wielowiekowej tradycji. Oczywiście czymś normalnym jest to, że taki obszar należy chronić w sposób wyjątkowy. Taka
przestrzeń architektoniczna, przestrzeń publiczna - tak jak każdy znak czy symbol - zawsze powinna być otoczona ochroną w trosce o to, by nie uczynić niczego, co radykalnie zmieni tę przestrzeń,
niejako zafałszuje czy w ogóle podważy jej znaczenie.
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Plac, który znajduje się vis-à-vis mojego resortu, to rozwiązanie przestrzenne nawiązujące
do klasycznej przestrzeni publicznej – do Placu Kapitolińskiego w Rzymie z pomnikiem Marka Aureliusza w centrum, zaprojektowanego dla Rzymu z przyczyn polityczno-społecznych przez Michała Anioła. To rozwiązanie zostało w sposób doskonały przeniesione do Warszawy, tyle że
w centrum naszego placu stoi świetna rzeźba Thorvaldsena przedstawiająca księcia Józefa jako
młodego rzymskiego rycerza.
Tak naprawdę każdy z Państwa może sobie zadać pytanie, jakie niebezpieczeństwo grozi
tej przestrzeni. Ta przestrzeń dla mnie jako Polaka, który jako młody człowiek tęsknił za demokracją i który dzisiaj żyje w państwie demokratycznym, jest przestrzenią wytęsknioną. Najnowsza
propozycja słupów świetlnych na Krakowskim Przedmieściu jest bardzo niebezpieczna, bo gdy
zostanie zrealizowana, przestrzeń ta będzie całkowicie zdominowana przez to rozwiązanie.
Mamy dzisiaj przestrzenie wyjątkowe - w ostatnim dwudziestoleciu nie tylko doskonale
chronione, ale też niejako wydobyte. Musimy odważnie o tym mówić i troszczyć się, żeby przestrzenie te nie uległy zniszczeniu. Zgadzam się z tezą, że brakuje u nas systemowego planowania
przestrzennego i że system ochrony dziedzictwa, szczególnie zabytków, padł jego ofiarą. Nie mam
najmniejszych wątpliwości, że to, czego nam naprawdę brakuje, to nie tylko odwaga, lecz także
pewne niepodważalne standardy.

Maciej Pietrzak, Przewodniczący Zarządu Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu
W pełni zgadzam się z opinią profesora Solona, że musimy zwrócić szczególną uwagę
na stosowany aparat pojęciowy, biorąc pod uwagą fakt, iż ustalenia, które tutaj podejmujemy,
mają zakończyć się projektem legislacyjnym. Używamy na przykład terminów „ochrona krajobrazu” i „kształtowanie krajobrazu”, choć od dawna doskonale wiemy, że one się nie wykluczają –
można krajobraz chronić, kształtując i kształtować, chroniąc. W konsekwencji znacznie lepszym
terminem jest „gospodarka krajobrazem”. Podobnie cały czas mówi się: krajobraz naturalny
i krajobraz kulturowy, jednakże doskonale wiemy, że jest to daleko idące uproszczenie - obecnie
de facto wszystkie krajobrazy są kulturowe, pytanie tylko, jak dalece zostały przez człowieka przekształcone. Zatem terminologia jest tutaj niezwykle istotna, co zresztą odnosi się również do terminu „krajobraz” - z całym szacunkiem do moich przedmówców, ale ten termin był tutaj używany
dosyć swobodnie.
Druga kwestia dotyczy świadomości przedmiotu ochrony. Tutaj pozwolę sobie powiedzieć,
że Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu przed kilku laty przygotowała projekt grantu badawczego
zatytułowanego „Krajobrazy charakterystyczne Polski”, którego celem miało być właśnie zidenty73
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fikowanie krajobrazów typowych dla różnych regionów czy stref krajobrazowych Polski - z różnych
przyczyn ten projekt nie spotkał się z akceptacją gremiów przyznających granty i nie został zrealizowany. Jednakże nadal jesteśmy gotowi takie prace podjąć.
Chciałbym przestrzec przed iluzją, jakoby mnożenie form ochrony krajobrazu czy przyrody miało rozwiązać problem. Nie jest tak, że krajobraz kończy się na granicy parku krajobrazowego czy na granicy miasta - istnieje jeden krajobraz, który często określa się mianem totalnego
ekosystemu człowieka. Docelowo chcemy chronić w całości właśnie ten jeden krajobraz - gdziekolwiek jesteśmy.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”
Weszła w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która nakazuje m.in. wszystkim
gminom w Polsce zmienić w ciągu roku wszystkie plany zagospodarowania oraz studia zagospodarowania, tak aby usunąć wszelkie ograniczenia co do instalowania masztów i podobnych budowli
telekomunikacyjnych. Jeżeli zgłosi się trzech operatorów komórkowych z żądaniem udostępnienia
dziedzińca Belwederu, nie będzie żadnej prawnej możliwości zatrzymania ich dążeń. Myślę, że ta
sprawa powinna być przedmiotem natychmiastowej interwencji legislacyjnej ze strony Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Na Mazowszu od kilku lat dokonuje się wielu wpisów do rejestru zabytków obszarów
urbanistycznych i ruralistycznych o wielkiej wartości. Jest to sposób wynaleziony przez wojewódzką konserwator zabytków, panią Barbarę Jezierską. Miasto, miasteczko czy wieś wpisane do
rejestru zabytków chronione jest dużo skuteczniej niż nieistniejącym na ogół planem miejscowym,
przeważnie ogólnikowym studium i słabymi albo słabo egzekwowanymi przepisami.

Paweł Jaskanis, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Genius Loci”
Dysponując pewnym dobrem - w tym przypadku jest nim krajobraz, w którego obrębie
istnieją pomniejsze dobra - należy mieć świadomość, że tego typu wartości wymagają sprawnego
zarządzania. Powstaje pytanie, czy w polskim prawie istnieją narzędzia do sprawnego zarządzania
dobrem wspólnym. Dochodzę do wniosku, że nie ma takich narzędzi albo są one bardzo rozproszone. Krajobraz, jak każde dobro, oczywiście poddawany jest różnym lobbystycznym zabiegom,
często o charakterze rabunkowym, którym państwo nie jest w stanie się przeciwstawić. Narzędziem sprawdzonym w całej demokratycznej, obywatelskiej Europie jest podatek katastralny.
W Polsce jest to narzędzie bardzo niepopularne. Myślę, że trzeba je „odczarować”, dając szansę
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lokalnym społecznościom – sąsiadom, wspólnotom zainteresowań, hobbystom – na to, żeby ludzie zaczęli się nawzajem pilnować i nie obciążali administracji publicznej, która w celu realizacji
swoich obowiązków ustawowych nierzadko sięga po bezpieczne dla siebie narzędzia
o biurokratycznym charakterze. Przepraszam za tę uwagę wszystkich kolegów ze służb konserwatorskich. Mam bowiem świadomość, że jest to chyba jedyna już administracja, która stoi na straży
historycznego ładu przestrzennego. Zarządzajmy krajem za pomocą rozsądnych narzędzi ekonomicznych, tak jak w krajach o dojrzałej demokracji. Przepisy nakazowe, obecne w różnych ustawach dotyczących prawa materialnego w odniesieniu do dziedzictwa, zostaną wówczas
w praktyce zawieszone, ponieważ opieka nad zabytkami i krajobrazem będzie przebiegać zgodnie
z oczekiwaniami wspólnoty lokalnej - o ile nie pojawi się zagrożenie zabytku i nieuchronna konieczność interwencji państwowej służby konserwatorskiej.
Podatek katastralny i związany z nim system ulg dla właściciela zabytku, w zamian
za ograniczenie jego praw własnościowych w imię interesu publicznego, powinien być przedmiotem gry o zachowanie wartości zabytku, także symbolicznych i niematerialnych. Stan ten powinien
podlegać przyjaznej kontroli przez służby konserwatorskie i wspólnotę lokalną (sąsiedzką
i funkcjonalną). Powinien podlegać sprawdzaniu, czy te wartości przyjęte przez samorząd w prawie miejscowym i lekko stymulowane przez rząd, są praktycznie wykonywane.
Nie wiem, czy dotarły do Państwa wiadomości o ostatnim orzeczeniu Trybunału
w Strasburgu w sprawie pretensji naszego rodaka, któremu służby konserwatorskie zabroniły budowy na nieistniejącym cmentarzu żydowskim, wpisanym do rejestru zabytków. Sąd uznał,
że właścicielowi należy się rekompensata za ograniczenia prawa własności wprowadzone w imię
interesu publicznego. Sam wpis do rejestru zabytków niczego nie załatwia, wprost przeciwnie jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Powinny zostać stworzone i wykorzystane narzędzia wyłącznie ekonomiczne, które tej kompensaty dokonają.

