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Audyt krajobrazowy i krajobrazy priorytetowe -

możliwe konsekwencje dla planowania 

przestrzennego w gminach

„prawie naturalny”

„rolniczy”

„podlegający suburbanizacji”

„wielkomiejski”



Definicje krajobrazu (prawne)

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
16e) „krajobrazie” - należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, 
zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku 
działania czynników naturalnych lub działalności człowieka (Art. 7 ust. 1 uk  Art. 2 pkt 
16e opizp;)

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
14) krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania 
czynników naturalnych i działalności człowieka (Art. 8 ust. 1 uk  Art. 3 pkt 14 oozionz)

Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz. U. z 2006 nr 14 poz. 98)
art. 1 – definicja krajobrazu:

"Landscape" means an area, as perceived by people, whose character is 

the result of the action and interaction of natural and/or human factors;

„Krajobraz" znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter 

jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich

aspekty abiotyczne 

i biotyczne

aspekty 
historyczne, 
kulturowe i 
użytkowe

ujęcie 

geograficzno-

przestrzenne

ujęcie fizjonomiczno-estetyczne, 

krajobrazy multisensoryczne
(to PERCEIVE: (2) to become aware of 

through the senses)

podejście kompleksowe, 

przyczynowo-skutkowe
(to PERCEIVE: (1) to attain 

awareness or understanding of



Operacyjna definicja krajobrazu (naukowa)

Krajobraz można jednocześnie 
analizować jako: 
- zestaw obiektów fizycznych, ich 
agregacji i podsystemów (abiotycznych, 
biotycznych, antropogenicznych), o 
określonej treści (tj. składzie fizycznym, 
chemicznym i biologicznym) i formie 
(rzeźbie i teksturze, a w przypadku 
elementów antropogenicznych – także o 
określonej kompozycji); 
- system procesów powiązanych ze sobą 
(ekologicznych, eolicznych, 
geomorfologicznych, hydrologicznych, 
biogeochemicznych, ekonomicznych, 
społecznych i innych) integrujących obiekty 
fizyczne;
- zbiór bodźców, oddziaływujących na 
różne zmysły użytkownika (wzrok, słuch, 
węch), w tym szczególnie zestaw widoków i 
panoram o określonych wartościach 
estetycznych;
- zbiór wartości (potencjałów) 
przyrodniczych, społecznych, 
ekonomicznych, materialnych, duchowych, 
historycznych, fizjonomicznych, 
estetycznych, symbolicznych i innych;
- system świadczący usługi rzeczywiste i 
potencjalne (świadczenia) dla różnych grup 
użytkowników (Richling, Solon 2011, 
uzupełnione Chmielewski, Myga-Piątek, 
Solon, 2015).

Źródło: 

Chmielewski, Myga-Piątek, Solon, 2015



Schemat ogólny – poziom wojewódzki

Samorząd wojewódzki sporządza audyt w którym:

Wskazuje lokalizację i granice: 

a) parków kulturowych, b) parków  

narodowych, rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych, obszarów chronionego 

krajobrazu, c) obiektów znajdujących się na listach 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci 

Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub 

obszarów i obiektów proponowanych do 

umieszczenia na tych listach (art. 38a.3.2 opizp)

Definicja krajobrazów priorytetowych -

art. 2.16f opizp

Zasady wyróżniania krajobrazów 

priorytetowych – zał. 5 rozporządzenia 

Wskazuje zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów (art. 38a.3.3a opizp)

Wskazuje lokalne formy architektoniczne 

zabudowy w obrębie krajobrazów 

priorytetowych (art. 38a.3.3c opizp)

Określa lokalizację krajobrazów 

priorytetowych

(art. 38a.3.1b opizp)

Wskazuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów 

(art. 38a.3.3b opizp)

Wytyczne w zakresie formułowania rekomendacji 

i wniosków – zał. 7 rozporządzenia 

Zasady identyfikacji i opisu zagrożeń –

zał. 6 rozporządzenia 



Krajobraz priorytetowy

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

16f) „krajobrazie priorytetowym” – należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie 

cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i 

jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania; 

(Art. 7 ust. 1 uk  Art. 2 16f opizp)



