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Zalecenie CM/Rec(2008)3 

Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej 

 

(Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 6 lutego 2008 r. na 1017 posiedzeniu Zastępców 

Ministrów) 

Komitet Ministrów, 

Uwzględniając fakt, iż celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności pomiędzy jej 

członkami w celu ochrony i urzeczywistnienia ideałów i zasad, które są ich wspólnym 

dziedzictwem; 

Z uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (ETS Nr 176), przyjętej przez 

Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 19 lipca 2000 r. i otwartej do podpisu dla państw 

członkowskich we Florencji w dniu 20 października 2000 r.; 

Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju opierającego się na zrównoważonej                 

i harmonijnej zależności pomiędzy potrzebami społecznymi, działalnością gospodarczą            

i środowiskiem; 

Zwracając uwagę na fakt, iż krajobraz odgrywa ważną rolę dla interesu publicznego w 

dziedzinie kultury, ekologii, ochrony środowiska oraz kwestii społecznych, oraz iż stanowi 

środek będący korzystnym bodźcem dla działalności gospodarczej, którego ochrona, 

zarządzanie i planowanie mogą przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy; 

Świadomi, iż krajobraz przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych oraz że stanowi 

podstawowy składnik europejskiego dziedzictwa naturalnego i kulturowego przyczyniający 

się do dobrobytu ludzi i konsolidacji tożsamości europejskiej; 
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Przyznając, iż krajobraz stanowi ważny składnik jakości życia ludzi na całym świecie: 

zarówno w miastach jak i na wsi, na obszarach o wysokim stopniu degradacji i na obszarach    

o  wysokiej jakości, na obszarach uznawanych za niezwykle piękne, jak i w obszarach 

codziennych; 

Odnotowując fakt, iż rozwój rolnictwa, leśnictwa, technologii przemysłowych oraz rozwój 

planowania regionalnego, planowania miejskiego, transportu, infrastruktury, turystyki               

i rekreacji, a także, na poziomie bardzo ogólnym, zmiany w gospodarce światowej w wielu 

przypadkach przyspieszają transformację krajobrazów; 

Pragnąc odpowiedzieć na społeczne potrzeby korzystania z wysokiej jakości krajobrazów          

i odgrywania aktywnej roli w ich rozwoju; 

Przekonani, że krajobraz jest kluczowym elementem indywidualnego i społecznego 

dobrobytu, a jego ochrona, zarządzanie i planowanie pociąga za sobą prawa i obowiązki dla 

wszystkich; 

Uznając, że jakość i różnorodność krajobrazów europejskich stanowi wspólne dobro,                

i że ważne jest, by współpracować na rzecz jego ochrony, zarządzania i planowania; 

Świadomi celów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i chcący zachęcić do ich realizacji; 

Uwzględniając głosy wyrażone w czasie Konferencji Rady Europy na temat Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej, która odbyła się w Strasburgu w dniu 22 i 23 marca 2007 r.,          

iż projekt wytycznych do wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, powinien być 

przekazywany do przyjęcia Komitetowi Ministrów Rady Europy za pośrednictwem 

właściwych Komisji w formie zalecenia Komitetu Ministrów dla państw członkowskich, 

1. przyjmuje wytyczne dotyczące wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, o których 

mowa poniżej; 

2. zaleca, aby Strony konwencji uwzględniły je i przyjęły w ramach własnej polityki krajowej. 



Zalecenie CM/Rec(2008)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 

wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

 
 

 

3 

 Tłumaczenie sfinansowane ze środków NFOŚiGW 
 

Wytyczne  

w zakresie wdrażania  Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

 

Wstęp 

Dokument ten zawiera szereg teoretycznych, metodologicznych i praktycznych wytycznych 

dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (zwanej dalej "Konwencją"). 

Jest on przeznaczony dla Stron konwencji, które chcą opracować i wdrożyć krajową politykę 

krajobrazową na podstawie konwencji. 

Dokument przedstawia propozycje biorące pod uwagę postęp i rozwój koncepcji krajobrazu    

w Europie i różnorodnych, praktycznych doświadczeń w stosowaniu istniejących konwencji. 

Koncepcja krajobrazu przechodzi okres szybkich i głębokich przemian, na zaawansowanym 

poziomie. Oprócz dokumentów związanych z jej realizacją, konwencja stanowi rzeczywistą 

innowację w stosunku do innych międzynarodowych dokumentów dotyczących dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. Doprowadziło to do zmian w wielu krajach europejskich, 

niezależnie od tego, czy oficjalnie przystąpiły do konwencji, nie tylko w zakresie przepisów 

krajowych i regionalnych, ale także na różnych szczeblach administracji, jak również w 

dokumentach i eksperymentach metodologicznych z aktywnym udziałem polityki 

krajobrazowej. 

Taka sytuacja zaistniała zarówno w państwach, które już od dawna działają w tym obszarze,    

i które sprawdziły i przetestowały instrumenty polityki krajobrazowej, jak i w państwach, 

które nie są jeszcze na tym etapie. W niektórych krajach konwencja służy jako punkt 

odniesienia do zainicjowania procesu głębokich zmian w polityce krajobrazowej, natomiast 

dla innych stanowi okazję do określenia swojej polityki. 

Poniższe wytyczne i wskazówki przedstawione są w poszanowaniu wolności, a zwłaszcza 

kreatywności, władz każdego państwa w celu opracowania prawnych, operacyjnych, 

administracyjnych i technicznych instrumentów dotyczących krajobrazu i nie są prawnie 
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wiążące. Unikają wąskich lub ograniczających interpretacji tekstu konwencji lub wytycznych, 

które zostały już zastosowane, ale stworzyły pewne problemy. Kierunki działań wybrane 

przez każde państwo w celu stosowania konwencji będą stanowić wspólne źródło przydatne 

dla wszystkich innych państw. 

Pewne ogólne zasady i przepisy są przedstawione poniżej: 

- Ogólne zasady mają na celu przedstawienie wytycznych odnoszących się do 

niektórych zasadniczych artykułów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej; 

- Ogólne przepisy mają na celu wyjaśnienie podstaw działania na poziomie technicznym          

i operacyjnym w celu wspierania, z jednej strony, ochrony, zarządzania i planowania 

zgodnie ze standardami jakości krajobrazu (kwestie administracyjne i instytucjonalne), 

a z drugiej strony, włączenie wymiaru krajobrazu do polityki sektorowej, mającej 

wpływ na krajobraz (kryteria i instrumenty realizacji polityki krajobrazowej).   

Podczas spotkań na Warsztatach Rady Europy w sprawie wdrażania Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej prowadzi się, i będzie się prowadzić, szczegółowe badania nad  zagadnieniami, 

które mogą być wykorzystane  jako punkt odniesienia dla wdrażania Konwencji. 

Wytyczne, z załącznikami, które stanowią ich integralną część, mają na celu ułatwienie 

transpozycji zapisów  zawartych w konwencji do krajowych, regionalnych i lokalnych przepisów. 
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Część I - Zasady ogólne 
 

Ogólne zasady są ustalone aby dostarczyć wytycznych  odnoszących się do niektórych 

zasadniczych artykułów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej; 

I.1. Kwestie objęte zasadami ogólnymi 

A.   Uznanie terytorium jako całości 

Konwencja ma zastosowanie do całego terytorium i obejmuje obszary naturalne, wiejskie, 

miejskie i podmiejskie. Obejmuje grunty, wody śródlądowe i obszary morskie. Dotyczy 

krajobrazów, które można uznać za wyjątkowe, jak i codziennych, oraz uznawanych                     

za zdegradowane. 

B.   Uznanie zasadniczej roli wiedzy 

Identyfikacja, opis i ocena krajobrazu stanowią etap wstępny każdej polityki krajobrazowej. 

Wiąże się to z analizą cech morfologicznych, archeologicznych, historycznych, kulturowych                       

i przyrodniczych oraz ich wzajemnych relacji, jak również z analizą zmian. Postrzeganie 

krajobrazu przez społeczeństwo powinno być analizowane z punktu widzenia zarówno 

historycznego rozwoju i jego obecnego znaczenia. 

C.   Promowanie świadomości krajobrazowej 

Aktywne zaangażowanie społeczeństwa oznacza, że specjalistyczna wiedza powinna być dostępna 

dla wszystkich, to znaczy powinna być łatwo dostępna, uporządkowana i przedstawiona w sposób 

zrozumiały nawet przez nie-specjalistów. 

D.   Definiowanie strategii krajobrazu 

Każdy szczebel administracyjny (krajowy, regionalny i lokalny) powinien sporządzić szczegółowe 

i/lub sektorowe strategie krajobrazowe w granicach swoich kompetencji. Są one oparte na 

zasobach oraz instytucjach, które, gdy skoordynowane pod względem czasu i przestrzeni, 
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umożliwiają realizację zaplanowanej polityki. Różne strategie powinny łączyć się ze standardami 

jakości krajobrazu. 

E.    Integrowanie wymiaru krajobrazu z polityką terytorialną 

Wymiar krajobrazu powinien być uwzględniony podczas przygotowywania polityki przestrzennej, 

zarówno ogólnej jak i sektorowej, aby doprowadzić do wyższej jakości, ochrony, zarządzania        

i propozycji planistycznych. 

F.    Integrowanie krajobrazu z polityką sektorową 

Krajobraz powinien być w pełni uwzględniony w odpowiednich procedurach umożliwiających 

systematyczne włączanie wymiaru krajobrazu we wszystkie obszary polityki wpływające na 

jakość obszaru. Integracja dotyczy zarówno poszczególnych organów administracji, jak i służb na 

tym samym poziomie (integracja pozioma) i różnych organów administracyjnych, należących 

do różnych poziomów (integracja pionowa). 

G.   Wykorzystanie udziału społeczeństwa 

Wszystkie działania podjęte w celu określenia, wdrożenia i monitorowania polityki 

krajobrazowej powinny być poprzedzone i powiązane z procedurami uczestnictwa obywateli i 

innych zainteresowanych, w celu umożliwienia im odgrywania aktywnej roli w formułowaniu, 

realizacji i monitorowaniu standardów jakości krajobrazu. 

H.   Osiąganie standardów jakości krajobrazu 

Każde działanie lub projekt powinien być zgodny ze standardami jakości krajobrazu. W 

szczególności powinny poprawić jakość krajobrazu, a przynajmniej nie doprowadzić do jej 

pogorszenia. Wpływ projektów na krajobraz, niezależnie od ich skali, powinien być oceniony, 

a przepisy i instrumenty odpowiadające tym skutkom powinny być sprecyzowane. Każde 

działanie lub projekt powinien nie tylko odpowiadać cechom miejsca, ale także być do nich 

dostosowany. 



Zalecenie CM/Rec(2008)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 

wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

 
 

 

7 

 Tłumaczenie sfinansowane ze środków NFOŚiGW 
 

/.   Rozwijanie wzajemnej pomocy i wymiany informacji 

Wymiana informacji, obieg teoretycznych, metodycznych i empirycznych idei pomiędzy 

specjalistami krajobrazu i osobami uczącymi się z tych doświadczeń mają fundamentalne 

znaczenie dla zapewnienia społecznego i terytorialnego znaczenia Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej i osiągnięcia jej celów. 

I.2. Definicja krajobrazu 

"Dla potrzeb konwencji: a) „krajobraz” znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego 

charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” 

(Artykuł 1 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Definicje) 

"Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w artykule 15, niniejsza konwencja stosuje się do 

całego terytorium Stron i obejmuje obszary przyrodnicze, wiejskie, miejskie i podmiejskie. 

Obejmuje ona obszary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie. Dotyczy ona krajobrazów, 

które mogą być traktowane jako krajobraz wyjątkowy, jak również obszarów krajobrazu 

pospolitego i zdegradowanego” . (Artykuł 2 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – Zakres 

przedmiotowy.) 