Alina Drapella-Hermansdorfer, Kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska na
Wydziale Architektury na Politechnice Wrocławskiej
Jako że dotychczas mówiliśmy o kulturze wysokiej, chciałabym powiedzieć parę słów
na temat kultury niskiej. Statystyczny Polak, będąc jednym z trzydziestoośmiomilionowej rzeszy
„architektów krajobrazu” naszego kraju, nie ma żadnego punktu oparcia. Nie daje mu ich ani polskie ustawodawstwo, ani służby odpowiedzialne za ład przestrzenny. Jeżeli ktoś nabywa nieruchomość na Zamojszczyźnie, na Dolnym Śląsku czy na Mazurach, nikt mu nie udzieli informacji,
w jaki sposób powinien się wpisać w lokalny krajobraz, jakie elementy przyrodnicze czy kulturowe
należy kultywować, a które są podatne na zmiany i wymagają twórczego podejścia. Wiadomo
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wprawdzie, jakie ograniczenia obowiązują na terenach chronionych lub w obiektach zabytkowych,
lecz nie każdy docenia ich sens. Być może brakuje nam owego przeciwnego bieguna, jakim są odpowiednio promowane dobre rozwiązania współczesne, gdyż życie w wyłącznym kulcie przeszłości
− bez poszanowania tego, co się dzieje „tu i teraz” − rodzi zrozumiały sprzeciw. Akceptacja i zrozumienie stają się często pochodną możliwości wyboru i o tym warto pamiętać.
Mówiliśmy tu sporo o pożądanych zmianach ustawowych. Trudno przecenić ich wagę,
niemniej jest wiele rzeczy, które można podjąć zanim te zmiany dojdą do skutku. Apeluję
o opracowanie atlasu krajobrazów polskich jako narzędzia edukacji oraz informacji użytecznej
dla samorządów lokalnych, o powołanie miedzyresortowego forum krajobrazowego do spraw
wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz wprowadzenie mechanizmów współzawodnictwa, zgodnie z duchem tejże Konwencji, na mocy której ustanowiono Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.

Krzysztof Chwalibóg, Przewodniczący Polskiej Rady Architektury
Krajobraz rzeczywiście jest jeden i nie uda nam się powstrzymać procesów jego degradacji
poprzez zmiany w jednej czy drugiej ustawie. To wymaga czegoś więcej – spójności działań
w gąszczu niespójnej legislacji i pomimo podziałów instytucjonalnych, które rozbijają problemy na
części.
Ten problem został zauważony w Europie już ponad dziesięć lat temu i od tego czasu trwa
opracowywanie polityk architektonicznych w zasadzie we wszystkich państwach członkowskich
Unii i prawie wszystkie mają już tego rodzaju dokumenty, w większości sygnowane przez rządy
tych krajów. W Polsce nie udało się tego osiągnąć, jednak w 2009 roku został opublikowany projekt „Polska polityka architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury” dotyczący w zasadzie wszystkich poruszanych dziś problemów. Jednakże w Polsce obowiązują podziały resortowe - nie udało się znaleźć ministerstwa, które na dłuższą metę mogłoby się tym
zająć, chociaż inicjatywa zrodziła się wskutek pozytywnej opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wydaje się, że bez woli politycznej, której realizacją zajęłaby się odpowiednia instytucja obejmująca zagadnienie w sposób całościowy - będzie on nadal ulegał procesom degeneracji, bez względu na rozwiązania stosowane w wymiarze regionalnym.
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Dariusz Słotwiński, Prezes
Nawierzchni Asfaltowych

Zarządu

Polskiego

Stowarzyszenia

Wykonawców

W latach dziewięćdziesiątych, kiedy wróciłem do kraju, z wielką euforią przyjąłem wiadomość o ogłoszeniu pierwszego programu budowy autostrad. Wtedy miało to się odbywać
w systemie koncesyjnym (BOT), który nie zdał egzaminu i wytworzyła się ogromna pustka. Jeżeli
chodzi o autostrady, Polska była w stanie dziewiczym - tylko te słynne schody do Wrocławia
z czasów hitlerowskich przypominały, że autostrady istniały. Już wtedy pojawiły się pierwsze
symptomy konfliktu na poziomie ochrona środowiska – rozwój cywilizacji, a nawet ochrona życia
ludzkiegoo był to pierwszy odcinek autostrady Wrocław – Opole. Do okresowego wstrzymania tej
budowy doprowadziły protesty Zielonych. Polska po 2004 r. dostała z UE na rozbudowę infrastruktury środki finansowe, jakimi nigdy po wojnie nie dysponowała. Jednakże okazało się, że są dwie
bariery w wydatkowaniu tych wielkich pieniędzy. Po pierwsze, brak poczucia nadrzędności dobra
publicznego nad dobrem prywatnym – słynne zatrzymania budowy wielu odcinków przez wzgląd
na własność prywatną. Po drugie, bariery stawiane przez Naturę 2000.
Dzisiaj mamy już świadomość, również polityczną, że część tych projektów, które chcieliśmy zrealizować na Euro 2012, nie zostanie wykonana wskutek m.in. faktu, iż uzyskały one pozwolenie na budowę ze znacznym opóźnieniem ze względu na konflikt z Naturą 2000. Moim zdaniem
Polska w tamtym czasie - będąc krajem dziewiczym, jeśli chodzi o autostrady - mogła sobie pozwolić na znacznie łagodniejsze przepisy, mogła nawet wynegocjować okresy przejściowe, tak jak zrobili to Czesi.
Dzisiaj wszyscy ci, którzy jeżdżą polskimi autostradami, mają okazję oglądać następujące
obrazki: przejścia dla zwierząt, ogromne wiadukty nad autostradami, przejścia podziemne dla żab.
Chcę powiedzieć, że przesadziliśmy, jeśli chodzi o ochronę środowiska, tak dalece, że straciliśmy
z pola widzenia balans pomiędzy życiem ludzkim a życiem zwierząt. Prawda jest taka,
że wydatkowanie pieniędzy unijnych przeznaczonych na infrastrukturę jest zagrożone - nie tylko
w zakresie Euro 2012, ale w skali ogólnej - co jest związane również z ograniczeniami czasowymi
dotyczącymi wydatkowania tych środków.

