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Stanowisko Rządu 

do przedłożonego Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej prezydenckiego projektu ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 

(druk sejmowy nr 1525) 

 

Projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (druk sejmowy nr 1525) ma na celu ochronę krajobrazu poprzez 

kompleksowe podejście do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony. 

Przedłożony projekt ustawy zasługuje na poparcie i powinien zostać uznany za pierwszy krok 

w stronę zapewnienia realnej ochrony i świadomego zarządzania wszystkimi krajobrazami. 

W polskim prawodawstwie istnieją szczątkowe oraz rozproszone instrumenty prawne, 

których celem jest ochrona krajobrazu jako samoistnej wartości. Ograniczone regulacje w tym 

zakresie zawarte są w systemie planowania przestrzennego, w ustawie z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 

z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), która przewiduje możliwość tworzenia i ochrony parków 

krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. W prawodawstwie brakuje jednakże 

jednoznacznej i kompleksowej definicji krajobrazu, przez co rozumiany jest on w różnych 

kontekstach. W ustawie - Prawo ochrony środowiska krajobraz jest traktowany jako element 

środowiska przyrodniczego, a w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pojawia 

się definicja krajobrazu kulturowego. W ustawie o ochronie przyrody istnieje natomiast 

definicja ochrony krajobrazowej oraz walorów krajobrazowych. 

 

Regulacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego nie dają instrumentów 

do ochrony krajobrazu ze względu na m.in. brak realnego znaczenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, fakultatywność miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, a także kosztochłonność procesu planistycznego, która 

prowadzi do ukierunkowania i ograniczenia procesu planistycznego wyłącznie w odniesieniu 

do zadań inwestycyjnych. W sytuacji, w której zapewnienie bezpieczeństwa inwestycyjnego 

staje się głównym celem tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

oznacza to, że plany te sporządza się prawie wyłącznie dla terenów przewidzianych 

pod zabudowę, w oderwaniu od innych funkcji, które przestrzeń musi pełnić. 

W konsekwencji, gospodarowanie przestrzenią na terenach cennych pod względem 

przyrodniczym i krajobrazowym, które nie powinny być przekształcane, podlega ogólnym 

regulacjom dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

a tym samym planowanie miejscowe utraciło walor instrumentarium pozwalającego 

na przeciwdziałanie niepożądanym sposobom zagospodarowania przestrzeni. 

Realnej możliwości ochrony walorów krajobrazowych nie zapewniają ponadto 

przepisy ustawy o ochronie przyrody. Wprawdzie parki krajobrazowe oraz obszary 

chronionego krajobrazu istnieją jako formy ochrony przyrody i obejmują znaczne tereny kraju 

– odpowiednio 8 i 22 procent jego powierzchni, to jednak obowiązujące w ich granicach 

regulacje prawne, zawarte w ustawie o ochronie przyrody, dają dalece umiarkowane 
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możliwości ochrony krajobrazu. Powyższe formy ochrony przyrody, dedykowane z założenia 

ochronie krajobrazu, nie pozwalają na ograniczanie obecnie najpoważniejszych zagrożeń 

dla krajobrazu i ładu przestrzennego związanych z rozproszoną i niekontrolowaną zabudową. 

Formy te oparte są na możliwości wprowadzenia przez organy tworzące park lub obszar 

chronionego krajobrazu zakazów spośród listy zakazów określonych ustawą. W praktyce 

jednak zakazy te w dużej mierze nie są w stanie zaadresować rzeczywistych zagrożeń 

wartości, dla których obszar został utworzony. W parku krajobrazowym wprowadzony może 

być przykładowo zakaz usunięcia drzewa, ale nie można zapobiec budowie domu 

lub dowolnych rozmiarów ogrodzenia w samym centrum osi widokowej lub w kluczowym 

punkcie widokowym. Nadmienić należy również, że regulacje te, oparte na zakazach, nie dają 

żadnej pozytywnej możliwości wpływania na kształtowanie krajobrazu, chociażby poprzez 

wpływ na charakter architektoniczny i wizualny wprowadzanej zabudowy. 