Pojęcie krajobrazu w konwencji różni się od tego, jakie można znaleźć w niektórych 

dokumentach, które postrzegają krajobraz jako "aktywa" (pojęcie dziedzictwa krajobrazu) i 

oceniają je (jako krajobraz "kulturowy", "naturalny", itd.) uznając je za część przestrzeni 

fizycznej. W przeciwieństwie do tego, ta nowa koncepcja wyraża chęć konfrontacji, w sposób 

bezpośredni i kompleksowy, tematu jakości otoczenia ludzi, to jest uznaje krajobraz za 

warunek indywidualnego i społecznego dobrobytu (w znaczeniu fizycznym, fizjologicznym, 

psychicznym i intelektualnym) i zrównoważonego rozwoju, jak również za zasób 

zwiększający aktywność ekonomiczną. 

Uwaga skupiona jest na terytorium jako całości, bez rozróżnienia na tereny miejskie, 

podmiejskie, wiejskie i naturalne, na obszary, które mogą być uznane za wyjątkowe, 

zwyczajne lub zdegradowane; nie ogranicza się do elementów kulturalnych, naturalnych          
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i sztucznych: krajobraz tworzy całość, którego części składowe są postrzegane jednocześnie    

w ich wzajemnych relacjach. 

Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest rozumiane jako pełna integracja aspektów 

środowiskowych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych w sposób ogólny                        

i zintegrowany, to jest poprzez odniesienie ich do całego terytorium. 

Sensoryczny (wzrokowy, słuchowy, węchowy, dotykowy, smakowy) i emocjonalny odbiór 

otoczenia przez społeczeństwo oraz uznanie różnorodności i szczególnych cech historycznych 

i kulturowych środowiska są niezbędne dla poszanowania i ochrony tożsamości ludności            

i wzbogacenie jednostki i społeczeństwa jako całości. Oznacza to uznanie prawa i obowiązku 

ludności do odgrywania aktywnej roli w procesie przyswajania wiedzy, podejmowania decyzji 

i zarządzania jakością miejsc, w których żyją. Udział społeczeństwa w decyzjach dotyczących 

podejmowania działań, wdrażanie i zarządzanie takimi decyzjami nie jest postrzegane jako akt 

formalny, ale jako integralna część procedur zarządzania, ochrony i planowania. 

I.3. Prawne uznanie krajobrazu 

"Każda ze Stron podejmuje działania na rzecz: a) prawnego uznania krajobrazów jako 

istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako wyrażenia dzielonej przez nie różnorodności 

kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich tożsamości;" (Artykuł 5 Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej - Postanowienia ogólne) 

Prawne uznanie krajobrazu oznacza prawa i obowiązki wszystkich instytucji i obywateli 

Europy względem ich fizycznego otoczenia. Krajobraz, w którym żyją jest wynikiem wielu 

działań niosących zmiany, wynikających z udziału różnych podmiotów w procesach 

terytorialnych w bardzo zróżnicowanych formach i w różnym czasie oraz przestrzeni. Mogą 

także być wynikiem działań władz publicznych w tworzeniu infrastruktury na dużą skalę, lub 

indywidualnego działania w ograniczonej przestrzeni. 

I.4. Polityka w zakresie krajobrazu 

"Dla celów konwencji: ... b.. 'Polityka w zakresie krajobrazu znaczy wyrażanie przez właściwe 

organy publiczne ogólnych zasad, strategii i wytycznych, które pozwalają podejmować 
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specjalne środki, ukierunkowane na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazów; 

"(Artykuł 1 Konwencji Krajobrazu Europejskiego - Definicje) 

Z operacyjnego punktu widzenia, konwencja zakłada: 

- opracowanie konkretnych zasad dotyczących krajobrazu i jednocześnie systematyczne 

włączanie wymiaru krajobrazu w politykę sektorową, która ma bezpośredni lub 

pośredni wpływ na zmiany w danym obszarze. Krajobraz nie jest zatem dodatkiem do 

innych tematów, ale stanowi ich integralną część; 

- przejście od polityki opartej tylko na ochronie cech terytorium i elementów uznanych 

za wyjątkowe w kierunku polityki opartej na jakości życia żywego otoczenia, czy to 

wyjątkowego, zwykłego czy zdegradowanego; 

- zdefiniowanie i doświadczenie nowych form współpracy między różnymi instytucjami 

i na różnych szczeblach administracji; 

- nowe podejście do obserwacji i interpretacji krajobrazu, które powinno od tej pory: 

 postrzegać terytorium jako całość (a nie tylko określać miejsca chronione); 

 obejmować kilka metod jednocześnie, łącząc podejście ekologiczne,   

archeologiczne,         historyczne, kulturowe, gospodarcze i percepcyjne; 

 uwzględniać aspekty społeczne i gospodarcze. 

I.5. Działania w krajobrazie  
 

Konwencja zawiera definicje działań w krajobrazie: ochronę, zarządzanie i planowanie. 

"Dla celów konwencji: ... d. 'Ochrona krajobrazu' znaczy 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"; (Artykuł 1 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej-- Definicje) 
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Koncepcja ochrony wyraża pogląd, że krajobraz jest przedmiotem zmian, które w pewnych 

granicach, muszą być akceptowane. Szeroko testowane środki ochrony nie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby zatrzymać czas i przywrócić naturalne lub zmienione przez 

ludzi cechy, które już nie istnieją. Mogą, natomiast, pokierować zmianami w tych miejscach w 

celu przekazania ich konkretnych, materialnych i niematerialnych cech przyszłym 

pokoleniom. Cechy krajobrazu zależą od czynników gospodarczych, społecznych, 

ekologicznych, kulturowych i historycznych, których pochodzenie często znajduje się poza 

danymi obszarami. Ochrona krajobrazu powinna, na odpowiednim poziomie, znaleźć sposoby 

i środki działania, nie tylko wobec cechy obecne w miejscach, lecz również od czynników 

zewnętrznych. 

"Dla celów konwencji: ... e. gospodarowanie krajobrazem' znaczy 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. "(Artykuł 1 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - 

Definicje) 

Gospodarowanie (zarządzanie) krajobrazem jest nieustannym procesem mającym na celu 

kierowaniem działaniami, które mogą zmienić krajobraz. Może to być postrzegane jako forma 

planowania adaptacyjnego, które rozwija się w miarę jak społeczeństwa przekształcają swoje 

otoczenie i sposób życia. Może być również postrzegane jako projekt terytorialny, który 

uwzględnia nowe aspiracje społeczne, przewidziane zmiany cech biofizycznych i kulturowych 

oraz dostęp do zasobów naturalnych.  

"Dla celów tej konwencji: ... f. 'Planowanie krajobrazu' znaczy skuteczne działanie 

perspektywiczne, mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów". 

(Artykuł 1 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Definicje) 

Planowanie krajobrazu może być traktowane w ten sam sposób, jak projekt terytorialny            

i dotyczyć formy zmian, które mogą przewidywać nowe potrzeby społeczne,                             

z uwzględnieniem aktualnych wydarzeń. Powinno być zgodne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju oraz pozwolić na ekologiczne i ekonomiczne procesy występujące w perspektywie 
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średnio- i długoterminowej. Planowanie obejmuje również rekultywację terenów 

zdegradowanych (kopalnie, kamieniołomy, składowiska odpadów, nieużytki itp.) celem 

spełnienia określonych standardów jakości krajobrazu. 

Działania krajobrazowe są połączeniem ochrony, zarządzania i planowania prowadzonych na 

jednym i tym samym terenie: niektóre elementy i cechy mogą być chronione, inne, w 

szczególności procesy, powinny być zarządzane, a jeszcze inne celowo dostosowane. 

Część II - Postanowienia ogólne 
 

Ogólne przepisy, określone w Artykule 5 Konwencji, mają na celu wyjaśnienie podstaw 

działania na poziomie technicznym i operacyjnym celem, z jednej strony, wspierania, 

ochrony, gospodarowania i planowania zgodnie ze standardami jakości krajobrazu (kwestie 

administracyjne i instytucjonalne), a z drugiej strony, włączenie wymiaru krajobrazu do 

polityki sektorowej mającej wpływ na krajobraz (kryteria i instrumenty realizacji polityki w 

zakresie krajobrazu). 

II.1. Podział władzy i organizacja administracyjna 
 

”Każda ze Stron wdroży niniejszą konwencję, a zwłaszcza jej artykuły 5 i 6, według własnego 

podziału władzy, zgodnie z jej zasadami konstytucyjnymi i organizacją administracyjną oraz 

poszanowaniem zasady subsydiarności, przy uwzględnieniu Europejskiej Karty Samorządu 

Lokalnego. Bez uszczerbku dla postanowień niniejszej konwencji z jej polityką własną.."(Artykuł 4 

Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Podział zadań) 

Niektóre państwa w Europie od dawna realizują politykę krajobrazową, zarówno skoordynowaną, 

jak i sektorową, na podstawie przepisów dotyczących dziedzictwa historycznego lub 

przyrodniczego pochodzących z pierwszej dekady XX wieku. Polityka na ogół opiera się na 

przepisach odnoszących się do pewnych obszarów lub cech, uważanych z różnych względów za 

szczególnie wartościowe (koncepcja dominująca obejmowała na ogół fizyczne lub malownicze 

piękno, widoki itp., związane z wzorcami kulturowymi XVI i XVIII wieku w szczególności 
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wyrażone w obrazach). W niektórych z tych państw właściwa władza została przyznana na 

różnych poziomach organom odpowiedzialnym za dziedzictwo historyczne i kulturowe. 

Inne państwa, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, opracowały politykę poświęcającą 

szczególną uwagę sprawom związanym z regulacją środowiska (powietrze, woda, ziemia, flora i 

fauna),  a temat krajobrazu często znajdował się na tym samym poziomie, jak ochrona środowiska. 

W kilku krajach odpowiedzialności związane z krajobrazem zostały przypisane organom 

administracyjnym odpowiedzialnym za zarządzanie przyrodą, środowiskiem lub ekologią. 

W jeszcze innych państwach, konkretne odpowiedzialności są przypisane organom planowania 

przestrzennego. 

Ze względu na złożoność zagadnień związanych z krajobrazem, w ciągu ostatnich kilku lat, 

zostały opracowane inne rozwiązania na poziomie krajowym, a w szczególności na poziomie 

regionalnym i lokalnym. Odpowiedzialności związane z krajobrazem z czasem zostały przyznane 

sektorom związanym z polityką gruntową i budowlaną , czasami sektorowi robót publicznych, a 

czasem sektorowi rolnictwa, itp. 

Każde państwo, w sprawach związanych z krajobrazem, decyduje o swojej organizacji 

instytucjonalnej według własnego podziału kompetencji (struktura scentralizowana, 

zdecentralizowana, federalna) na obecnym poziomie rządu (od poziomów lokalnych do 

krajowych) i według własnych tradycji kulturowych i administracyjnych, oraz zgodnie                   

z istniejącymi strukturami. 

W sprawach związanych z krajobrazem wskazane jest jednak szczególne uznanie autonomii,        

w tym zarówno w podziale obowiązków administracyjnych, jak i w działaniach opartych              

na wiedzy i działaniach operacyjnych, niezależnie od tego, czy znajdują się one w większych 

administracyjnych sektorach. 

Kompetencje powinny być przypisane na różnych poziomach administracyjnych, zgodnie z 

zasadą subsydiarności, która wymaga, aby działania były podejmowane tak blisko mieszkańców, 

jak to możliwe. Natomiast wyższe poziomy administracyjne mogą podjąć zadania związane z 
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doradztwem i koordynacją w miejscach, gdzie nie są one rozpatrywane na szczeblu lokalnym (np. 

doradztwo, koordynacja, specjalistyczne bazy danych, krajowa i regionalna polityka oraz 

instrumenty planowania, itp.) lub, gdzie prowadziłoby to do większej wydajności. Doświadczenia 

różnych państw i regionów mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia przy podejmowaniu 

decyzji w sprawie właściwych kierunków działania. 