Krajobraz priorytetowy

Krajobraz priorytetowy powinien spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. Unikatowość występowania – krajobraz cechuje niepowtarzalny zestaw cech analitycznych lub 
syntetycznych (stanowiących wyróżnik krajobrazu), świadczący o indywidualności, wysokiej 
odrębności, wyjątkowości, bardzo rzadko spotykany (lub niespotykany gdzie indziej w danym 
województwie), rozpoznawalny, 

2. Reprezentatywność – krajobraz jest „wzorcem”, stanowiący modelowy, klasyczny przykład dla 
danego podtypu; jednocześnie obszar optymalny pod względem funkcjonowania krajobrazu, 

3. Czystość (jednoznaczność, czytelność) formy krajobrazu – krajobraz w całym swym obszarze 
przynależy do jednego z 51 podtypów krajobrazowych i dodatkowo cechuje się względną 
trwałością; na jego obszarze zachowany jest w pełni tradycyjny styl („postać”) krajobrazu

4. Dotychczasowa ochrona prawna – krajobrazy, w obrębie których występują obszary lub obiekty 
objęte dotychczas statusem parków narodowych, obszary z listy światowego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego UNESCO, obszarowe pomniki historii oraz - po spełnieniu 
przynajmniej jednego dodatkowego kryterium (z wyżej wymienionych w pkt 1-3) – niektóre 
obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty przyrody 
(w szczególności spełniające dodatkowo kryterium przynajmniej regionalnej unikatowości, 
reprezentatywności), parki kulturowe (w szczególności spełniające dodatkowo kryterium –
regionalnej czystości formy lub unikatowości, czy reprezentatywności). W krajobrazach 
stanowiących w zdecydowanej części lub całości krajobraz chroniony, zestaw cech 
charakterystycznych musi być zachowany w stopniu dobrym i bardzo dobrym;

5. Ważność krajobrazu – krajobrazy, które otrzymały najwyższe wartości we wszystkich 
kategoriach oceny cech szczególnych i charakterystycznych (najwyższy stopień wyróżników 
krajobrazu).

(Załącznik nr 5 Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych)



Wytyczne w zakresie formułowania rekomendacji

Rekomendacje i wnioski dotyczą w szczególności:
1) kierunków i zasad kształtowania zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów;
2) wykonywania zadań mających na celu co najmniej zachowanie dotychczasowego stanu oraz
wskazanie potencjalnych adresatów ich realizacji;
3) wskazania obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody
W zakresie pkt 1) rekomendacje i wnioski - w odniesieniu do poziomu lokalnego (gminnego) -
powinny w szczególności dotyczyć:
- wytycznych odnośnie kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu 
terenów lub zasad ich zagospodarowania, określających dopuszczalny zakres i ograniczenia tych 
zmian, 
- wytycznych odnośnie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania 
terenów, w szczególności określających minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki 
urbanistyczne, 
- określenia cech elementów krajobrazu, które wymagają ochrony lub kształtowania, oraz 
określenie dla nich zasad zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów, 
- określenia walorów ekspozycji, w szczególności elementów takich jak: przedpola ekspozycji, 
osie widokowe i punkty widokowe oraz zasad ich ochrony i kształtowania, 
We wszystkich powyższych przypadkach rekomendacje dotyczą także nakazów, zakazów, 
dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów 
W zakresie pkt 2) rekomendacje i wnioski powinny obejmować:
- wskazania w zakresie rozpoczęcia, kontynuacji lub zaniechania rożnych form gospodarowania
terenem, w tym działalności rolniczej, leśnej oraz gospodarki wodnej;
- wskazania w zakresie zabiegów renaturalizacyjnych oraz odnowy obiektów kultury materialnej;
- wskazania w zakresie konieczności podejmowania działań mających na celu utrzymanie
dotychczasowej funkcji danego krajobrazu, w tym funkcji korytarzy ekologicznych.