 

 Konieczność zapewnienia ochrony krajobrazu i właściwego nim zarządzania wynika 

także z postanowień ratyfikowanej przez Polskę w roku 2005 Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej. Zgodnie z art. 5 tej konwencji Polska zobowiązana jest m.in. do podjęcia 

działań na rzecz prawnego uznania krajobrazów, ustanowienia i wdrożenia polityki 

krajobrazowej oraz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania 

regionalnego i urbanistycznego, a także z innymi politykami, które pośrednio 

lub bezpośrednio oddziałują na krajobraz. W rozumieniu Konwencji „krajobraz” oznacza 

obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji 

czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Zgodnie z art. 5 pkt. a Konwencji Strony 

zobowiązane są do prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia 

ludzi, jako wyrażenia dzielonej przez nie różnorodności kulturowej i przyrodniczej 

oraz podstawy ich tożsamości. Zalecenie CM/Rec(2008)3 stanowi, iż prawne uznanie 

krajobrazów jest prawem i obowiązkiem wszystkich instytucji i obywateli Europy względem 

ich fizycznego otoczenia. Ratyfikacja Konwencji zobowiązuje ponadto jej strony 

do ustanowienia standardów jakości krajobrazu (art. 6 D Konwencji Krajobrazowej), 

jak również do planowania ochrony krajobrazu oraz do gospodarowania krajobrazem. 

Zgodnie z Zaleceniem CM/Rec(2008)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 

wstępnym etapem wdrażania Konwencji powinna być identyfikacja, opis oraz waloryzacja 

krajobrazów. Zawarte w prezydenckim projekcie ustawy regulacje prawne dotyczące 

prowadzenia audytu krajobrazowego pozwoliłyby na realizację tego etapu, a ponadto poprzez 

urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu zagwarantowałyby realną ochronę krajobrazów 

najcenniejszych – priorytetowych. 

 

 Prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu przewiduje wprowadzenie w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 roku – Prawo ochrony środowiska definicji krajobrazu rozumianego jako postrzeganą 

przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, 

ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. 

Jest to pierwsza w polskim prawie kompleksowa definicja krajobrazu, zgodna z definicją 
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zawartą w art. 1 lit. a Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Projekt modyfikuje również 

definicję krajobrazu kulturowego, zawartą w ustawie o ochronie zabytków, w ten sposób, 

że jest ona spójna z ww. definicją krajobrazu, co pozwala na jednorodne podejście do kwestii 

ochrony krajobrazu, na który składają się zarówno walory kulturowe, jak i przyrodnicze. 

Projekt wprowadza ponadto szereg innych definicji związanych z ochroną krajobrazu – 

walorów krajobrazowych, dominanty krajobrazowej, krajobrazu priorytetowego. 

 

W opinii Rządu, w toku prac nad projektem ustawy, należy poddać szczegółowej 

analizie następujące kwestie. 

 

Doprecyzowanie przepisów zawierających definicję pojęcia dominanty krajobrazowej. 

Przedmiotowa definicja wprowadzana przez nowy pkt 18a art. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera odesłanie do definicji dominanty krajobrazowej 

zamieszczonej w przepisach o ochronie środowiska. Definicja ta jest natomiast zamieszczona 

w proponowanym art. 5 pkt 23a ustawy o ochronie przyrody. Ponadto należy zaznaczyć, 

iż definicja dominanty krajobrazowej powinna jednoznacznie stanowić, iż obejmuje ona 

wyłącznie obiekty budowlane, nie zaś przyrodnicze. 

 

 Jak wspomniano powyżej, projekt ustawy przewiduje dokonanie identyfikacji, 

określenie cech charakterystycznych oraz wykonanie waloryzacji krajobrazów 

w poszczególnych województwach. Działanie to będzie stanowiło zadanie własne samorządu 

województwa i będzie realizowane poprzez cykliczne (nie rzadsze niż raz na 20 lat) 

sporządzanie audytu krajobrazowego.. Koszty prowadzenia audytu krajobrazowego 

pokrywane mają być ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Przewidywany koszt wykonania audytów, szacowany na 6,4 mln zł w skali kraju w okresie 

3 lat, nie powinien stanowić znaczącego obciążenia dla ww. instytucji finansujących, 

a ponadto koszt ten nie wydaje się duży biorąc pod uwagę doniosłe znaczenie audytów 

krajobrazowych. Audyty takie, poza identyfikacją oraz waloryzacją najcenniejszych 

krajobrazów będą ponadto stanowiły merytoryczną podstawę dla kształtowania sieci 

obszarów chronionych. Analizując możliwość finansowania sporządzania audytów 

krajobrazowych przez ww. instytucje należy mieć na uwadze, iż w ramach posiadanych przez 

nie środków dofinansowywane są corocznie także projekty o dużo mniejszym znaczeniu 

dla szeroko pojętej ochrony przyrody i krajobrazu. Wygospodarowanie środków 

na sporządzanie audytów krajobrazowych wydaje się zatem kwestią priorytetyzacji 

projektów. 