W celu upewnienia się, że wymiar krajobrazu jest włączony do polityki terytorialnej, konieczne 

jest prowadzenie konsultacji, zwłaszcza wcześniejszych konsultacji, między różnymi szczeblami 

odpowiedzialnymi za zarządzanie danym obszarem (rząd i lokalne władze) oraz między różnymi 

organami i sektorami na tym samym poziomie (poziome i pionowe konsultacje). 

Konsultacje powinny obejmować zarówno formułowanie ogólnych strategii, jak i decyzje 

operacyjne. W ten sposób będzie możliwe wykroczenie poza niepowiązane i partykularne 

interesy właściwe dla jakości opartej wyłącznie na ochronie konkretnych obszarów i uniknięcie 

ryzyka opracowania innej, lub wręcz sprzecznej, polityki różnych sektorów usług publicznych . 

Na poziomie krajowym byłoby pożądane ustanowienie stałego procesu konsultacji i procedur 

oraz regularnych spotkań między organami z najbardziej centralną odpowiedzialnością 

administracyjną (ministerstwa), aby określić i uzgodnić strategie oraz przygotować organy 

konsultacyjne (np. stałe konferencje międzyresortowe). To samo można zastosować w pionie 

między ministerstwami i niższymi szczeblami administracyjnymi (np. konferencje państwo-

region), a także na różnych poziomach administracyjnych. Oprócz stałych organów, można 

opracować procedury na rzecz współpracy między różnymi organami i instytucjami 

(publicznymi i prywatnymi), specjalizującymi się w szczególnych problemach krajowych         

i lokalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę pomiędzy służbami odpowiedzialnymi        

za różne obszary operacyjne w regionach, w organach ponadgminnych lub w samych 

gminach. 

Ustalenia mogą być również użyteczne dla instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych o 

charakterze doradczym, w celu zapewnienia pomocy technicznej i administracyjnej wyżej 

wymienionych (obserwatoria krajobrazu, rady krajobrazu, ośrodki i instytuty, itp.). Organy te 
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mogą być złożone z przedstawicieli władz administracyjnych, grup naukowych i zawodowych 

oraz stowarzyszeń mających pytania na temat krajobrazu. 

W zakresie struktur i procedur administracji krajobrazowej, każde państwo powinno określić 

kryteria udziału społeczeństwa i sposoby ich organizowania. 

Władze publiczne powinny poświęcić zasoby ludzkie i finansowe dla polityki krajobrazowej: 

środki takie mogą być specjalnie przeznaczone lub pochodzić z innych sektorów (na przykład, 

środowiska, turystyki, robót publicznych, kultury, itd.), być może wraz z wprowadzeniem 

kwestii związanych z krajobrazem w wyżej wymienionej polityce sektorowej. 

II.2. Kryteria i instrumenty polityki krajobrazowej 
 

Podstawowe etapy w procesie prowadzącym do działania na rzecz krajobrazu: 

- znajomość krajobrazu: identyfikacja, opis i ocena; 

- definicja standardów jakości krajobrazu; 

- osiągnięcie tych celów poprzez ochronę, zarządzanie i planowanie w określonym czasie 

(działania i środki wyjątkowe oraz zwykłe); 

- monitorowanie zmian, ocena wpływu strategii, możliwości ponownego wyboru. 

Udział, konsultacje, wymiana pomysłów i zatwierdzenie (między instytucjami                           

i społeczeństwem, poziomo i pionowo) powinny być organizowane na wszystkich etapach 

tego procesu. 

W tym przypadku ramy regulacyjne powinny bardziej skoncentrować się na zasadach, niż 

konkretnych metodach operacyjnych, które należy pozostawić bardziej technicznym 

instrumentom, ponieważ mogą one być łatwiej zmodyfikowane w czasie (zasady realizacji, 

dodatki, itp.). Powinny one wspierać kreatywność w dziedzinie badań i eksperymentów 

dostępnych w różnych państwach lub stanowiących część działań w ramach współpracy 

między krajami. 
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11.2.1. Znajomość krajobrazów: identyfikacja, analiza, ocena 
 

Wiedza na temat krajobrazu stanowi pierwszy podstawowy etap w procesie kształtowania 

zarówno wyborów jak i udziału zainteresowanych stron, których działania wpływają na 

krajobraz. Wiedza prowadzi do ustanowienia standardów jakości krajobrazu i działań na rzecz 

krajobrazu. 

"C. Identyfikacja i ocena 

 

1) Przy aktywnym udziale zainteresowanych Stron, o których mowa w artykule 5 c), oraz w 

celu podniesienia wiedzy o jej krajobrazach, każda ze Stron podejmie działania na rzecz: 

a)  

i. Zidentyfikowania swoich własnych krajobrazów na całym obszarze terytorium 

swojego kraju; 

ii. Przeanalizowania ich charakterystyk oraz przekształcających je sił i presji; 

iii. Odnotowania zmian; 

b) Dokonania oceny tak zidentyfikowanych krajobrazów, z uwzględnieniem szczególnych 

wartości przypisanych im przez strony i ludność, której dotyczy. 

2. Owe procedury identyfikacji i oceny będą ukierunkowane poprzez wymianę 

doświadczeń i metodologii, zorganizowaną przez Strony na płaszczyźnie europejskiej w 

myśl artykułu 8." (Artykuł 6 Europejskiej Konwencji krajobrazowej - Środki 

szczególne) 

Różne teksty odnoszące się do konwencji i już istniejących praktyk eksperymentalnych        

lub operacyjnych w różnych krajach europejskich wskazują na różnorodność podejścia         

do powstawania wiedzy, która odzwierciedla różnorodność pojęć kulturowych. Jednakże 

istnieje duża świadomość niedoskonałości najczęściej używanych instrumentów teoretycznych 

i metodologicznych dla potrzeb eksploatacji. Zbyt często należą one do sekcyjnych 

dyscyplinarnych przestrzeni, podczas gdy krajobraz wymaga odpowiedniej reakcji                 

w interdyscyplinarnym czasie i przestrzeni, co może zaspokoić zapotrzebowanie na wiedzę o 

trwałych zmianach na poziomie lokalnym. Podejścia zawierają: 
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- takie, które można określić jako "opis-interpretacja"; podejście to stara się spełniać wymogi 

wiedzy nałożone przez instrumenty i środki dla zarządzania zmianami terytorialnymi 

(ogólny plan, plan sektorów, projekty krajobrazów, itp.); 

- podejścia, które są bardziej analityczne i opisowe, względnie niezależne i posiadające cele 

operacyjne. 

Termin "identyfikacja" należy zatem rozumieć w szerokim znaczeniu, jako wyraz tego 

wstępnego wymogu; składa się on z fazy rozumienia i analizy specyficznych cech (opis) oraz 

fazy identyfikacji problemu jakości (ocena), różnego w zależności od złożoności sytuacji i 

standardów. Termin ten nie powinien być interpretowany w sposób uproszczony, ani 

ograniczać się do spisu krajobrazów, ale powinien być powiązany z określeniem standardów 

jakości krajobrazu. 

Wiedza na temat krajobrazu powinna być opracowywana zgodnie z procesami identyfikacji, 

opisu i oceny, który obejmuje: 

- zrozumienie i opis konkretnych cech fizycznych miejsc w obecnych warunkach, 

odkrywając ślady pozostawione przez procesy naturalne i ludzkie, uznając, że cechy 

krajobrazu są rezultatem działań naturalnych i/lub czynników ludzkich i ich wzajemnych 

relacji; 

- badanie procesów rozwojowych i podkreślanie przeszłości, teraźniejszości i przewidywanie 

związanych z czasem sił spowodowanych przez czynnik ludzki lub naturalny oraz 

określenie możliwych obciążeń i zagrożeń wobec krajobrazów; 

- rozpoznawanie charakterystycznych cech i systemów wartości w oparciu o analizy 

ekspertów i wiedzy na temat społecznego postrzegania krajobrazu. Wiedzę tę można 

uzyskać poprzez różne formy udziału obywateli w procesie określania polityki krajobrazowej 

i poprzez analizę geograficznego rozmieszczenia ludności. 

Wytyczne dotyczące środków nie powinny być zbyt interwencyjne w odniesieniu do metod, 

etapów i podmiotów biorących udział w procesie produkcji wiedzy: niektóre organy publiczne 
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mogą udostępnić atlasy i katalogi krajobrazowe do wykorzystania jako samodzielny instrument, a 

organy władzy powinny być odpowiedzialne za ich dostarczenie. W zależności od państwa, takie 

dokumenty mają różne tytuły: atlas krajobrazowy,  katalog krajobrazów, mapa krajobrazu, mapa 

oceny charakteru krajobrazu, i tak dalej. Dostarczają one wspólnych ram odniesienia i stanowią 

wspólny język, który ułatwia komunikację między zainteresowanymi stronami. Inne dokumenty 

pozwalają ekspertom na wybór, czy skorzystać z analizy opisowej lub opisu wyjaśniającego jako 

pierwszego etapu w uzyskaniu wiedzy koniecznej dla instrumentów definicji i wdrażania polityki 

krajobrazowej, w zależności od szczebla administracji, skali, standardów i narzędzi (programy, 

plany, karty, itd.) 

Działania powinny być podjęte w celu: 

- promowania integracji różnych metod produkcji wiedzy w celu obserwacji obszaru 

(ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, historyczne/kulturowe, postrzegawczo-

wizualny, itp.); 

- zapewnienia, że analizy dotyczące całego terytorium (które uwzględniają wyjątkowe, 

codzienne i zdegradowane części), a nie tylko części lub cechy uważane za wyjątkowe lub 

nadzwyczajne; 

- zapewnienia łatwości dostępu, jasności i przejrzystości w zakresie organizacji i prezentacji 

wiedzy, w szczególności w celu zapewnienia społecznego zaangażowania w wybory 

polityki krajobrazowej; 

- wspierania, tworzenia i dostępności baz danych krajobrazu, które powinny dotyczyć stanu 

obszarów, ich przeszłej i obecnej dynamiki, obciążeń i zagrożeń, zarówno aspektów 

naturalnych, jak i ludzkich. Informacja powinna być uaktualniana okresowo, najczęściej, 

w przypadku szybkich zmian. Powinny być zgodne z krajowymi, oraz w miarę 

możliwości, międzynarodowymi, uznanymi kryteriami, tak aby zachęcać do wymiany 

doświadczeń między państwami, regionami i terytorialnych na innych poziomach. 
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II.2.2. Określenie celów jakości krajobrazu 

"D. Każda ze Stron podejmuje działania na rzecz zdefiniowanych celów jakości krajobrazu dla 

zidentyfikowanych i ocenionych krajobrazów, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

zgodnie z artykułem 5c)". (Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Środki szczególne) 

Niektóre elementy naturalne i/lub historyczne miejsc mogą być obdarzone szczególną uwagą       

w celu zachowania ich specyficznej roli, zwłaszcza znaczenia historycznego i potencjału 

środowiskowego, na przykład, w części terytorium poświęconemu rolnictwu, tam, gdzie 

występują żywopłoty, obsadzony teren, kamienne i ziemne mury, tarasy, pomniki przyrody, źródła 

lub historyczne sieci kanałów. Wykorzystane instrumenty mogą obejmować formy ochrony 

prawnej, dotacje dla właścicieli i rolników na utrzymanie, przesadzanie i integrację, formy 

poprawy wraz z materiałami dydaktycznymi, które zawierają wskazówki i przekazują tradycyjne 

metody zachowania krajobrazów. 