Wiesław Łepecki, Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Chciałbym zacząć od pytania: komu służyć ma to szeroko pojęte środowisko? Czy istnieje
samo dla siebie, czy tylko dla tych ludzi, którzy są fanatykami środowiska, czy dla całego społeczeństwa? Środowisko służy całemu społeczeństwu, grupom społecznym i jednostkom, które chcą
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z niego korzystać w szerokim rozumieniu. W ślad za tym, że nasze społeczeństwo staje się coraz
bardziej zamożne, zmienia się sposób korzystania z tego środowiska, zmieniają się preferencje
i oczekiwania społeczne. Nie ma od tego odwrotu, tak się dzieje na całym świecie, co nie oznacza,
że środowisko ma z tego powodu cierpieć. Myślę, że po prostu musi zaistnieć kompromis i to
kompromis szczególny. Oczywiście przede wszystkim środowisko ma służyć całemu społeczeństwu
i przyszłym pokoleniom, zaspokajając przy tym coraz większe potrzeby i oczekiwania jednostek.
Od wielu lat mieszkam na Mazurach, gdzie newralgicznym problemem jest budowanie
w pobliżu zbiorników wodnych. Na przestrzeni lat zmieniały się różne przepisy i ograniczenia,
również w zależności od podziału administracyjnego. W innych krajach – w Szwajcarii, Austrii
i Norwegii – buduje się nawet na wodzie. Moim zdaniem powinny zostać spełnione dwa warunki,
żeby można było budować w sposób spełniający szersze oczekiwania i tendencje społeczne. Po
pierwsze, powinny być stosowane środki ochrony technicznej, które już dzisiaj są powszechnie
dostępne, problematyczne natomiast jest ich egzekwowanie. Po drugie, powinno się działać w
obrębie pewnego klimatu czy stylu budowania, z czym jest u nas rzeczywiście bardzo źle. Oba
warunki powinny mieć odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem gminy zdecydowanie nie dają sobie z tym rady i myślę, że państwo bezwzględnie
musi wspomóc samorząd gminy nie tylko w kwestii finansowej, ale także w kwestii szeroko pojętej
polityki kształtowania krajobrazu - przede wszystkim jeżeli chodzi o dochowanie stylu zabudowy.
Jestem zdania, że plany miejscowe powinny kształtować w dużo większym stopniu niż dzisiaj możliwości zabudowy. Uważam też, że edukacja ekologiczna powinna być prowadzona cały czas, już
od przedszkola.

Dariusz Jaszczuk, Wójt Gminy Mrozy
Jeżeli chodzi o obszary chronione, na terenie gmin wiejskich jest ich najwięcej. Wydaje się,
że jeśli w porę nie zostaną podjęte odpowiednie działania legislacyjne, jeżeli nie powstaną różnego rodzaju opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego – na skutek
dużego tempa rozwoju kraju niektóre obszary w równie szybkim tempie po prostu stracimy. Najwyższy czas podjąć walkę na wspólnym froncie, najwyższy czas na działania w zakresie różnego
rodzaju opracowań oraz na inne działania.
Nie zgadzam się do końca ze stwierdzeniami, że mnożą się różnego rodzaju opracowania,
instytucje, fundacje czy formy działalności na rzecz ochrony środowiska. Według mnie Polska
ze swoimi zasobami jest bardzo ciekawym krajem i jeśli w porę zorganizujemy to wszystko planistycznie, znajdziemy miejsce i zastosowanie dla tych wszystkich pomysłów. Zgadzam się z panem
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profesorem Kuleszą, że w niektórych elementach planowania po prostu się uwsteczniamy - wciąż
odnosimy się do stanu sprzed roku dziewięćdziesiątego. Faktycznie, wówczas funkcjonowała pewna hierarchia planowania, ale to były inne czasy. Dzisiaj tak naprawdę rządzi prywatny biznes,
pracując na dochód narodowy. Należy stworzyć odpowiednie instrumenty, żeby działania biznesowe nie doprowadziły do utraty najcenniejszego.
Dlaczego gminy w większości nie mają planów zagospodarowania przestrzennego? Być
może dlatego, że procedura ich uchwalania jest zbyt kosztowna i skomplikowana, zasady tworzenia są jednakowe dla aglomeracji warszawskiej i dla gminy wiejskiej. Gmina wiejska ma zabudowę
rozproszoną - narzuca się obowiązek sporządzania map w skali 1:1000 dla terenów rolnych, w
przypadku których istnieją jedynie ustalenia co do lasów, łąk i pastwisk. Wskutek takiego stanu
rzeczy sporządzanie planu pociąga za sobą znaczące koszty. Dodatkowo nacisk społeczny jest duży, skutkiem czego wójt czy burmistrz woli wybudować 200 m chodnika, gdyż dla mieszkańców ma
to wartość użytkową. Potrzebna jest więc edukacja – kolejne „słowo-klucz”.
Nie bójmy się określenia „interwencja państwa”. Tak dalece demokratyzujemy nasze życie, liberalnie podchodzimy do wielu spraw, że przyroda po prostu tego nie wytrzyma. Musimy
wprowadzić instrumenty państwowe. Dajmy samorządom i innym instytucjom możliwość kształtowania pewnych obszarów w tym kraju, ale wyraźnie powiedzmy, co wolno, a czego nie wolno.
W przeciwnym razie funkcjonować będą różne lobby, zaistnieją różne wpływy, a my będziemy
tylko prowadzili dyskusje takie jak dzisiaj.

Andrzej Bereszyński, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Zanim przejdę do kwestii działalności Państwowej Rady Ochrony Przyrody w zakresie
ochrony krajobrazu, pozwolę sobie na pewną anegdotę, która być może w rezultacie kiedyś będzie miała charakter aplikacyjny. Mianowicie kilka lat temu zaproponowałem wydanie albumu
pokazującego zniszczony krajobraz, zniszczoną przyrodę, zdegradowane środowisko – wtedy pomysł nie został zrealizowany, ale nadal uważam, że idea jest słuszna.
Mówimy oczywiście o całokształcie krajobrazu w Polsce, nie możemy mówić o określonych
obszarach przyrodniczych. Chcę podkreślić udział Państwowej Rady Ochrony Przyrody
w kształtowaniu krajobrazu i jego ochronie. Pozwolicie Państwo, że przytoczę pewien fragment
opracowania, które pan profesor Olaczek i jego zespół z Państwowej Rady Ochrony Przyrody przygotowali na wspomniane przez spotkanie Konwentu Marszałków.
„W Państwowej Radzie Ochrony Przyrody w 1971 r. wypracowano koncepcję wyodrębnienia szczególnie cennych fragmentów kraju i poddania ich ochronie wykraczającej poza ramy tego,
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co mogły dać ówczesne prawa dotyczące gospodarowania przestrzenią i zasobami. Zaproponowano dwie formy prawne: park krajobrazowy (obejmujący charakterystyczne dla regionu obszary
przyrodnicze o czystym środowisku i bogatej przyrodzie, wolny od zainwestowania i przeznaczony
do turystyki krajoznawczej i edukacji) oraz obszary chronionego krajobrazu o wartości środowiska
przyrodniczego rangi lokalnej (przeznaczone do codziennego wypoczynku, turystyki pobytowej
i rozwijania bazy turystyczno-wypoczynkowej). Na obszarach obydwu tych form dotychczasowa
gospodarka rolna i leśna mogła być prowadzona bez ograniczeń. (…) Państwowa Rady Ochrony
Przyrody opracowała program ochrony krajobrazu i upowszechniła go. Był dobrze przyjęty przez
społeczeństwo, a pierwsze parki krajobrazowe powstały w latach 1976–1978”. Ja przytaczam
fragmenty tego opracowania w pewnym skrócie. „Z oddolnej inicjatywy województw, gmin, planistów przestrzennych, lokalnych działaczy społecznych utworzono sto dwadzieścia parków krajobrazowych – o czym już mówił tu profesor Olaczek – które stały się najważniejszym instrumentem
ochrony krajobrazu”. I ostatnie zdanie: „Po roku 1995 tworzenie nowych parków krajobrazowych
całkowicie ustało”.
Myślę, że znaczna część osób z naszego grona miała okazję przestudiować ramową strategię państwa do 2030 r. zapowiadającą wydzielenie pewnych obszarów zdegradowanych. Panujmy
oczywiście nad całym krajobrazem, nad całą przyrodą, ale uszanujmy to, co czterdzieści lat temu
zostało wypracowane poprzez tworzenie parków krajobrazowych i innych form ochrony krajobrazu.