(Załącznik nr 7 Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych)



Schemat ogólny – poziom gminy

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z rekomendacji i 

wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych (art. 10.1.4a opizp)

W studium określa się w szczególności kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu 

krajobrazowego (art. 10.2.1 opizp) oraz obszary i zasady ochrony krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego (art. 10.2.2 opizp) 

W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (art. 15.2.3 opizp)

zasady kształtowania krajobrazu (art. 15.2.3a opizp)

zasady ochrony krajobrazów kulturowych (art. 15.2.4 opizp)

granice i sposoby zagospodarowania krajobrazów priorytetowych (art. 15.2.7 opizp)



Obszary chronione – konsekwencje dla gminy

Krajobrazy priorytetowe Krajobrazy priorytetowe

Park 

krajobrazowy

Strefy ochrony 

krajobrazu

Obszar 

chronionego 

krajobrazu

Strefy ochrony 

krajobrazu

Na obszarze chronionego krajobrazu sejmik 
województwa wyznacza, w granicach 

krajobrazów priorytetowych, strefy ochrony 
krajobrazu stanowiące 

w art. 24 ust. 1a, obowiązują w danej strefie;
(art. 23a.1.1 oop)

Granice stref i 
zakazy są aktem 

prawa miejscowego
(art. 20.4a oop)

Plan ochrony dla parku krajobrazowego 
zawiera określenie, w obrębie krajobrazów 

priorytetowych, granic stref ochrony 
krajobrazów, stanowiących 

w art. 17 ust. 1a, obowiązują w danej strefie 
(art. 20.4.7 oop)

w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane 
wyróżniające się lokalną formą architektoniczną wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych

Możliwe zakazy dla terenów:
1) objętych mpzp: a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, b) zalesiania;

2) nieobjętych mpzp: a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, b) lokalizowania nowych 
obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej, c) lokalizowania nowych 

obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m, d) zalesiania.

Granice stref i 
zakazy są aktem 

prawa miejscowego
(art. 23a.1 oop)



Obszary chronione – konsekwencje dla gminy

Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały sejmiku 

województwa  o utworzeniu lub powiększeniu parku krajobrazowego w 

przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji zawartej 

w audycie krajobrazowym (art. 16.4c. oop) 

Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały sejmiku 

województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu w 

przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji dotyczącej 

utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu zawartej w audycie 

krajobrazowym (art. 23.3c. oop)



Uwagi końcowe

OGRANICZENIA

Skala przestrzenna (szczegółowości) audytu inna niż wymagania dla planowania 
przestrzennego na poziomie gminy

Brak prawnego mechanizmu uszczegółowiania wyników i konsultacji na linii województwo-
gmina 

Wyniki audytu będą wprowadzane do nowych suikzp, mpzp i planów ochrony

Niezgodności logiczne i różne podstawy prawne (np. zakazy dla stref ochrony krajobrazu i 
rekomendacje dla krajobrazów priorytetowych)

ZALETY

Pierwszy mechanizm kompleksowej analizy i ochrony krajobrazu

Przełamanie spojrzenia lokalnego na rzecz szerszej perspektywy przestrzennej

Możliwość zarządzania wartościami ekologicznymi, estetycznymi i historycznymi w sposób 
zintegrowany

Możliwość długofalowego monitoringu stanu krajobrazu

Możliwość zmiany paradygmatu ochrony z obiektowego na kompleksowy przestrzenny



Dziękuję 

za uwagę



bla

bla



Audyt krajobrazowy – zakres

Art. 38a. 1. Dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat, 

audyt krajobrazowy.

2. Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze 

województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości.

3. Audyt krajobrazowy, w szczególności:

1) określa:

a) krajobrazy występujące na obszarze danego województwa,

b) lokalizację krajobrazów priorytetowych;

2) wskazuje lokalizację i granice:

a) parków kulturowych,

b) parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów 

chronionego krajobrazu,

c) obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów 

Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych 

do umieszczenia na tych listach;

Art. 7 ust. 7 uk  Art. 38a opizp



Audyt krajobrazowy – zakres c.d.

3) wskazuje:
a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów, o których mowa w 
pkt 1 lit. b (krajobrazy priorytetowe), oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów lub 
obiektów, o których mowa w pkt 2 (parki kulturowe, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obiekty znajdujące się na listach Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, obszary Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszary i obiekty proponowane do 

umieszczenia na tych listach),
b) rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, o których 
mowa w pkt 1 lit. b, oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, o których 
mowa w pkt 2, w szczególności poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać 
objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe)

c) lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów, o których mowa 
w pkt 1 lit. b.