Szczególne instrukcje i przepisy mogą być wprowadzone dla pewnych rodzajów działań i zmian, 

które silnie wpływają na jakość miejsca, na przykład, linie energetyczne, sieci telefoniczne             

i maszty, farmy wiatrowe, kamieniołomy, kopalnie, handlowe i polityczne reklamy, obiekty 

rekreacyjne (np. kempingi przyczepy turystyczne, ośrodki rekreacyjne) itd. 

Niektóre tematy i problemy dotyczące rozwoju miast, które powinny być klasyfikowane wg 

poszczególnych cech różnych obszarów, mogą być przedmiotem szczegółowych instrukcji       

i przepisów oraz mogą być wymienione jako tematy do specjalnych badań krajobrazu:          

np. podejście miejskie, przedmieścia i strefy podmiejskie, liniowe związki między 

zabytkowymi centrami (zabudowa szeregowa) itd. 

Warunki publicznego dostępu do krajobrazu powinny być zagwarantowane w poszanowaniu 

własności prywatnej, ale drogi dojazdowe, drogi, szlaki i ścieżki powinny umożliwić    

cieszenie się krajobrazem; w tym celu, w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, władze 

mogą uzgodnić usunięcie przeszkód wizualnych lub budowę korytarzy w celu oglądania 

krajobrazów, które na to zasługują. Drogi dojazdowe powinny także zapewniać dostępność 
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obiektów dla dobra użytkowników, czyli dla ich komfortu i bezpieczeństwa i być zgodne         

z wymogami zrównoważonego rozwoju. 

Definicja standardów jakości powinna być oparta na znajomości specyficznych cech i jakości 

poszczególnych miejsc oraz określać ich dynamikę i potencjał, a także to, jak krajobraz jest 

postrzegany przez społeczeństwo. Niektóre pytania lub aspekty dotyczące krajobrazu mogą 

liczyć na specjalną uwagę. Standardy jakości krajobrazu stanowią końcowy wynik procesu 

opracowywania działań krajobrazowych, co oznacza tworzenie wiedzy, konsultacje społeczne, 

kształtowania polityki oraz strategii działania i monitorowania. 

Standardy te powinny stanowić wytyczne dla wstępnego opracowania środków, które należy 

podjąć w celu ochrony, gospodarowania i planowania krajobrazów oraz zarządzania nimi        

w czasie. Powinny być sporządzone łącząc wymagania społeczne i wartości związane               

z krajobrazem z wyborem decyzji politycznych dotyczących istoty elementów krajobrazu. 

Szczególną wagę należy poświęcić zakresowi społecznej percepcji, która odzwierciedla 

różnorodność populacji. 

Praktyczne zastosowanie wyborów dotyczących ochrony, gospodarowania i planowania 

powinny objąć cały krajobraz i powstrzymać się od podzielenia go na szereg elementów, które 

go tworzą: krajobraz charakteryzuje się wzajemną relacją pomiędzy kilkoma domenami 

(fizyczną, funkcjonalną, symboliczną, kulturową i historyczną, formalną, itp.), które składają 

się zarówno na dawne jak i współczesne systemy krajobrazowe. Mogą się one przeplatać się    

i nakładać na tym samym obszarze. Krajobraz to nie tylko suma jego części składowych. 

Standardy jakości krajobrazu powinny zostać określone przez ogólne instrumenty polityki 

krajobrazowej na różnych poziomach (krajowym, regionalnym, lokalnym, itp.) i oficjalnie 

realizowane przez dokumenty planowania i rozwoju miasta i kraju, a także instrumenty 

sektorowe. W zamian dokumenty te mogą mieć szczególny wkład w formułowanie 

standardów jakości krajobrazu. 
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Aby proces zakończył się sukcesem, należy od samego początku zasięgnąć opinii 

społeczeństwa oraz wszystkich innych zainteresowanych stron i zapewnić sobie ich zgodę 

oraz zaangażowanie. 

II.2.3. Udział społeczeństwa, podnoszenie świadomości, szkolenia, 
edukacja 

A. Udział społeczeństwa 

"Każda strona podejmuje działania na rzecz: (…) c) ustanowienia procedur udziału ogółu 

społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz innych stron zainteresowanych 

zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie krajobrazu, wzmiankowanej w powyższym 

ustępie b) "(Artykuł 5 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Środki ogólne) 

 

Pewność, że wzmacnianie stosunków między społeczeństwem a jego otoczeniem stanowi 

podstawę zrównoważonego rozwoju, ma wpływ na cały proces określania polityki 

krajobrazowej. Co więcej, zaangażowanie społeczeństwa jest traktowane jako instrument 

służący wzmocnieniu jego tożsamości i uznaniu otoczenia. 

Zaangażowanie społeczne, które może pociągać za sobą sprzeczności wynikające                     

z różnorodności systemów wyznawanych przez różne grupy społeczne, powinno być 

traktowane jako wzbogacenie oraz okazja do potwierdzenia wiedzy i zdefiniowania celów        

i działań. 

Udział oznacza dwustronną komunikację z ekspertami i naukowcami na rzecz ludności             

i odwrotnie. Społeczeństwo posiada wiedzę empiryczną (wiedza lokalna i naturalistyczna), 

która może być przydatna w tworzeniu i kontekstualizacji wiedzy specjalistycznej. 

Ma to również wpływ na "ocenianie", rozumiane jako dialektyczne porównanie analiz 

ekspertów i wartości, jaką społeczeństwo przywiązuje do krajobrazu, wiedząc, że istnieją 

różne systemy "wartości" i "nie-wartości" które mogą być dobrze zakorzenione lub w trakcie 

procesu ich definiowania. Te systemy wartości (uniwersalne, charakterystyczne dla kultur 

narodowych, kultur lokalnych, kultury każdego człowieka) mogą należeć zarówno do kultury 
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naukowej jak i kultury popularnej: są jakościowe a nie ilościowe, a niektóre z nich są niekiedy 

wzajemnie przeciwstawne. Koncepcja zaangażowania społecznego wymaga wzięcia pod 

uwagę sposobu postrzegania krajobrazu i popularnych aspiracji w wyborach w zakresie 

ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu. W tym sensie pojęcie krajobrazu 

zaproponowane przez konwencję oznacza demokratyczne wdrażanie oznaczające 

akceptowanie różnic, znalezienie wspólnych cech i osiągnięcie kompromisu operacyjnego. 

Jest to alternatywa dla opracowanej przez ekspertów hierarchicznej klasyfikacji cech 

krajobrazu. 

Środki zaangażowania społecznego powinny być wybrane przez każde państwo spośród metod 

odpowiednich dla różnych problemów, z uwzględnieniem bieżących konsultacji                             

i porównywanych zwyczajów, różnych organizacji administracyjnych, cech różnych sytuacji 

terytorialnych, rodzajów instrumentów operacyjnych, skali działania, a także doświadczeń, 

przeszłych i bieżących, na poziomie międzynarodowym. W każdym razie, zaangażowanie 

społeczne powinno obejmować wszystkie zainteresowane podmioty: krajowe, regionalne           

i lokalne władze, ludność miejscową, społeczeństwo, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorców i specjalistów oraz naukowców z dziedziny krajobrazu. 

Udział społeczeństwa powinien być obecny na wszystkich etapach w procesach 

opracowywania i wdrażania polityki krajobrazowej, w szczególności w zakresie oceny 

krajobrazu, określenia standardów jakości krajobrazu, podejmowania decyzji i realizacji 

działań w czasie. Zaangażowanie społeczne powinno być również uznane za system wymiany 

informacji z zainteresowanymi stronami. Szczególnie ważne jest, by społeczeństwo było 

obecne na każdym etapie wdrażania, od fazy początkowej poprzez realizację uzgodnionych 

działań, to jest podczas realizacji projektów, w których uczestniczyły wszystkie 

zainteresowane strony. 

W określaniu procedur zatwierdzania wyboru, można odwołać się do sprawdzonych 

procesów, takich jak konsultacje, publiczne zapytania, spotkania informacyjne i wystawy 

edukacyjne. Procesy te mogą być wdrażane jednocześnie. 
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B. Podnoszenie świadomości 

"A. Podnoszenie świadomości 

 Każda ze Stron podejmie działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa 

obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów publicznych w zakresie wartości 

krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian". (Artykuł 6 Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej - Środki specjalne)  

 

Potrzeba, by uświadomić społeczeństwo obywatelskie, organizacje prywatne i organy 

publiczne co do wartości krajobrazów, ich roli i zmian w nich zachodzących nie oznacza, że 

organy te nie są wrażliwe na jakość otoczenia  (tzw. warunki życia). W rzeczywistości 

oznacza to, że istniejące uwrażliwienie nie zawsze jest sprawne, a strony nie zawsze uznają 

związek pomiędzy krajobrazem, a codziennym życiem. Podnoszenie świadomości jest więc 

sposobem na wyjaśnienie relacji pomiędzy warunkami życia  społeczeństwa, działaniami 

podejmowanymi przez wszystkie strony w trakcie ich codziennych zajęć i cechami 

środowiska naturalnego, warunkami mieszkaniowymi oraz infrastrukturą. Na podnoszenie 

świadomości   w oparciu o kontakty osobiste składają się doświadczenia zdobyte w trakcie 

spotkań ludności lokalnej, której dotyczą planowane decyzje, z osobami posiadającymi wiedzę 

naukową             i techniczną, tzn. naukowcami i ekspertami. 

Różne formy podnoszenia świadomości można stosować na stałe, okresowo lub okazjonalnie: 

- publikacje, wystawy, środki audiowizualne, symulacje i pokazy artystów                 

oraz fotografów mogą być stosowane na szczeblu krajowym, regionalnym                  

lub lokalnym. Powszechnie stosowane, prezentacje pisemne i audiowizualne mogą 

mieć formę ilustrowanych książeczek, prezentacji multimedialnych, wszystko            

na różnych poziomach. Metody te są często wykorzystywane na szczeblu lokalnym     

w celu dyskusji na temat krajobrazu gminnego lub obszarów miejskich. Mogą one 

również być przedmiotem prezentacji i debaty z miejscową ludnością, co sprawia,       

że możliwe jest poznanie ich poglądów. Symulacje krajobrazu lub narzędzia 
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reprezentacji wykorzystujące metody 3-D lub schematy blokowe prowadzą                

do lepszego zrozumienia i dyskusji między wszystkimi zainteresowanymi; 

- programy telewizyjne, choć nadal niewystarczające, powinny poruszać kwestie ogólne 

i doświadczenia lokalne; 

- doświadczenia związane z podnoszeniem świadomości lokalnej, takie jak zwiedzanie   

z udziałem mieszkańców, radnych, ekspertów i naukowców. Takie doświadczenia 

mogą stanowić podstawę do dyskusji i zachęcać do zbiorowego myślenia o przyszłości 

krajobrazu. Niektóre z tych doświadczeń mogą stanowić część szeroko zakrojonych 

imprez. 

Podnoszenie poziomu świadomości powinno obejmować nie tylko mieszkańców, radnych       

i przedstawicieli władz publicznych, ale także przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, 

środowisko naukowe i techniczne oraz artystów. Podnoszenie świadomości powinno być 

rozumiane jako proces rozpowszechniania wiedzy we wszystkich kierunkach,                        

od ustawodawców po władze lokalne i mieszkańców, oraz vice versa. 

C. Szkolenie 

" B. Szkolenia ... 

Każda ze stron podejmie działania na rzecz promowania: 

a) szkolenia specjalistów w zakresie oceny krajobrazu i operacji dotyczących krajobrazu; 

b) multidyscyplinarnych programów szkolenia dotyczących polityki, ochrony, gospodarki 

i planowania w zakresie krajobrazu, przeznaczonych dla specjalistów w sektorze 

prywatnym i publicznym i dla stowarzyszeń związanych z krajobrazem;" 

(Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Środki specjalne) 

Wiele państw organizuje szkolenia dla specjalistów w zakresie oceny i działań związanych     

z krajobrazem. Takie szkolenia powinny być wspierane i rozwijane. Kursy powinny kłaść 

nacisk na postrzeganie krajobrazu związanego ze zrównoważonym rozwojem, tj. powinny 

kształcić w ludziach relację pomiędzy krajobrazem i rozwojem gospodarczym, między 
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krajobrazem i odnową zasobów naturalnych oraz pomiędzy krajobrazem                                    

i sprawiedliwością społeczną.  