Piotr Otawski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Jestem trochę zaskoczony wypowiedzią pana prezesa Słotwińskiego dotyczącą budowy
dróg i ochrony krajobrazu. Przede wszystkim z tego względu, że moim zdaniem drogi są akurat
przykładem sukcesu – dowodem na to, że pomimo pewnej udręki początkowych lat po wejściu do
Unii Europejskiej nauczyliśmy się budować drogi z zachowaniem walorów środowiska. Postaram
się przytoczyć tylko kilka faktów, które zadadzą kłam większości tez, które tutaj padły. Obszary
Natury 2000 w Polsce stanowią około 20% powierzchni kraju, w przypadku Hiszpanii 27,2%; Słowenii – powyżej 35,5%; Słowacji – powyżej 29%, Bułgarii – aż 33,9%. Natura 2000 nie oznacza
zakazu budowy dróg.
Jeśli chodzi o koszty środowiskowe budowy dróg w Polsce, według wypowiedzi rzecznika
prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowią one około 10% całości kosztów inwestycji, tymczasem średnia europejska to 15–20%. Przypomnę, że absorpcja środków
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wspólnotowych za zeszły rok przekroczyła plan o ponad 1 miliard euro, w związku z czym Polska
uzyskała dodatkowe fundusze w nagrodę - gros tych środków przeznaczonych jest na drogi.
W tej chwili mamy co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt projektów drogowych
w zakresie autostrad i dróg ekspresowych, w przypadku których decyzje środowiskowe zostały
wydane z poszanowaniem wymogów środowiska. Te projekty nie mogą być realizowane nie
ze względu na kwestie związane z ochroną środowiska, lecz z powodów finansowych. Dzięki temu,
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrozumiała, iż należy budować po spełnieniu
pewnych warunków środowiskowych, proces budowy naprawdę ruszył i przebiega obecnie
w takim tempie, z jakim nigdy w historii Polski nie mieliśmy jeszcze do czynienia.

Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
Pierwsza uwaga będzie optymistyczna. Właściwie wszyscy mówili tu o niskim poziomie
świadomości i potrzebie jej kształtowania - dzisiaj przeprowadziłem pewną ciekawą rozmowę
i dowiedziałem się, że jedna z wyższych uczelni otwiera kierunek „Ochrona środowiska
i dziedzictwa kulturowego”. Ponadto warto również zwrócić uwagę na przykład Lasów Państwowych – instytucji, która ma stabilne prawo i dlatego dobrze funkcjonuje. Może powinniśmy się
zastanowić nad tym, czy ze względu na wagę problemu i zaniedbań nie należałoby powołać
ministerstwa planowania przestrzennego.