4. Rekomendacje i wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, nie mogą być 
sprzeczne z celami i sposobami ochrony obszarów i obiektów, o których mowa w ust. 3 
pkt 2, określonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
lub ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Audyt krajobrazowy może wskazywać te obszary objęte formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają 
pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony.



Konsekwencje – Studium uwarunkowań …

Art. 10. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:

…

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 

w tym krajobrazu kulturowego 
(poprzednio: stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego)

…

4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez 

audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych

Art. 7 ust. 2 a) uk  Art. 10 ust. 1 opizp



Konsekwencje – Studium uwarunkowań … c.d.

Art. 10. 2. W studium określa się w szczególności:

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w 

tym wynikające z audytu krajobrazowego 
(poprzednio: kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów)

…

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 
(poprzednio: obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk) 

Art. 7 ust. 2 b) uk  Art. 10 ust. 2 opizp

Z

Z



Konsekwencje – Plan miejscowy

Art. 15. 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

…

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
(poprzednio: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego)

3a) zasady kształtowania krajobrazu

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej 
(poprzednio: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej)

…

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, 

krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w 

planach zagospodarowania przestrzennego województwa 
(poprzednio: granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych)

Art. 7 ust. 3 a) uk  Art. 15 ust. 2 opizp



Konsekwencje – Plany ochrony i zbliżone

Art. 20. 1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku 

krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:

…

6) wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 20. 4. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:

…

7) określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności 

przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane 

wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów 

priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa 

w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych parku 

krajobrazowego, wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. w art. 17 

ust. 1a, obowiązują w danej strefie;

Art. 9 ust. 5 uk  Art. 20 oop



Konsekwencje – Plany ochrony i zbliżone

Art. 20. 4a. Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części dotyczącej:

1) określenia granic stref, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 7;

2) wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, o których mowa 

w art. 20 ust. 4 pkt 8,

3) wprowadzenia zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1a

– jest aktem prawa miejscowego. Art. 9 ust. 5 uk  Art. 20 oop

Art.. 17. 1a. W parku krajobrazowym, w strefach, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 7, 

dla terenów: 1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

wprowadza się zakazy:

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,

b) zalesiania;

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadza się 

zakazy:

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,

b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy 

architektonicznej,

c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 

kondygnacje lub 7 m, d) zalesiania.



Konsekwencje – Plany ochrony i zbliżone

Art. 23a. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu sejmik województwa, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:
1) wyznacza, w granicach krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach 
audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strefy ochrony krajobrazu stanowiące 
w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary 
zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowania 
walorów krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu, wraz ze wskazaniem które z 
zakazów, wymienionych w art. 24 ust. 1a, obowiązują w danej strefie;
…
3. Zarząd województwa, sporządzając projekt uchwały,… zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku … , w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest sporządzenie projektu.
4. Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska i zaopiniowania przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
5. Projekt uchwały, w części dotyczącej wprowadzenia zakazów, wymienionych w art. 
24a ust. 1a, wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.

Art. 9 ust. 7 uk  Art. 23a oop



Konsekwencje – Plany ochrony i zbliżone

Art. 24. 1a. Na obszarze chronionego krajobrazu, dla terenów:
1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położonych w 
strefach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy:

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
b) zalesiania;

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w 
strefach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy:

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy 
architektonicznej,
c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 
kondygnacje lub 7 m,
d) zalesiania.

Art. 9 ust. 8 b uk  Art. 24. 1a  oop



Konsekwencje – Tworzenie obszarów chronionych

Art. 16. 4c. Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której 

mowa w ust. 3 (Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze 

uchwały sejmiku województwa …), w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją 

rekomendacji dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru parku krajobrazowego 

zawartej w audycie krajobrazowym, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 9 ust. 2 uk  Art. 16 ust. 4c oop

Art. 23. 3c. Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której 

mowa w ust. 2 (Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwa-ły sejmiku 

województwa …), w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji 

dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu zawartej w 

audycie krajobrazowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 9 ust. 6 uk  Art. 23 ust. 3c oop