Kursy tego rodzaju mają na celu szkolenie projektantów, menedżerów, inżynierów                   

i techników, specjalizujących się w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu. Dotyczą 

one zarówno uruchamiania jak i zarządzania projektami. Prowadzą do uzyskania dyplomu 

państwowego i są obecnie częścią europejskiego programu edukacyjnego, w zakresie którego 

możliwa jest wymiana uniwersytecka między państwami. 

Kształcenie wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich stron zainteresowanych 

specjalistyczną i doskonalącą edukacją: 

- instytucje krajowe i lokalne oraz organy odpowiedzialne za krajobraz i szkolenia powinny 

wspierać tworzenie specjalistycznych kursów nastawionych na wielodyscyplinarne 

szkolenie specjalistów w ocenie krajobrazu i specjalistycznych działaniach oraz oferujące 

szkolenia z zakresu badań krajobrazu; 

- niespecjalistyczne kursy uniwersyteckie powinny umożliwić wprowadzenie tematów 

krajobrazowych do szkolenia techników, których działalność ma wpływ na cechy 

terytorium; 

- specjalne informacje i doskonalenie szkoleń powinno być przewidziane dla wybranych 

przedstawicieli, personelu technicznego władz publicznych na wszystkich poziomach          

i sektorach, specjalistów w sektorze publicznym i prywatnym, których działalność wpływa 

na krajobraz (rolnictwo, uprawy itd., w taki sposób, aby zwiększyć integrację krajobrazu    

z polityką sektorową) i dla zainteresowanych stowarzyszeń; 

- programy teoretyczne i badawcze dotyczące krajobrazu powinny być rozwijane               

na zasadzie interdyscyplinarnej i promowane przez państwa i inne szczeble administracji 

w kontekście współpracy międzynarodowej. Przewidywany wkład badań krajobrazu 

dotyczy wiedzy teoretycznej, stosunków między krajobrazem i zrównoważonym 

rozwojem, polityką publiczną i jej oceną, powiązaniem badań krajobrazu i edukacji, 
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ekonomią krajobrazową, historią krajobrazu i jego reprezentacją, relacjami między 

podejściami oceny krajobrazu i działaniami publicznymi, integracją punktów widzenia 

dyscypliny sektorowej w celu oceny miejsc z perspektywy krajobrazu, z udziałem 

zainteresowanych stron w opracowywaniu i wdrażaniu polityki krajobrazowej              

oraz definicji instrumentów realizacji polityki. Ogólnie rzecz biorąc, badania powinny być 

ukierunkowane w szczególności na "badania działania", według których istnieje ścisły 

związek między badaniami podstawowymi i działaniami publicznymi. Ten związek 

pomiędzy nimi może przynieść cenne wyniki dla ochrony, zarządzania i planowania 

krajobrazu na szczeblach teoretycznych, metodologicznych i operacyjnych. 

D. Edukacja 

"B. ... i edukacja 

Każda ze Stron podejmie działania na rzecz promowania: (…) 

c)  nauki w szkołach i na uniwersytetach, która w odnośnych dziedzinach przedmiotowych, 

obejmuje wartości związane z krajobrazami i zagadnienia ich ochrony, gospodarki                    

i planowania" (Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Środki specjalne) 

Szkoły w niektórych krajach oferują szkolenia na temat krajobrazu. Takie szkolenia powinny 

być wzmocnione w celu rozwijania u dzieci wrażliwości na zagadnienia, z którymi mogą się 

zetknąć obserwując swoje otoczenie. Ponadto jest to sposób dotarcia do mieszkańców            

za pośrednictwem rodziny. 

Może to nastąpić poprzez edukację w kilku dziedzinach, czy to geografii, historii, naukach 

przyrodniczych, ekonomii, literaturze, sztuce, architekturze lub inżynierii, czy przez edukację 

obywatelską. 

Programy szkolne na różnych poziomach powinny promować świadomość tematów 

związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy oraz 

poprzez uwrażliwienie relacji pomiędzy warunkami życia a krajobrazem, relacji pomiędzy 

ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi. 
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Krajobraz stanowi materiał dydaktyczny, ponieważ czytając go uczniowie stają twarzą           

w twarz z widocznych oznakami ich otoczenia, które odnoszą się do zagadnień planowania 

przestrzennego. Czytanie krajobrazu pozwala również zrozumieć aktualne i historyczne 

podejście do tworzenia krajobrazu jako wyrazu tożsamości wspólnoty. 

II.3. Metody wdrażania 
 

"E. Wdrażanie 

W celu wprowadzenia w życie polityki w zakresie krajobrazu, każda ze Stron podejmie 

działania na rzecz wprowadzenia instrumentów mających na celu ochronę, gospodarkę      

i/lub  planowanie krajobrazu" (Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - Środki 

specjalne) 

Środki wdrożenia polityki krajobrazowej lub wprowadzenia wymiaru krajobrazu w politykę 

sektorową mogą być regulacyjne lub dobrowolne. Mogą być także użyte nowe metody 

realizacji. Wybór metody może zależeć od lokalnej sytuacji, która będzie się różnić nawet      

w obrębie tego samego kraju. 

Realizacja polityki krajobrazowej i wdrażanie polityki dotyczącej wymiaru krajobrazu              

w politykę sektorową mogą połączyć te różne środki w zależności od zakładanych efektów, 

specyfiki obszaru, ludności i organizacji administracyjne, itd.. Dotyczy to wszystkich sytuacji 

związanych z krajobrazem i wszelkich działań, które je kształtują. Wdrożenie może być 

włączone do ogólnych i sektorowych instrumentów na różnych poziomach administracyjnych, 

programowania i planowania przestrzennego; może umożliwić nabywanie gruntów przez 

właściwe organy. 

11.3.1. Wdrożenie regulacji 

Wdrażanie regulacji zależy od istniejącego ustawodawstwa i rodzaju standardów, tj. zależy   

od pożądanego wyniku w zakresie ochrony, zarządzania i planowania. Środki mogą zostać 

włączone do dokumentów planowania przestrzennego lub uwzględnić szczególne instrumenty. 
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- Włączenie standardów w politykę ochrony: środki powinny zapewnić ochronę               

i utrzymanie ważnych lub charakterystycznych aspektów krajobrazu, ochrona 

krajobrazu powinna uwzględniać plan zarządzania podzielony na etapy. Można 

wykorzystać istniejące przepisy szczególne lub sporządzić nowe. 

- Włączenie standardów w politykę zarządzania: środki mogą pozwolić na utrzymanie 

istniejących struktur krajobrazu (niektóre z nich mogą być zakupione przez właściwy 

organ). 

- Włączenie standardów w politykę planowania: środki mogą pozwolić na opracowanie 

systemów planowania lub odpowiednich nowych obiektów. Można opracować 

przepisy finansowe dotyczące finansowania proponowanych działań i/lub pomocy 

technicznej i operacyjnej. 

11.3.2. Wdrożenie dobrowolne 
 

Wdrożenie dobrowolne opiera się na dobrowolnych umowach, statutach, znakach jakości lub 

umowach między władzami i zainteresowanymi. Może wiązać się z przepisami finansowymi 

dla opłacenia proponowanych działań i/lub pomocy technicznej i operacyjnej, np.: 

- w przypadku polityki ochrony: umowy dotyczące konserwacji krajobrazu. Właściwe 

może okazać się wypłacanie odszkodowań dla osób, które odczuły w negatywny 

sposób stosowanie  środków przyjaznych dla krajobrazu.  

- w przypadku polityki zarządzania: porozumienia lub umowy przewidujące utrzymanie 

istniejących struktur krajobrazu. W razie potrzeby, może być przyznane 

dofinansowanie równe kosztom utrzymania (na przykład utrzymanie żywopłotów, 

kanałów, dróg, itp.); 

- w przypadku polityki planowania: porozumienia lub umowy, zapewniające tworzenie 

nowych struktur lub obiektów z odpowiednim dofinansowaniem. Nowe struktury     
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lub obiekty powinny komponować się z istniejącym krajobrazem, powinny one być 

zgodne z określonymi standardami krajobrazu. 

II.3.3. Instrumenty polityki krajobrazowej 

W celu realizacji polityki krajobrazowej, należy wprowadzić ogólny proces planowania            

i rozwoju: powinien on stosować instrumenty szczególne oraz zapewnić uwzględnienie 

wymiaru krajobrazu w instrumentach sektorowych. Powinien on opierać się na ogólnych 

zasadach na poziomie krajowym, nawet jeśli przewiduje się decentralizację, a także                

na połączeniu kompetencji na różnych poziomach i kilku rodzajów instrumentów realizacji. 

Instrumenty stosowane są już w wielu krajach i każdy z nich może być wzorem, bądź dla 

tworzenia nowych instrumentów bądź dla ulepszania już istniejących. 

Do głównych kategorii instrumentów należą: 

- planowanie krajobrazu: badanie planów krajobrazu zawartych w planowaniu 

przestrzennym; 

- włączenie krajobrazu w politykę i instrumenty sektorowe; 

- wspólne statuty, umowy, plany strategiczne,  

- badania nad krajobrazem i wpływem środowiskowym; 

- oceny skutków działania na krajobraz nie podlegające badaniom wpływu; 

- chronione siedliska i krajobrazy; 

- powiązanie między krajobrazem i przepisami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego      

i historycznego; 

- środki i finansowanie; 

- nagrody krajobrazowe; 

- obserwatoria krajobrazu, ośrodki i instytuty; 

- sprawozdania na temat stanu krajobrazu i polityki krajobrazowej; 

- krajobrazy transgraniczne. 

 



Zalecenie CM/Rec(2008)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 

wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

 
 

 

29 

 Tłumaczenie sfinansowane ze środków NFOŚiGW 
 

Załącznik 1 
 

Przykłady instrumentów wykorzystywanych w celu wdrażania 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

Celem niniejszego załącznika jest przedstawienie przykładowych instrumentów służących       

do realizacji postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Może być wzbogacony        

o doświadczenia Stron Konwencji na ich terytorium, co dostarczy pożytecznych wskazówek 

dla poprawy podejścia do działań krajobrazowych. 

Proponuje się, aby każda ze Stron przyczyniła się do utworzenia bazy danych mającej          

znaleźć się na stronie internetowej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Baza 

ta byłaby "przybornikiem", który pomógłby zapewnić wzajemną pomoc techniczną i naukową 

poprzez gromadzenie i wymianę doświadczeń i badań związanych z krajobrazem, zgodnie        

z Artykułem 8 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w sprawie wzajemnej pomocy                  

i wymiany informacji. 

 

1. Planowanie krajobrazu: autonomiczne plany krajobrazu lub badania 
krajobrazu w ramach planowania przestrzennego 

Należy podkreślić, że kwestie dotyczące krajobrazu powinny być podejmowane poprzez 

systematyczny proces planowania krajobrazu, dostosowanego do różnych szczebli 

administracji, od krajowego do lokalnego, na całym terytorium, w tym na obszarach miejskich 

i pozamiejskich. 

Proces może mieć formę: 

a. właściwego planowania krajobrazu i opracowania systemu wyposażonego w konkretne 

instrumenty, połączonych na różnych poziomach administracyjnych (plan krajobrazu); 

b. systematycznego wprowadzania wymiaru krajobrazu w zwykłe planowanie na różnych 

poziomach (krajowym, regionalnym i lokalnym), uzupełnionego o szczegółowe badania    
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i instrukcje (badania krajobrazu). Planowanie przestrzenne powinno mieć wymiar 

krajobrazowy. 