81

FDP Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny

Rozdział III
Materiały przygotowane po Debacie

prof. dr hab. Romuald Olaczek, Uniwersytet Łódzki, Członek Państwowej Rady Ochrony
Przyrody
Przez ochronę – zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową (EKK) – rozumiem zachowanie (konserwację) krajobrazów wyjątkowych, kształtowanie krajobrazów zwyczajnych (codziennych) i naprawę zdegradowanych. Chciałbym poświęcić uwagę głównie tym pierwszym
o przewadze cech przyrodniczych, z dodaniem zdania o charakterze aksjologicznym.
Najważniejsze spośród wielu możliwych jest potoczne i powszechne znaczenie wyrazu krajobraz, jako obrazu kraju, oblicza Ojczyzny – rzeczy świętej i najbardziej wspólnej. Z tej przyczyny
stosunek do krajobrazu wyrażany w literaturze pięknej i praktykowany w życiu ma zawsze podłoże
emocjonalne, z reguły pozytywne, chociaż zależne od świadomości i często tłumione jest przez
doraźne interesy. Na stan krajobrazu kraju i okolicy swojego zamieszkania wrażliwi są prawie
wszyscy ludzie, oczekując przy tym, że dbałość o stan krajobrazu, poza ich własnym ogródkiem lub
podwórkiem, jest jednym z zadań państwa i jego organów. Jeśli oceniają, że coraz więcej przestrzeni ich kraju opanowuje chaos i brzydota, skłonni są uznać to za fakt niewywiązywania się państwa z obowiązku dbałości o wspólne dobro, z powinności jego ochrony. Jeżeli dodamy, że naturalne i kulturowe wartości polskiego krajobrazu cieszą się w społeczeństwie uznaniem i że Polska,
przystępując do EKK, dobrowolnie zobowiązała się wobec innych państw Rady Europy do należytej
dbałości o swój krajobraz, tym bardziej zrozumiałe będzie oczekiwanie od organów władzy państwowej i samorządowej działań na rzecz ochrony; i tym boleśniejsze spostrzeżenie, że tych działań nie ma lub idą w przeciwnym kierunku. Niestety wiele prawdy zawiera się w twierdzeniu o
bierności państwa wobec postępującej degradacji krajobrazu Polski. Na tę degradację i bierność
składa się wiele przyczyn. U ich podłoża, przynajmniej w zakresie zależnym od prawodawców i od
administracji, leżą pewne składniki systemu wartości w polityce państwa praktykowanej
i narzucanej obywatelom. Pierwszy to deprecjacja pojęcia dobra publicznego jako dobra wspólnego, zachwianie równowagi pomiędzy dbałością o dobra indywidualne (prywatne) i dobra
wspólne. Krajobraz nie jest własnością zarządców ani właścicieli gruntów; choć każdy z nich może
mieć na niego wpływ, pozostaje dobrem wspólnym. Drugi dotyczy roli państwa jako organizatora
życia zbiorowego. Widzimy uchylanie się centralnych organów państwa od niektórych obowiąz82
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ków i składanie ich na barki samorządów lub organizacji często niemających kadry, środków, a
nawet uprawnień adekwatnych do zadań. Tak stało się z planowaniem przestrzennym, a ostatnio z
ochroną przyrody.
Planowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna są niewątpliwie głównym instrumentem ochrony i racjonalnego kształtowania krajobrazu. Nie wdając się w ocenę stanu, w jakim się
znalazły, zwrócę uwagę na dwie sprawy wymagające naprawy, bowiem fatalnie wpływają one na
możliwość racjonalnego działania w ochronie krajobrazu i przyrody. Po pierwsze – należy przywrócić rangę miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego i obowiązek sporządzania
ich dla każdej gminy; powierzenie tego zadania samym gminom okazało się błędem: nawet bogate gminy nie kwapią się z ich sporządzaniem lub tworzą plan tylko dla małego obszaru pod konkretną inwestycję. Po drugie - normą stało się zastępowanie mpzp indywidualnymi decyzjami
o warunkach zabudowy; np. w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego takich decyzji jest 600800 rocznie. Park musi je opiniować, chociaż opinie te nader rzadko są brane pod uwagę. To, co
w zamyśle prawodawcy miało być tymczasowe i doraźne, stało się zasadą, która nie służy dobru
gospodarki przestrzennej ani zachowaniu swoistych cech krajobrazu, ani ochronie przyrody. Wójt
nie może nie wydać decyzji, choćby była ekologicznie i krajobrazowo niewłaściwa.
Krajobrazy, zwłaszcza wyjątkowe, powinny być zidentyfikowane, analizowane
i ocenione zgodnie ze standardami jakości krajobrazu ustalonymi przez kraj (art.6 EKK). Tego
w Polsce dotychczas nie zrobiono. Jest to jedno z zadań, jakie rząd powinien postawić przed nauką, podobnie jak zadanie opracowania katalogu krajobrazów zasługujących na ochronę
i krajobrazów zagrożonych, np. w formie czerwonej księgi krajobrazu, na wzór czerwonych ksiąg
roślin i zwierząt. Do pewnego stopnia lukę tę wypełniają obszary chronione. Wyjątkowe krajobrazy naturalne chronione są na podstawie ustawy o ochronie przyrody (UoOP), przy okazji ochrony
wartości przyrodniczych, jako parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. (Trzeba z ubolewaniem zauważyć, że nie dało
się urzeczywistnić idei parków i rezerwatów kulturowych pod rządami poprzedniej ani obecnej
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mimo istnienia dokumentacji o znakomitych
podstawach naukowych, np. dla Doliny Kamiennej). Podstawą ochrony wyjątkowych krajobrazów
naturalnych, a po części i kulturowych, pozostaje system ochrony przyrody, dlatego najwłaściwszą
drogą implementacji EKK do prawa polskiego byłoby włączenie do UoOP osobnego rozdziału poświęconego ochronie krajobrazu. Co samo w sobie nie gwarantuje, oczywiście, sukcesu
w zachowaniu piękna i różnorodności krajobrazowej Polski, jeśli będzie trwała tendencja do lekceważenia ochrony przyrody w polityce środowiskowej. System państwowej ochrony przyrody jest
w Polsce tworzony i rozwijany od grudnia 1919 r. (kolejne UoOP Sejm uchwalał w 1934, 1949,
1991, 2004 r.). Ochrona przyrody nigdy nie miała komfortowych warunków działania, ale od końca
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lat dziewięćdziesiątych warunki te się pogarszają. Symptomem tego są częste i chaotyczne zmiany
prawa, zbytnia drobiazgowość przepisów, biurokratyzowanie procedury podejmowania decyzji
w oderwaniu od realiów terenowych na chronionych obszarach, nieodpowiedzialne unieważnianie wcześniejszych ustaleń, np. planów ochrony bez zastąpienia ich nowymi planami. Zahamowano tworzenie sieci obszarów chronionych: ostatni park narodowy powstał w 2001 r., a park
krajobrazowy w 1998 r.; nie wprowadzono proponowanej przez UNESCO formy promocji regionów starego górnictwa i ochrony dziedzictwa geologicznego w postaci geoparków. Pilnej zmiany
wymaga przepis art. 10.2 UoOP uzależniający realizację przez państwo celu publicznego na gruntach państwowych, jakim jest utworzenie lub zmiana granic parku narodowego, od zgody samorządów, które traktują ten przepis jako prawo veta bez obowiązku poważnego uzasadnienia.
Zmiany wprowadzone w 2008 r. spowodowały całkowitą dezintegrację spójnego dotychczas systemu ochrony przyrody. Poszczególne jej segmenty są teraz pod władzą Ministra Środowiska,
dyrekcji ochrony środowiska, sejmików wojewódzkich i rad gmin – bez żadnej koordynacji, przepływu informacji, ustalenia zasad postępowania. Słusznie Konwent Marszałków Województw zestawił długą listę pytań do Ministra Środowiska o wykładnię i konsekwencje wynikające z nowych
przepisów; uznano też, że skoro sejmiki i rady gmin otrzymały prawa stanowienia różnych form
ochrony, ale nie stały się organami ochrony przyrody, to ich kompetencje nie oznaczają obowiązku kreowania nowych zadań ochrony przyrody ani krajobrazu. Wreszcie zmiany zasad finansowania parków narodowych wprowadzone w 2011 r. postawiły pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie tych instytucji narodowej kultury.
Krajobraz, jak kultura, jest tym, co pozostanie, gdy my przeminiemy. Oby potomni nie musieli mówić o nas tego, co J.U. Niemcewicz o swoim i poprzednich pokoleniach: „…my sami byliśmy nieszczęść naszych winą! Gnijąc w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju, myśleliśmy o sobie,
a nigdy o kraju” („Powrót posła”, 1790).
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dr hab. Jerzy Solon, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Postulaty dotyczące zasad ochrony krajobrazu

1. Obecny stan prawny i jego ograniczenia

Z punktu widzenia obecnego stanu prawnego ochrona krajobrazu zdefiniowana jest
w dwóch aktach prawnych. Art. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. nr 92 poz. 880) stwierdza, że ochrona krajobrazowa oznacza zachowanie „cech charakterystycznych

danego

krajobrazu”.

W ustawie

z dnia

27

marca

2003

r.

o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) nie używa się terminu „krajobraz”, ale
art. 1 stwierdza, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza
wymagania ładu przestrzennego, rozumianego, zgodnie z art. 2, jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne.
Różne regulacje dotyczące pośrednio ochrony krajobrazu znajdują się także w innych aktach prawnych, związanych z ochroną poszczególnych komponentów środowiska (np. prawo
wodne, ustawa o lasach, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska) oraz ochroną
dziedzictwa kulturowego.
W ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Dz. U. z 2006 r.,
nr 14 poz. 98) "krajobraz" zdefiniowano jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter
jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Natomiast "ochrona
krajobrazu" oznacza działania na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów
społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Jak widać z powyższych regulacji ochrona krajobrazu rozumiana jest w różnych aktach
prawnych w sposób zbliżony, choć nie identyczny. Brakuje przy tym kryteriów operacyjnych, niezbędnych dla identyfikacji "cech charakterystycznych" czy "ładu przestrzennego". Co więcej, występują także wyraźne sprzeczności między poszczególnymi aktami prawnymi, np. między ustawą
o ochronie przyrody (i przepisami wykonawczymi do niej) a prawem wodnym.
Ponadto wyraźnie jest widoczny brak szerszej perspektywy teoretycznej i metodologicznej
umożliwiającej syntezę różnych punktów widzenia. W rezultacie obserwuje się brak spójności
między poszczególnymi działaniami, co w konsekwencji prowadzi do mało efektywnej ochrony
krajobrazu, a nawet do konfliktów i sprzeczności w procesie planowania zadań ochronnych.
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2. Podstawy teoretyczne tworzenia nowych regulacji prawnych dotyczących krajobrazu