Podobne wybory mogą zaprezentować się równocześnie w różnych sytuacjach, nawet              

w jednym i tym samym państwie. 

Niezależnie od kwestii autonomii prawnej i operacyjnej, ważne jest, aby były przeprowadzane 

szczegółowe badania dotyczące oceny otoczenia z punktu widzenia krajobrazu,                      

lub aby kierunek działań był wyraźnie określony. 

Zgodnie z definicją zawartą w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, takie badania                   

i kierunki powinny dotyczyć ochrony cech obszarów uznawanych za wyjątkowe, zwyczajne 

lub wymagające ponownej oceny i rekultywacji. 

Należą do nich: 

- przepisy operacyjne dotyczące ochrony, zarządzania i planowania, ponownej oceny 

i/lub rekultywacji; 

- przepisy edukacyjne dotyczące informowania i podnoszenia świadomości 

społeczeństwa i podmiotów gospodarczych; 

- bezpośredni udział mieszkańców i zainteresowanych stron; 

- narzędzia do śledzenia przebiegu transformacji i oceny poziomu skuteczności polityki, 

które zostały wprowadzone. 

Plan lub badanie krajobrazu zostaną opracowane w postaci dokumentów, map i raportów 

określających cele i proponowane środki. 

Ważne jest również, aby w procesie planowania w pełni wykorzystać instrumenty w pionowej 

oraz poziomej konsultacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami i sektorami z administracją 

terytorium. Dobrze byłoby, aby takie procesy konsultacyjne miały podłoże ustawowe, lub były 

wspierane przez odpowiednie procedury administracyjne. 
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Uczestnictwo społeczeństwa odnosi się do poszczególnych etapów w procesie opracowywania 

i wdrażania polityki krajobrazowej, w szczególności w odniesieniu do wiedzy na temat 

krajobrazu, etapów dotyczących jego definicji jakości i decyzji oraz realizacji działań              

w danym okresie czasu. Uczestnictwo pociąga za sobą prawa i obowiązki dla wszystkich. 

 

Wskazane byłoby również określenie okresów ważności, aktualizacji lub przedłużenia planów 

i badań dotyczących krajobrazu, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak: 

- szybkość zmian na terenie danego obszaru; 

- faktyczne możliwości zaangażowania władz publicznych w tworzenie tych 

dokumentów; 

- publiczna wrażliwość wobec tych zagadnień; 

- możliwości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem standardów jakości 

krajobrazu na tych obszarach. 

 

2. Włączenie krajobrazu do polityk i instrumentów sektorowych  
 

Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji dla: 

- planowania przestrzennego i rozwoju instrumentów, czy to sektorowych,                       

czy częściowych,  w celu przestrzegania postanowień zawartych w planach                  

lub badaniach dotyczących krajobrazu; 

- planowania przestrzennego, rozwoju i zarządzania programami i instrumentami w celu 

włączenia wymiaru krajobrazu, zarówno w fazie oceny jak i w fazie operacyjnej; 

- licznych form konsultacji pionowej i poziomej między właściwymi organami, które 

mają być określone i wdrożone; 

- obecności zintegrowanego podejścia krajobrazowego w różnych instrumentach 

sektorowych na danym obszarze. 
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W szczególności, tytułem przykładu, plany i badania dotyczące krajobrazu powinny być 

częścią programów zarządzania energią, wszystkich rodzajów infrastruktury oraz programów   

i projektów dotyczących transportu, planów zlewni, programów i planów dotyczących 

dziedzictwa i turystyki, programów, przepisów, planów, działań i instrumentów finansowych 

w odniesieniu do rolnictwa, istniejące instrumenty ochrony przyrody (np. parki i rezerwaty, 

itd.). 

Główne cechy procesu analizy i planu działania na rzecz krajobrazu  zawarte w ogólnych     

i sektorowych instrumentach planowania krajobrazu 

Zarys etapów ogólnego procesu planowania krajobrazu (plany krajobrazu, integracja kwestii 

krajobrazu w ramach ogólnej procedury planowania), został przedstawiony poniżej. Szczegóły 

transformacji sektorowej procesów planowania terytorialnego (sektorowe plany i projekty)       

i metody konsultacji i negocjacji (statuty, umów, wspólnych strategii) również są podane. 

1. Zgodnie z wynikami wiedzy nabytej poprzez działania koncentrujące się na całym 

terytorium (identyfikacja i charakterystyka) należy określić jasno zdefiniowane                  

i oznaczone "jednostki krajobrazu". 

Wyrażenie "jednostka krajobrazu" jest używane do podkreślenia znaczenia 

systematycznego badania miejsc, z punktu widzenia krajobrazu. Błędem byłoby 

skoncentrowanie się wyłącznie na jednej formie analizy (np. ekologicznej, geograficznej, 

historycznej, wizualnej, itp.). Jednakże kilka kategorii w oparciu o różne formy opisu 

krajobrazu i interpretacji miejsca może być używane, jak ma to miejsce w różnych 

krajach (np. jednostka powierzchni) system, struktura, element (nie tylko terytorialne, ale 

także liniowe, w sieci, itp.)). 

2. Plan lub badania dotyczące krajobrazu powinny określić "standardy jakości krajobrazu" 

dla każdej jednostki krajobrazu. Obejmują one: 

- konserwację i utrzymanie cech jakościowych (morfologia, elementy składowe, kolory 

itp., również z uwzględnieniem metod oraz materiałów budowlanych i cech 

symbolicznych i miejsc, itp.); 
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- rezerwę dla miejsc rozwoju, zgodnie z poszczególnymi elementami uznanego 

krajobrazu, gwarantując, że rozwój nie obniża jakości krajobrazu; 

- ponowną ocenę i/lub rekultywację terenów zdegradowanych lub problematycznych     

w celu przywrócenia ich jakości lub stworzenia nowych. 

3. Jakość krajobrazu obszaru (ochrona, zarządzanie, planowanie, ponowna ocena, itd.),  

powinna być określona w odniesieniu do ogólnych i operacyjnych wymogów oraz działań 

związanych z poświęceniem szczególnej uwagi środkom potrzebnym do poprawy 

krajobrazu oraz użytku publicznego i dostępności obszarach. 

4. Plan lub badania krajobrazu powinny również zawierać przepisy dotyczące podnoszenia 

świadomości, szkoleń, informowania opinii publicznej i różnych podmiotów, których 

działalność wpływa na krajobraz (ekonomistów, techników, administratorów, itd.).  

5. Plan lub badania krajobrazu powinny także zawierać umowy, dotacje i środki przeznaczone 

na utrzymanie elementów krajobrazu, tworzenie struktur i działań rekreacyjno-

edukacyjnych, itp. poprzez wykorzystanie ściśle określonych funduszy lub określenie        

i podkreślenie możliwości wykorzystania funduszy należących do poszczególnych 

sektorów, takich jak rolnictwo, turystyka, kultura, prace publiczne, itp. lub zachęcanie    

do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa i organizacji pozarządowych.  

6. Należy określić krótko- lub średnioterminowy program zarządzania w celu wdrożenia 

działania, przedstawienie uczestników i środków do jego realizacji. Istotne jest posiadanie 

środków monitorowania zmian w krajobrazie i skuteczności działań. Powinno to pomóc  

w okresowym procesie przeglądu i przeformułowania standardów jakości krajobrazu oraz 

określaniu na nowo wszystkich etapów polityki krajobrazowej i zasobów. 

3. Statuty, umowy i wspólne plany strategiczne 

Instrumenty konsultacji i negocjacji rozpowszechniają się i stały się bardziej powszechne       

w ostatnich dziesięcioleciach: mogą być stosowane w sprawach dotyczących krajobrazu           

i przyniosły już pozytywne doświadczenia. W tym przypadku, powinny one obejmować 
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wspólną weryfikację identyfikacji oraz opisu krajobrazu, sporządzenie i zatwierdzanie 

standardów jakości oraz średnio- i długoterminowej strategii kontroli różnych podmiotów; 

powinny one obejmować także wzajemne zobowiązania do lepszego wdrażania polityki 

krajobrazowej poprzez praktyczny i trwały program działania. 

Różne organy administracyjne są odpowiedzialne za określenie cech tych instrumentów 

zgodnie z ich indywidualną sytuacją: deweloperzy, formy zaangażowania zainteresowanych 

stron, formy negocjacji i umów, sposobów dokonywania wyborów, odpowiedzialność            

za koordynację procedur prawnych w celu zdefiniowania i realizacji niezbędnych działań. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, należy położyć nacisk na istotność szerszego 

zaangażowania różnych zainteresowanych stron (publicznych i prywatnych, indywidualnych   

i zbiorowych, krajowych, regionalnych i lokalnych, ogólnych i sektorowych, itp.), udział 

techników krajobrazu w różnych fazach działania, dostarczeniu odbiorcom jasnych                   

i zatwierdzonych ram wstępnej wiedzy. Wcześniejsze konsultacje ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami są niezbędne w celu zagwarantowania sukcesu i mogą przybierać 

różne formy. 

4. Wpływ środowiskowy i badania krajobrazu 

Procedury dotyczące wpływu - badania wpływu na środowisko (EIS) i strategiczne oceny 

oddziaływania na środowisko (SEA) - wymagane przez Unię Europejską w celu oceny 

skutków planowania projektów dla środowiska są bardzo przydatnym narzędziem do badania 

bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na obszary oraz określenia środków 

niezbędnych do przeciwdziałania lub ograniczenia tych skutków, w razie potrzeby. Procedury 

te mogą być również stosowane w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej. 

Jednak obecne doświadczenie wskazuje na częste niedoskonałości metod analizy i oceny 

wymiaru krajobrazu, który jest często postrzegany jako temat sektorowy reprezentujący tylko 

kolejny element ochrony środowiska (np. powietrza, wody lub ziemi), który należy oceniać w 

wielu przypadkach za pomocą wskaźników ilościowych. Konieczne jest zatem, aby mieć 

odpowiednią jakościową ocenę wpływu rozwoju projektów na krajobraz. 
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Zmiana treści tych procedur ma zasadnicze znaczenie dla ogólnej zintegrowanej interpretacji 

miejsc w zależności od różnych punktów widzenia. 

Konieczne jest wprowadzenie standardów jakości krajobrazu (plany krajobrazu, plany 

zagospodarowania przestrzennego zawierające kwestie dotyczące krajobrazu, itp.) do badań 

wpływu w celu zapewnienia, że projekty są spójne z tymi standardami. 

W każdym przypadku konieczne jest przygotowanie się do działania w celu złagodzenia i 

skompensowania negatywnych, z punktu widzenia krajobrazu i środowiska, skutków 

projektów rozwojowych na okolicę (integracja z dwóch punktów widzenia). 

Warto byłoby zastosować zasady przewodnie SEA w celu oceny i weryfikacji planów 

zagospodarowania przestrzennego i planowania programów, gdyż taka ocena wymaga 

kompleksowej i całościowej analizy krajobrazu, a zwłaszcza jego zdolności do tolerowania 

planowanych zmian. 

5. Ocena skutków działania na krajobraz nie podlegająca badaniom 
wpływu 

Wszystkie projekty, niezależnie od ich charakteru powinny uwzględniać czynniki krajobrazu, 

na ogół w skali lokalnej. Niektóre państwa przyjęły konkretne instrumenty w tej dziedzinie. 

Ocena ta powinna przyczynić się do podejmowania decyzji przez organy administracyjne,      

do edukowania i przyzwyczajania techników, administratorów i osoby prywatne w zakresie 

uwzględnienia wymiaru krajobrazu, gdy tylko rozpoczyna się proces definicji projektu. 

Należy zatem ustalić szczególne procedury w przypadku, gdy ocena krajobrazu jest konieczna 

dla projektów wymagających zezwolenia urzędowego, które nie zostały jeszcze objęte EIS lub 

SEA. 

Należy podkreślić jednak, że konieczna dokumentacja i odpowiednia procedura nie powinny 

być bardzo drogie i technicznie skomplikowane.  Ponadto, ocena skutków działania                

na krajobraz powinna być rozpatrywana odrębnie od projektu infrastruktury lub budowy          

i zawierać specyficzną dokumentację i procedury, przy jednoczesnej ogólnej zintegrowanej 

analizie relacji między danym terenem i projektem rozwoju. 
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Dokumentacja powinna: 

- pokazywać, w jaki sposób projekt wpisuje się w różne konteksty ("natychmiastowy" 

kontekst wniosku rozwoju, kontekst "w pół drogi" i kontekst "daleki"), które stwarzają 

problemy widoczności terenów w największych obszarach; powiązanie z materiałami, 

kolorami i technikami budowlanymi; wpływ na aspekty biotyczne i abiotyczne; 

- pokazują stan miejsc i kontekstów przed wykonywaną pracą; wykazują spójność cech 

projektu z kontekstem; przedstawiają symulację wyglądu miejsca w przyszłości; 

- wykazują, że projekt jest zgodny w zakresie planowania i rozwoju krajobrazu 

dokumentują (plany, statuty, itp.) standardy jakości krajobrazu, jeżeli takie istnieją; 

- oceniają skutki proponowanego rozwoju miejsc i wprowadzają, tam gdzie jest to 

konieczne, środki łagodzące, które zapewnią utrzymanie dobrej jakości krajobrazu       

w tych miejscach oraz środki wyrównawcze przyczyniające się do jakości środowiska. 

6. Chronione siedliska i krajobrazy; 

Ważne jest, aby zachęcić do opracowania polityki zapewniającej jakość obszaru jako całości 

poprzez określenie polityki dla oceny, planowania, rozwoju i zarządzania zwykłymi              

lub zdegradowanymi krajobrazami, a nie tylko identyfikacji i ochrony wyjątkowych miejsc.   

Ta ostatnia kategoria, która od dawna jest wypróbowywana w wielu krajach, w tym                 

w odniesieniu do zabytków i miejsc naturalnych, od jakiegoś czasu wykazuje oznaki kryzysu, 

szczególnie gdy pokrywa się z innymi strategiami i stanowi bierną ochronę terenów 

odizolowanych od terytorium całości, w rezultacie zezwolenia na wprowadzenie zmian zależą 

jedynie od opinii specjalistów i pracowników. 

Wprowadzenie specjalnych przepisów dla poszczególnych obszarów (lub zmiana istniejącego 

prawa) może wydawać się odpowiednie, jednak konieczne jest osiągnięcie szerokiego 

porozumienia, co do celów, to jest: 
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- dotyczących ciągłości społecznej reprezentacji potwierdzonej ikonografią, opowieściami 

podróżników, dokumentami historycznymi, itp. ; 

- dotyczących najnowszych badań poruszających w szczególności kwestie: 

- obecnych wartości kulturowych, które są opisane przez specjalistów, ale jeszcze               

nie zintegrowane w społeczeństwie (współczesna, architektura, archeologia, przemysłowa); 

- systemów wartości, w szczególności o charakterze symbolicznym, które są uznane        

przez ludność lokalną (mniejsze dziedzictwo, miejsca związane z historią lub miejscowymi 

legendami, itp.). 

Pod uwagę powinny być brane szczególne cechy każdego państwa. Należałoby unikać 

kryteriów typu "malowniczy", "piękny" lub "wyjątkowy", ponieważ należą do pojęć 

kulturowych, charakterystycznych dla wielu przepisów z początku XX wieku, dotyczących 

ochrony zabytków i miejsc. Rozumowanie oparte na specyficznych cechach miejsca może 

zostać uzupełnione lub zastąpione przez rozumowanie oparte na kwestii wrażliwości lub 

ryzyka. 

Dla takich miejsc, każde państwo powinno określić zgodnie z własnymi potrzebami: 

- -ogólne i szczególne środki i instrumenty ochrony: na przykład klasyfikacja lub prosta 

lista, wykorzystanie istniejących instrumentów instytucjonalnych, takich jak parki i 

rezerwaty (parki kulturowe, regionalne parki, rezerwaty archeologiczne, itp.), 

stworzenie nowych instrumentów; własnych tymczasowych środków ochronnych; 

- charakterystykę instrumentów ochrony i wykazu: na przykład opis miejsca i głównych 

przyczyn związanych z jego ochroną, z oficjalnym powiadomieniem właścicieli 

publicznych i prywatnych. 

Szczególne, obowiązujące przepisy lub proste wytyczne powinny być sporządzone dla 

każdego obszaru chronionego, zgodnie z jego wielkością i cechami, itp. Można także 

opracować szczególne plany krajobrazu dla każdego obszaru chronionego lub dla niektórych 
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szczególnych typów krajobrazu. Zasady dotyczące tych miejsc powinny być częścią ogólnego 

planowania krajobrazu i rozwoju. 

7. Związek między krajobrazem i przepisami w zakresie 
dziedzictwa kulturowego i historycznego 

Ogólnie rzecz biorąc, każde państwo posiada przepisy prawne, organizację administracyjną      

i szczególne instrumenty w celu ochrony własnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

który obecnie otrzymuje zwiększoną uwagę opinii publicznej. Posiadanie strategii w tym 

obszarze jest coraz bardziej powszechne w całej Europie od końca XIX wieku. Wymiar 

krajobrazu należy również uwzględnić w tym sektorze. W szczególności, ochrona                    

i utrzymanie "punktu", elementów liniowych i powierzchniowych składających się                

na dziedzictwo kulturowe i historyczne (np. centra historyczne, wille, archeologia 

przemysłowa, ogrody historyczne, itp.), powinny brać pod uwagę włączenie tego typu 

dziedzictwa do krajobrazu. 

Podejście do zabytków historycznych może być przedmiotem szczególnych planów lub 

rozporządzeń mających na celu zachowanie fizycznej, historycznej, symbolicznej, wizualnej    

i kompozycyjnej relacji w bliskim i dalekim kontekście: innymi słowy, nie należy poświęcać 

uwagi (a więc i ochrony) tylko wyjątkowo prostym i pojedynczym elementom, lecz należy 

skupić uwagę na całym systemie, gdzie elementy te są często tylko jego częścią.  

Sugeruje się, aby identyfikacja znaczących pozycji dziedzictwa historycznego była włączona, 

podkreślając ich rolę w systemie historycznych, materialnych i niematerialnych relacji; aby 

instrumenty mogące zaoferować ochronę i wzmocnienie systemu były opracowane, a także, 

aby struktury i miejsca były objęte przez instrumenty regulacji działalności w zakresie 

rozwoju (rozporządzenia, szczegółowe programy, włączenie do zwykłego planowania, itp.). 

8. Środki i finansowanie 

Do opracowania i wdrożenia polityki krajobrazowej niezbędne są  zarówno zasoby finansowe, 

jak  i zasoby ludzkie. 
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Można określić szczególne środki, przy czym fundusz krajobrazowy może być ustalony        

na różnych poziomach administracyjnych, poprzez finansowanie publiczne i prywatne 

(stowarzyszenia, fundacje, itp.). Włączenie aspektów krajobrazu w politykę sektorową 

(ochrona środowiska, turystyka, rolnictwo, prace publiczne, kultura itp.) pozwoli                   

na wykorzystanie środków przeznaczonych dla tych sektorów i jednocześnie dla ochrony, 

zarządzania i planowania krajobrazu.  

W celu uwzględnienia wymiaru krajobrazu we wszystkich publicznych i prywatnych 

decyzjach można przyjąć specjalne środki, w tym ulgi podatkowe i dotacje. Środki te powinny 

być dostosowane do różnych typów krajobrazu, elementów składowych i instrumentów 

realizacji oraz do potrzeb zainteresowanych społeczności lokalnych (bezpośrednie zachęty). 

Inne rodzaje zachęt również mogą być stosowane, np. pomoc techniczna w przygotowaniu 

prywatnych planów i projektów, wykorzystanie danego terenu poprzez politykę turystyki, 

wsparcie dla wysokiej jakości produktów rolnych, itd. (pośrednie bodźce). 

Można podjąć konkretne inicjatywy, aby zachęcić stowarzyszenia (organizacje pozarządowe) 

do udziału w definiowaniu i realizacji polityki krajobrazowej na różnych szczeblach 

administracyjnych w związku z różnego rodzaju instrumentami wdrażania (plany, statuty, itp.) 

oraz różnymi fazami operacyjnymi (ochrona, zarządzanie i planowanie, itp.). 

Główne prace publiczne, projekty i infrastruktura publiczna powinny przeznaczyć minimalny 

procent ich budżetu na cel związany z wymiarem krajobrazu. Ten kurs jest już stosowany       

w niektórych państwach. 

9. Nagroda Krajobrazowa Rady Europy 

W odróżnieniu od innych form uznania, skoncentrowanych głównie na wyjątkowym 

charakterze i znaczeniu miejsca, bez względu na to, czy jest on dziedziczny czy niedawno 

utworzony, Nagroda Krajobrazowa, o której mowa w konwencji, ma na celu głównie 

podnoszenie świadomości, ponieważ jej zadaniem jest docenienie przykładnych działań 

prowadzonych przez władze publiczne i organizacje pozarządowe. 
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Możliwe byłoby przyznanie nagrody na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym dla 

przykładowego działania, obejmującego ochronę zagrożonych lub zniszczonych krajobrazów, 

działań w zakresie codziennego i zwykłego zarządzania, opracowania i wdrażania planów 

krajobrazowych i planów zarządzania, udanych doświadczeń z udziałem społeczeństwa, 

polityki edukacyjnej i szkoleniowej, doświadczenia poziomej i pionowej konsultacji                

w zakresie planowania i zarządzania krajobrazem, doświadczenia transgranicznego, analizy      

i badania z udziałem kilku podmiotów administracyjnych, zarówno krajowych jak                    

i ponadnarodowych, itp. Każde państwo może ustanowić krajowe nagrody krajobrazowe, 

które mogą posłużyć jako środek wstępnej selekcji do udziału w konkursie o Nagrodę 

Krajobrazową Rady Europy. 

Każde państwo może dostosować swoje krajowe nagrody krajobrazowe do swoich potrzeb, 

wymogów i możliwości. W ten sposób można określić warunki nagrody (uznanie, wsparcie 

techniczne i operacyjne dla proponowanych działań, itp.), formy, w jakich wyniki mają zostać 

opublikowane (wystawy, pokazy, publikacje itp.), poziomy administracyjne, z zastrzeżeniem 

kategorii, częstotliwości i składu jury. 

Jednak zaleca się, aby wybory dotyczące krajowych i międzynarodowych nagród odbywały 

się w oparciu o regulamin Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, jako część procesu 

powszechnie uznanego uczestnictwa. 