Punktem wyjściowym nowego prawodawstwa dotyczącego ochrony krajobrazu powinna
być wyczerpująca, kompleksowa i jednoznaczna definicja krajobrazu jako przedmiotu ochrony.
Powinna być ona niesprzeczna z definicją zawartą w Konwencji o ochronie krajobrazu, ale powinna być tak sformułowana, aby uniemożliwić (co jest teraz możliwe i nagminnie spotykane) stosowanie wzajemnie się wykluczających, wąsko ukierunkowanych interpretacji branżowych.
Tu warto podkreślić (czego stara się nie dostrzegać wielu specjalistów zajmujących się wyłącznie estetycznymi i kulturowymi aspektami krajobrazu), że definicja zawarta w Konwencji
uwzględnia podstawowe cechy krajobrazu rozumianego całościowo, a mianowicie: realność, zajmowanie wycinka przestrzeni, wpływ na zmysły ludzi, interakcje między środowiskiem biotycznym
i abiotycznym oraz społeczeństwem ludzkim, a także dynamikę krajobrazu w czasie.
Wydaje się, że możliwości kompleksowego ujęcia krajobrazu daje opisowa definicja wypracowana na gruncie ekologii krajobrazu. Zgodnie z nią krajobraz to część epigosfery (zewnętrznej sfery Ziemi) stanowiąca złożony przestrzennie układ o swoistej strukturze i wewnętrznych
powiązaniach, który zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie, charakteryzuje się określoną fizjonomią, którą można przedstawić na rysunku lub fotografii, jest systemem
dynamicznym, o sposobie funkcjonowania zależnym od naboru jego części składowych, powiązań
między nimi i rodzaju dominujących procesów oraz podlega ewolucji, czyli ma swoją historię.
Jednocześnie krajobraz jest całością przestrzenno-czasową składającą się z różnych układów hierarchiczne wzajemnie ze sobą powiązanych, które obejmują:
(1) układ antropogeniczny – na który składają się elementy krajobrazu wyróżniane, grupowane
i analizowane jako obiekty mające znaczenie dla życia ludzkiego i społeczeństwa;
(2) układ abiotyczny – dotyczący obiektów i relacji przestrzennych oraz funkcjonowania elementów i komponentów wyróżnionych na podstawie ich charakterystyki abiotycznej;
(3) układ biologiczny – w którym punktem centralnym są określone grupy organizmów (populacje,
gatunki, biocenozy) oraz ekosystemy.
Tak rozumiany krajobraz należy traktować jednocześnie jako:
- zestaw obiektów fizycznych, ich agregacji, konfiguracji i podsystemów (abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych);
- system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, geomorfologicznych, biogeochemicznych, ekonomicznych, społecznych i innych) integrujących różne obiekty fizyczne;
- zbiór bodźców, oddziaływujących na zmysły użytkownika, wynikających m.in. z fizjonomii
i funkcjonowania krajobrazu;
- zbiór rzeczywistych i potencjalnych usług (świadczeń) dla różnych grup użytkowników;
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- zbiór wartości przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych, duchowych, historycznych i innych, które najczęściej mają znaczenie względne, gdyż można je określić jedynie przy
porównaniu z innymi obiektami.
Należy tu podkreślić, że dwie pierwsze kategorie mają charakter obiektywny, istniejący niezależnie od woli, poglądów i nastawienia odbiorcy (użytkownika); natomiast trzy pozostałe mają
charakter względny, zależny od możliwości percepcji, potrzeb, kontekstu kulturowego, warunków
ekonomicznych i preferencji użytkownika.
Powyższa wszechstronna definicja krajobrazu umożliwia dopiero stworzenie odpowiednich
procedur definiowania "ważnych" oraz "charakterystycznych" cech krajobrazu, które powinny
zostać zachowane (chronione). Cechy te mogą dotyczyć wszystkich wymienionych elementów
(obiektów, funkcji, świadczeń ekosystemowych, wyglądu, itd.) zarówno w odniesieniu do obiektów wytworzonych przez człowieka, jak i elementów środowiska abiotycznego i świata żywego.

3. Zasady wyróżniania atrybutów podstawowych i cech charakterystycznych krajobrazu

Przytoczona wyżej rozszerzona definicja krajobrazu, choć wskazuje wyraźnie na wieloaspektowość obiektów wymagających ochrony w krajobrazie, nie daje jednak bezpośrednich
wskazówek, jak w pełni charakteryzować krajobraz oraz które obiekty i ich atrybuty są najważniejsze i godne zachowania. Teoretyczną podstawą takiej kompleksowej charakterystyki może być
koncepcja atrybutów podstawowych krajobrazu (Vital landscape attributes), która, z jednej strony
pozwala na sformalizowanie sposobu opisu jednostki przestrzennej, a z drugiej - wskazuje na stan
krajobrazu. Zgodnie z tą koncepcją do podstawowych atrybutów (cech) krajobrazu należą m.in.:
(1) Zróżnicowanie form terenu, (2) Zróżnicowanie ekosystemów; (3) Zróżnicowanie typów pokrycia terenu i użytkowania ziemi w aspekcie przestrzennym; (4) Historyczne użytkowanie (różnorodność, długość, intensywność) oraz jego pozostałości w krajobrazie; (5) Współczesne użytkowanie
(różnorodność, długość, intensywność); (6) Zróżnicowanie ekotonów, korytarzy ekologicznych
i biocentrów; (7) zasoby biotyczne, w tym różnorodność biologiczna, gatunki rzadkie i zagrożone;
(8) Przepływy i wymiana wody, energii i substancji mineralnych między ekosystemami oraz między
środowiskiem a człowiekiem; (9) Poziom odkształcenia antropogenicznego krajobrazu oraz źródła
degradacji (lokalizacja, natura, intensywność); (10) Świadczenia ekosystemowe i krajobrazowe
(ecosystem services) rzeczywiste i potencjalne.
Należy zwrócić uwagę, że wymienione wyżej atrybuty obejmują zarówno obiekty strukturalne pochodzenia w pełni naturalnego (abiotyczne i biotyczne), w pełni antropogenicznego oraz
będące rezultatem wspólnego oddziaływania procesów naturalnych i antropogenicznych. Co więcej, uwzględniają one także procesy podstawowe z punktu widzenia funkcjonowania krajobrazu
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oraz wpływające na jego przekształcenia. Koncepcja atrybutów podstawowych umożliwia zdefiniowanie kategorii, które powinny być uwzględnione przy formułowaniu cech charakterystycznych
poszczególnych krajobrazów i ich kompleksów. W ujęciu ogólnym cechy te powinny obejmować
charakterystyki: (a) strukturalne, (b) funkcjonalne, (c) estetyczno-wizualne.
Zgodnie z propozycją Solona i Sikorskiego do cech charakterystycznych krajobrazu w takim
ujęciu należy zaliczyć poniższe cechy:
– Cechy strukturalne, obejmujące przede wszystkim kompozycję (skład) i konfigurację (rozmieszczenie) elementów krajobrazu. Kompozycja krajobrazu określa liczbę płatów i powierzchnię zajętą
przez poszczególne elementy krajobrazu i ich typy. Można określać kompozycję ekosystemów,
typów użytkowania ziemi, obiektów chronionych, budowli sakralnych lub innych wydzielonych
kategorii obiektów przestrzennych. Najczęstszymi miarami stosowanymi do określenia kompozycji
są: bogactwo typologiczne, udział powierzchniowy, różnorodność powierzchniowa, wskaźnik równomierności, wskaźnik fragmentacji, gęstość granic. Konfiguracja krajobrazu określa rozmieszczenie poszczególnych elementów (lub typów elementów) w przestrzeni. Najczęściej stosowane miary to: wskaźnik kształtu, wskaźnik rozczłonkowania, średnia odległość do najbliższego obiektu tego
samego typu, długość granicy między elementami różnych typów (np. długość granicy las – pole),
różne miary skomplikowania struktury przestrzennej (np. wskaźnik bliskości czy wskaźnik zróżnicowania granic).
– Cechy funkcjonalne dotyczące funkcjonowania środowiska naturalnego (w tym przede wszystkim charakter stosunków wodnych, kaskad geochemicznych oraz biotycznych procesów wewnątrz- i między- ekosystemowych) oraz funkcjonowania na rzecz społeczeństwa. W zależności od
potrzeb te funkcje można rozpatrywać w stosunku do różnych grup społecznych (np. społeczności
lokalnych, turystów, naukowców oraz społeczeństwa w całości). Analiza cech funkcjonowania
środowiska naturalnego dotyczy w pierwszym rzędzie zasobów wód (powierzchniowych
i gruntowych), ich kierunku spływu oraz chemizmu (w tym zanieczyszczeń). Natomiast cechy geochemiczne związane są z rodzajem podłoża, dostępnością tlenu, procesami utleniania i redukcji
w wodach gruntowych. Funkcje pełnione przez krajobraz na rzecz społeczeństwa (w tym także
tzw. świadczenia ekosystemowe - ecosystem services) definiuje się w sposób hierarchiczny,
z uwzględnieniem szerszego kontekstu przestrzennego.
– Cechy estetyczno-wizualne, które są najtrudniej mierzalne i najmniej obiektywne; ogólnie można powiedzieć, że dotyczą tzw. „swojskości” krajobrazu oraz „tożsamości”, czyli możliwości jego
szybkiego rozpoznania i umiejscowienia w całym systemie wiedzy obserwatora, a także „atrakcyjności” określanej na podstawie przyjemności przebywania i chęci ponownych odwiedzin. Do cech
charakterystycznych w tym ujęciu należałoby zaliczyć m.in. obecność określonych obiektów zabytkowych, osi, panoram i punktów widokowych i in.
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Cechy charakterystyczne krajobrazu mogą i powinny służyć do oceny stanu krajobrazu
i do identyfikowania tych obiektów i ich atrybutów, które powinny być przedmiotem szczególnej
ochrony. Należy tu zwrócić uwagę, że identyfikacja tych cech (i obiektów) może być dokonana
z różnych punktów widzenia. W szczególności można mówić - przykładowo - o cechach charakterystycznych:
- odróżniających krajobraz A od krajobrazu B (np. typ mozaiki ekosystemów);
- wynikających ze specyfiki historii rozwoju regionu (np. typ osiedli i rodzaju zabudowy);
- świadczących o sposobach gospodarowania rolniczego, itp.
Z pragmatycznego punktu widzenia wszystkie cechy charakterystyczne krajobrazu można
podzielić - w sposób umowny - na dwie grupy. Do pierwszej należą te, które definiują ciągłość
funkcjonalną krajobrazu. Są one jednocześnie stosunkowo trwałe i trudno podlegają modyfikacjom.