10. Obserwatoria, ośrodki i instytuty 

Siły skupione wokół współczesnych krajobrazów i wielu problemów związanych z ochroną, 

zarządzaniem i planowaniem krajobrazu wymagają ciągłej obserwacji oraz forum wymiany 

informacji;  tworzenie obserwatoriów krajobrazu, ośrodków i instytutów może okazać się 

przydatne do tego celu. Takie obserwatoria, ośrodki i instytuty pozwolą na obserwację na 

podstawie odpowiednich protokołów badawczych wykorzystujących szereg wskaźników; 

pozwolą także na gromadzenie i wymianę informacji na temat polityki i doświadczenia. Mogą 

być niezależne lub stanowić część większego systemu obserwacji. 
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Obserwatoria krajobrazu, centra lub instytuty mogą być tworzone na różnych szczeblach - 

lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym - wykorzystując powiązane systemy 

obserwacji i stwarzając okazję do nieustannej wymiany wiedzy. Dzięki tym instytucjom, 

powinno być możliwe: 

- opisanie stanu krajobrazu w określonym czasie; 

- wymiana informacji i doświadczeń na temat polityki w zakresie ochrony, zarządzania     

i planowania, udziału społeczeństwa i realizacji na różnych poziomach; 

- wykorzystywanie i, w razie potrzeby, zestawianie historycznych dokumentów 

dotyczących krajobrazu, które mogą być przydatne, w celu ustalenia, jak rozwijały się 

krajobrazy, których dotyczy postępowanie (archiwum, tekst, zdjęcia, itp.);  

- opracowanie wskaźników ilościowych i jakościowych do oceny skuteczności polityki 

krajobrazowej; 

- dostarczanie danych prowadzących do zrozumienia trendów i prognoz lub przyszłych 

scenariuszy. 

Wymiana informacji i doświadczeń między państwami, regionami i wspólnotami 

terytorialnymi, która ma miejsce, powinna być przykładna i powinna być wpisana w kontekst 

polityczny, społeczny, ekologiczny i kulturowy pierwotnego krajobrazu. 

Wybór składu obserwatoriów jest sprawą zainteresowanych organów administracji,              

ale powinien umożliwiać współpracę pomiędzy naukowcami, specjalistami i technikami z 

władz publicznych i społeczeństwa. 

11. Sprawozdanie na temat stanu krajobrazu i polityki  krajobrazowej 

W odpowiednich odstępach czasu państwa i regiony powinny sporządzić sprawozdanie na 

temat stanu krajobrazu na ich terytorium, w oparciu o pracę obserwatoriów krajobrazu, 

ośrodków i instytutów. Sprawozdanie to powinno zawierać przegląd strategii w celu 

sprawdzenia skuteczności prawodawstwa i podejmowanych działań. 
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Ten typ dokumentów sporządzonych przez organy administracyjne, obserwatoria krajobrazu, 

instytuty, ośrodki lub inne organy, i/lub we współpracy ze sobą, może pozwolić na 

porównanie tego, co się rzeczywiście dzieje się w danym obszarze z wytycznymi dotyczącymi 

krajobrazu i wdrożonymi środkami, upowszechnić wyniki, rozwiązania problemów i wskazać 

nowe kierunki. Dokument powinien być zamkniętą całością lub częścią szerszego 

sprawozdania, w którym odrębna część poświęcona jest krajobrazowi. Jednak nie może 

zastępować regularnych spotkań, które państwa powinny organizować w celu wdrażania 

Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 

12. Krajobrazy transgraniczne 

Współpraca transgraniczna może prowadzić do wspólnej ochrony, zarządzania i planowania 

programów krajobrazowych i przyjąć formę instrumentów i środków uzgodnionych między 

organami (na różnych poziomach administracyjnych oraz kompetencji ogólnych                       

i sektorowych) oraz odpowiednie podmioty po obu stronach granicy. 

Współpraca transgraniczna jest możliwa nie tylko między sąsiednimi państwami, ale także 

sąsiadującymi regionami i społecznościami, w obrębie jednego kraju, który posiada różne 

strategie dotyczące krajobrazu, na zasadzie terytorialnego sąsiedztwa lub cech wspólnych. 

Strona internetowa i bibliografia 

 Więcej szczegółów na stronie internetowej Rady Europy, 

www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention   

(http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp) , w tym różne 

raporty na tematy opracowane od chwili podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej   

w dniu 20 października 2000 r., szczególnie na spotkaniach warsztatowych rady Europy         

w sprawie wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 

http://www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp
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Załącznik 2 
 

Sugerowany tekst dla praktycznego wdrażania Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej na poziomie krajowym 

do stosowania jako wytyczne dla władz publicznych w trakcie realizacji Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej 

Przedmowa 

Zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, w celu zapewnienia lepszych wytycznych 

dla polityki krajobrazowej, niniejszy dokument proponuje wytyczne dotyczące niektórych 

środków regulacyjnych i instytucjonalnych, które mogą być podejmowane na poziomie 

krajowym, aby pomóc w tworzeniu, monitorowaniu i ocenie polityki krajobrazowej. Każdy 

punkt jest bezpośrednio związany z odpowiednimi postanowieniami konwencji. 

Punkt   1 - Definicje 

Dla celów niniejszego dokumentu: 

a) "Krajobraz" oznacza obszar, postrzegany przez mieszkańców, którego charakter jest 

wynikiem działania i interakcji czynników naturalnych i/lub ludzkich;  

b) "Polityka krajobrazowa" oznacza wyrażenie przez właściwe organy publiczne ogólnych 

zasad, strategii i wytycznych, które pozwalają na podjęcie konkretnych kroków mających      

na celu ochronę, zarządzanie i planowanie krajobrazów;  

c)  "Standardy jakości krajobrazu" to, w przypadku konkretnego krajobrazu, sformułowanie 

przez właściwe organy publiczne aspiracji społeczeństwa dotyczących cech 

krajobrazowych w ich otoczeniu;  
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d) "Ochrona krajobrazu" oznacza działania zmierzające do konserwacji i zachowania 

znaczących lub charakterystycznych cech krajobrazu, uzasadnionych wartością 

dziedzictwa; wynikającą z naturalnej konfiguracji i/lub z działania ludzkiego;  

e) "Zarządzanie krajobrazem" oznacza działania, z punktu widzenia zrównoważonego 

rozwoju, zapewniające regularną konserwację krajobrazu w celu ukierunkowania                  

i ujednolicenia zmian powstałych w wyniku procesów społecznych, gospodarczych              

i środowiskowych;  

f) "Planowanie krajobrazu" oznacza wzmożone działania o szerokiej perspektywie 

przyszłościowej zmierzające do uwypuklenia, restauracji lub tworzenia krajobrazów. 

Punkt 2 - Zakres 

Niniejsze wytyczne są istotne dla całego terytorium kraju oraz dla wszystkich krajobrazów: 

a) obejmują wszystkie obszary naturalne, wiejskie, miejskie i podmiejskie i dotyczą lądu, wód 

terytorialnych i obszarów przybrzeżnych, wód śródlądowych, bagien, rzek i strumyków, jezior 

i stawów; 

b) dotyczą nie tylko niezwykłych lub wyjątkowych krajobrazów, ale także codziennych, jak też  

zdegradowanych krajobrazów. 

Punkt 3 - Zasady ogólne 

Ogólne zasady dotyczą wszystkich organów publicznych odpowiedzialnych za opracowanie          

i wdrożenie polityki krajobrazowej. 

1. Prawne uznanie krajobrazów 

Krajobrazy są istotnym komponentem otoczenia ludzi, wyrazem różnorodności ich wspólnego 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, oraz podstawą ich tożsamości. 

2. Prawa i obowiązki 

Ochrona, zarządzanie i planowanie krajobrazu pociąga za sobą prawa i obowiązki dla każdego. 
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3. Włączenie wymiaru krajobrazu 

Władze publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym powinny integrować wymiar 

krajobrazu i pozwolić na to w swojej polityce sektorowej, z możliwością bezpośredniego lub 

pośredniego wpływu na krajobraz. Powinny one również wprowadzić wymiar krajobrazu w różne 

instrumenty prawne dla realizacji tych działań. 

4. Udział społeczeństwa 

Działania podjęte w związku z przygotowaniem, realizacją i kontynuacją polityki krajobrazowej 

powinny być poprzedzone i występować wraz z odpowiednimi procedurami dla udziału 

społeczeństwa i zainteresowanych podmiotów, umożliwiając im odegranie aktywnej roli               

w wyznaczaniu standardów jakości krajobrazu i realizacji działań z zakresu ochrony, zarządzania      

i planowania. Do tego celu należy przygotować dokumenty informacyjne w języku 

nietechnicznym. 

5. Wiedza, podnoszenie świadomości, edukacja i szkolenia 

 

a. Należy szczegółowo przeanalizować krajobrazy na obszarze całego kraju.  

b. Informacje i działania podnoszące świadomość, powinny być organizowane na wszystkich 

szczeblach.  

c. Programy nauczania na poziomie podstawowym i średnim powinny obejmować naukę      

na temat krajobrazu w odpowiednich dziedzinach. 

d. Należy wspierać  studia wyższe koncentrujące się na ochronie, planowaniu  i zarządzaniu 

krajobrazem. 

e. Kwestie dotyczące krajobrazu powinny zostać włączone do szkolenia specjalistów              

w zakresie planowania przestrzennego, rozwoju miasta, kultury, ochrony środowiska, 

rolnictwa, polityki społecznej i gospodarczej, a także innych obszarów polityki mogących 

mieć wpływ na krajobraz, bezpośrednio lub pośrednio. 
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6. Polityka krajobrazowa 

a. Polityka krajobrazowa obejmuje dynamiczne działania, która odzwierciedlają 

troskę o jakość. Te działania mogą dotyczyć ochrony, zarządzania i planowania 

krajobrazu i przynieść rezultat w postaci konkretnych środków i procesów, które 

mają być realizowane oddzielnie lub jednocześnie. 

b. Każda krajowa, regionalna i lokalna władza, na swoim poziomie lub na swoją 

odpowiedzialność, określa politykę krajobrazową obejmującą działania na rzecz 

ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu według własnego podziału 

kompetencji. Ta polityka powinna być wspierana przez środki służące 

identyfikacji i klasyfikacji krajobrazów, ze szczególnym uwzględnieniem 

społeczeństwa oraz zainteresowanych podmiotów i w oparciu o rzeczywistą 

znajomość poszczególnych miejsc i związanych z nimi zagadnień.  

c. Właściwe organy, każdy na swym szczeblu, przygotowują standardy jakości 

krajobrazu, podkreślając szczególne cechy i właściwości danego krajobrazu           

i określając, jakie kroki należy podjąć w celu ich ochrony, zarządzania                       

i zaplanowania. Te cele powinny zostać uwzględnione w dokumentach 

dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju miast oraz dokumentach 

strategicznych innych sektorów. 

d. Praktyczne i prawne kroki podjęte w celu ochrony, zarządzania lub planowania 

krajobrazów powinny przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju,                      

w szczególności, być zgodne z troską o ochronę środowiska i podnosić wartości 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Punkt 4 - Podział obowiązków i kompetencji 

a. Polityka krajobrazowa jest wspólną odpowiedzialnością władz krajowych, 

regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadą podlegania. 

b. Ministerstwo ...:   
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i. jest odpowiedzialne za realizację polityki krajobrazowej i koordynację 

międzyresortową w tej dziedzinie; 

ii. organizuje konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim i ocenę polityki 

krajobrazowej przez wybrany organ; 

iii. we współpracy z innymi resortami i z udziałem społeczeństwa, 

systematycznie rozwija i opiniuje krajową strategię krajobrazową 

ustanawiając główne zasady polityki krajobrazowej i opisując ścieżki działań 

oraz cele realizowane w celu ochrony, zarządzania lub planowania 

krajobrazu. Strategia krajobrazowa powinna być podana do wiadomości 

publicznej. 

c. Ministerstwa, których działania wpływają na krajobrazy powinny być w kontakcie 

ze służbami odpowiedzialnymi za wdrożenie polityki krajobrazowej w trakcie 

swojej działalności, zgodnie z zasadami zawartymi w Punkcie 3, oraz składać 

regularne sprawozdania na temat polityki krajobrazowej. 

d. Władze regionalne i lokalne powinny posiadać personel znający problemy 

krajobrazowe, zdolny do realizacji polityki krajobrazowej w zakresie swoich 

kompetencji, biorąc pod uwagę kwestie dotyczące krajobrazów na odpowiednich 

szczeblach terytorialnych.  
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