Druga

grupa

obejmuje

większość

cech

strukturalnych

(głównie

biotycznych

i antropogenicznych), stosunkowo łatwych do manipulowania i z historycznego punktu widzenia
wyraźnie mniej trwałych. W obrębie tej grupy na szczególną ochronę zasługują dwie kategorie
elementów przestrzennych i ich zespołów:
(a) świadczące o odrębności krajobrazu w stosunku do terenów otaczających (można je uznać za
specyficzne cechy różnicujące), w tym także ogólny wzorzec (pattern) rozmieszczenia form rzeźby,
pokrycia terenu i osadnictwa;
(b) wynikające z historii osadnictwa, kultury i użytkowania ziemi w danym regionie (cechy tradycyjne, świadczące o ciągłości rozwojowej).
Cechy charakterystyczne krajobrazu (a na ich podstawie także obiekty zasługujące na szczególną ochronę lub wymagające modyfikacji) można identyfikować w różnych skalach przestrzennych w zależności od potrzeb.

4. Postulaty dotyczące nowych regulacji prawnych

Niezależnie od przyjętych rozwiązań formalno-prawnych (czy specjalna ustawa o ochronie
krajobrazu, czy też odpowiednia nowelizacja istniejących ustaw) nowe przepisy nie powinny wprowadzać nowych organów i urzędów odpowiedzialnych za krajobraz. Niezbędne jest natomiast odpowiednie poszerzenie kompetencji już istniejących ciał
i jednoznaczne określenie ich obowiązków.
Należy wprowadzić mechanizm rozstrzygania sporów wynikających z branżowej interpretacji prawodawstwa. Ważne jest przy tym, aby podstawą była ocena merytoryczna,
a nie tylko zgodność z formalnymi procedurami. Przykładowo, w obecnym stanie prawnym zarządca obszaru chronionego (np. dyrektor parku narodowego) nie może się
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w swoich decyzjach powoływać się na regulacje wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym, lecz tylko na (ułomne w odniesieniu do krajobrazu) regulacje z ustawy
o ochronie przyrody.
W regulacjach dotyczących ochrony krajobrazu wiodącą rolę powinny mieć odpowiednio
znowelizowane i uzgodnione dwie ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie przyrody. Należy wprowadzić wyraźny mechanizm, że jakiekolwiek
decyzje podjęte na podstawie przepisów wynikających z innych ustaw muszą być zgodne
z kryteriami i warunkami zawartymi w tych dwóch ustawach, aby były prawomocne.
Nowe prawodawstwo powinno bardzo jednoznacznie formułować cele i kryteria ochrony
krajobrazu. Należy zatem bardzo precyzyjnie skonstruować słownik terminów oraz wskazać ciała, które dokonują interpretacji kryteriów w przypadku pojawienia się wątpliwości.
Nie może być takiej sytuacji, jak obecnie, że nie wiadomo, co to jest "ład przestrzenny" ani
co to są "cechy charakterystyczne krajobrazu".
Wszelkie warunki, ograniczenia i wymagania nakładane na ochronę krajobrazu muszą mieć
charakter mierzalny.
Nie wszystkie zagadnienia dotyczące krajobrazu powinny być przedmiotem nowych regulacji krajobrazowych. W szczególności nowe regulacje nie powinny dotyczyć zagadnień zanieczyszczenia środowiska, utylizacji śmieci czy reklamy zewnętrznej.
Niezbędne jest stworzenie katalogu krajobrazów Polski (bazy danych o krajobrazach) jako
podstawy typowania obszarów (nie poszczególnych obiektów) wymagających specjalnej
ochrony. Katalog ten powinien mieć charakter wieloskalowy, przy czym w skali przeglądowej powinien uwzględniać głównie cechy charakterystyczne środowiska abiotycznego
i biotycznego, a w skali szczegółowej - głównie środowiska biotycznego i efektów działalności ludzkiej. Katalog ten powinien zostać stworzony przez grupę wybitnych fachowców ekologów krajobrazu, architektów krajobrazu, geografów krajobrazu kulturowego
i geografów fizycznych. Jednocześnie taka grupa fachowców powinna stworzyć ramowe
wytyczne dla praktycznej ochrony krajobrazu. Wytyczne te powinny być bezwzględnie
przestrzegane w działalności praktycznej. Wytyczne te powinny między innymi wskazywać
pewne brzegowe wartości liczbowe (np. procent powierzchni zajętej przez poszczególne
formy pokrycia terenu, stopień koncentracji zabudowy, dopuszczalna wielkość redukcji
poszczególnych świadczeń ekosystemowych itd.) w poszczególnych typach krajobrazu.
Ochrona krajobrazu mieści się w ramach koncepcji "rozwoju zrównoważonego". Koncepcja
ta, będąca konstytucyjnym wyznacznikiem rozwoju i gospodarowania w Polsce, jest obarczona brakiem jasnych kryteriów operacyjnych i jest raczej (w praktyce) zbiorem postula-
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tów i życzeń. Nie ma jasnych kryteriów, czy poszczególne działania mieszczą się w ramach
takiego rozwoju, czy też nie. Dlatego też należy również dążyć do zdefiniowania "krajobrazu zrównoważonego" w sensie ekologicznym, społecznym i gospodarczym. Z takiej definicji powinny jednoznacznie wynikać mierzalne kryteria.
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Jerzy Wertz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Pomimo braku ustawowych uregulowań związanych z ochroną krajobrazu, w Polsce
od połowy lat 70 – tych ubiegłego wieku zaczęto tworzyć parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Ostatecznie podstawy prawne ochrony krajobrazu zostały określone w ustawie
o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku. W ubiegłym wieku udało się utworzyć ogółem ok. 120 parków krajobrazowych, których sytuacja ochronna w latach 1991 – 2000 zaczęła się
stabilizować i wzrosło niepomiernie ich znaczenie społeczne. Niestety od 2000 roku wraz
z kolejnymi zmianami ustawy o ochronie przyrody zaczęto systematycznie ograniczać reżim
ochrony w parkach krajobrazowych oraz wpływ planów ochrony parków na plany zagospodarowania przestrzennego gmin. W 2005 roku utraciły moc wszystkie obowiązujące plany ochrony
parków krajobrazowych. Obecnie służby ochrony przyrody nie dysponują instrumentami prawnymi umożliwiającymi skuteczną ochronę krajobrazu. Pozytywne uregulowania prawne umożliwiające ochronę krajobrazu zostały w pełni świadomie zlikwidowane. Podejmowane dzisiaj działania
inwestycyjne, związane głównie z realizacją doraźnych interesów, skutkują radykalnym pogorszeniem i niweczeniem rodzimego krajobrazu.
Należy uznać, iż warunkiem likwidacji obecnej, krytycznej sytuacji jest:
wprowadzenie do polskiego prawa ustaleń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
z 20 października 2000 r. ratyfikowanej przez Prezydenta RP 24 czerwca 2004 roku, a do
dzisiaj nie wprowadzonej w życie.
dokonanie pilnych zmian ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (wraz z późn.
zmianami) przez wprowadzenie:
w art. 17 ust. 1 dodatkowego punktu: „zakaz wznoszenia budynków, budowli
i urządzeń technicznych na terenach o szczególnych wartościach krajobrazowych, ustalonych w planie ochrony parku”.
w art. 20 ustępu 4a o brzmieniu: „ustalenia planów ochrony, o których mowa w ust. 1
są wiążące dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa”.
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Jacek Dominiczak, Kierownik Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich ASP
w Gdańsku
Z ogromną ciekawością przysłuchiwałem się całej debacie. Nie mam wątpliwości,
że wszyscy na sali zdajemy sobie sprawę z tego, jak relatywnie mało nowych kulturowych
wartości powstaje w gwałtownym procesie dzisiejszego budowania, jak wiele istniejących
już wartości tracimy. Nie zawsze znaczy to, że nie wiemy, jak budować przestrzenie kulturowej
tożsamości. Mamy wiedzę i projektowe metodologie, które potrafią przynosić sukcesy, czego
polskim przykładem może być nagrodzony plan dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, do opracowania
którego użyty był autorski Kod Tożsamości Lokalnej. Jednak ten dobry plan dla miasta był
rezultatem indywidualnych decyzji osób go prowadzących, wychodził dalej, poza narzucone
prawem formuły. Doceniam wagę dobrze konstruowanego prawa, jednak jestem przekonany, że
dobra przestrzeń kulturowa potrzebuje przede wszystkim autentycznego przeżywania
i rozumienia kultury wśród osób mających wpływ na kształtowanie przestrzeni. Trudno mówić
o lokalnej tożsamości architektury, gdy architekci pochłonięci są nową fascynacją stylem
międzynarodowym; trudno oczekiwać lokalnej tożsamości miast, gdy urbaniści stosują metody tak
zwanej dobrej praktyki, które najczęściej owocują rozwiązaniami wedle logiki "prawie-jak..":
prawie-jak-Londyn, prawie-jak-Wiedeń, prawie-jak-Kopenhaga.
Nowe ustawy prawne będą mało skuteczne, jeśli będą próbowały narzucać wizję kultury
przestrzennej, która nie jest wytwarzana przez współcześnie działających ludzi. Nowe prawo
będzie skuteczne, jeśli spójnie opisze lokalne kultury i trendy działań w przestrzeni, pomoże
w rozwiązywaniu ich wewnętrznych antynomii, w osiąganiu spójności pomiędzy różnorodnymi
projektami spotykającymi się wewnątrz tych kultur.
Ale by stworzyć takie prawo dla kulturowych przestrzeni Polski, potrzeba nam publicznego
trendu fascynacji nowoczesnością kulturowej lokalności - swoistej wersji glokalności. Potrzeba
intelektualistów, którzy ten trend objaśnią i opiszą, potrzeba trendseterów, którzy wprowadzą go
w obszar kultury codzienności - a więc i w krwiobieg codziennych decyzji podejmowanych przez
architektów, urbanistów, deweloperów, radnych, budowniczych własnych domów i wszystkich,
którzy wybierają, w jakim mieszkaniu chcą budować swoją indywidualną przestrzeń kulturową.
Przestrzeni kulturowej potrzeba uruchomienia procesu podobnego do tego, który moderuje
systematyczny wzrost nowoczesnej eko-świadomości, potrzeba taktyki podobnej chociażby do tej,
która wprowadza kulturę bez tytoniu w przestrzeń publiczną - przecież jej sukces zaczął się od
stworzenia mody na niepalenie. Żeby zacząć, potrzeba nam mody na architektonicznourbanistyczną lokalność, potrzeba nam kulturowego, autentycznego trendu. Za nim powinno
pójść prawo.
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Pragnę podkreślić, że krajobraz kulturowy jest odzwierciedleniem nas samych, całego społeczeństwa – naszych postaw i poglądów, zdolności do postrzegania otoczenia jako całości. Jakość
krajobrazu kulturowego świadczy o harmonii człowieka i natury. Nieliczenie się z jego wartościami
prowadzi do bezpowrotnej degradacji miejsc w przestrzeni, do gry przypadkiem, koniunkturalnych
interesów, a w konsekwencji do chaosu i brzydoty. Kiedy pojawiają się budynki (i inne wytwory
ludzkiej ręki) bez związku z otoczeniem, gubi się gdzieś tożsamość miejsca.
Jeśli chcemy z należytą powagą potraktować krajobraz kulturowy, mamy obowiązek dokładnie się przyjrzeć wszystkim jego elementom. W pierwszym rzędzie oznacza to uznanie tezy, że
wśród ludzkich czynności, które podlegają normatywnemu porządkowaniu i regulacji, istnieje pewien ład, czyli coś, co „wprowadzają ludzie między przedmioty swej działalności” (F. Znaniecki).
Rodzi się jednak pytanie, jak trafić do społeczeństwa, jak je przekonać, że „krajobraz powstaje
przez nas”, że w nim widzimy nas samych, naszą wrażliwość i mądrość. Zrozumienie tej oczywistej,
tak by się zdawało, prawdy wymaga autentycznej i ponadpolitycznej woli jej uznania, ciągłości
edukacji na ten temat oraz rzetelnej informacji.
Tymczasem o krajobrazie mówi się na marginesie innych zagadnień – że ochronie prawnej
podlegają jego poszczególne składowe, a nie on sam jako dobro wspólne. Ustawa
o zagospodarowaniu przestrzennym nie precyzuje wymagań w stosunku do planów miejscowych dotyczących zasad kształtowania przestrzeni i ich relacji z istniejącym środowiskiem zbudowanym. Brak w
niej zapisu o obligatoryjności studiów i analiz krajobrazowych (wykonywanych przed opracowaniem
planów miejscowych). Czasami udaje się osiągnąć ład i harmonię, gdzie budynki i pejzaż stapiają się w
jedno, zrastając się i tworząc integralną całość. Siła oddziaływania takich miejsc buduje tożsamość
kulturową i społeczną.
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