 

 Istotnym jest, aby właściwa identyfikacja i ocena jednostek krajobrazowych były 

realizowane na szczeblu regionalnym, gdyż powinny się one nierozerwalnie łączyć 

z udziałem społeczeństwa. Marszałek województwa zapewniając szeroki udział 

społeczeństwa w ramach audytu krajobrazowego zidentyfikuje i scharakteryzuje krajobrazy 

oraz dokona ich waloryzacji, co stanowić będzie realizację zapisów art. 6 C Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej. 
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 Oprócz identyfikacji krajobrazów na terenie województwa celem audytu 

krajobrazowego jest określenie lokalizacji krajobrazów priorytetowych, zagrożeń 

dla możliwości zachowania ich wartości oraz planowanych sposobów ochrony, 

w szczególności poprzez wskazanie obszarów, dla których uzasadnione jest uchwalenie 

urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. Zasady te będą ustanawiane przez sejmik 

województwa dla poszczególnych obszarów krajobrazów priorytetowych i będą miały rangę 

aktu prawa miejscowego. Będą one określały normy dotyczące ładu przestrzennego, takie jak 

np. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, maksymalną wysokość 

zabudowy czy dopuszczalną kolorystykę obiektów budowlanych. Zasadniczym aspektem 

urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu jest fakt, że będą one wiążące 

przy opracowywaniu projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także 

przy wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, pozwoleń na budowę oraz rozpatrywania zgłoszeń zamiaru wykonywania robót 

budowlanych. Pozwoli to na zharmonizowanie działań planistycznych na danym terenie. 

 

 Należy stwierdzić, iż przewidywane w projekcie uchwały sejmików województw 

w sprawie urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu będą kolejnymi w polskim porządku 

prawnym aktami regulującymi zagospodarowanie terenu. Rozwiązanie takie, choć nie 

pozbawione wad związanych z rozproszeniem analogicznych regulacji w różnych aktach 

prawnych, jest sposobem na możliwie szybkie powstrzymanie degradacji najcenniejszych 

pod względem krajobrazowym obszarów naszego kraju. Przyjęcie takiego podejścia wymusza 

zasadniczy brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla takich terenów, 

a ponadto niewiążąca rola studium w procesie decyzyjnym. Urbanistyczne zasady ochrony 

krajobrazu, po ich ustanowieniu, będą stanowiły jedyne, realne i skuteczne narzędzie 

zapewniające ochronę takich obszarów. 

 

 Należy jednak zauważyć, iż w przedłożonym projekcie ustawy zbyt mały nacisk 

położony został na wykorzystanie i włączenie w proces ochrony krajobrazu istniejących 

rozwiązań, w tym zawartych w ustawie o ochronie przyrody. Zgodnie z przepisami tej ustawy 

obszary cenne ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 

krajobrazowe, obejmowane są ochroną w formie parku krajobrazowego. Dla parku 

krajobrazowego ustanawiany jest plan ochrony, który m.in. identyfikuje oraz określa sposoby 

eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych oraz ich skutków, określa zakres prac związanych z ochroną przyrody 

i kształtowaniem krajobrazu, czy też wprowadza ustalenia do aktów planistycznych, 

w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące eliminacji 

lub ograniczenia zagrożeń. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu nie nawiązuje do faktu sporządzania planu 

ochrony dla parku krajobrazowego, przewidując rozwiązania „równoległe". Mając powyższe 

na uwadze należałoby wziąć pod rozwagę możliwość uzupełnienia projektu o przepisy, które 
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dopuszczałyby uwzględnianie zakresu urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu w planach 

ochrony sporządzanych dla parków krajobrazowych, w odniesieniu do obszarów 

występowania krajobrazów priorytetowych w granicach parku. Za rozwiązaniem takim 

przemawia fakt, że zarówno urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, jak i plany ochrony 

parków krajobrazowych, mają być przyjmowane w formie aktów prawa miejscowego, mają 

być uchwalane przez ten sam organ — sejmik województwa, mogą obejmować ten sam 

obszar, a ponadto mają służyć tożsamym celom — ochronie wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych. Proponowane rozwiązanie zwiększyłoby rangę planów ochrony parków 

krajobrazowych, co jest od dłuższego czasu oczekiwane, pozwoliłoby na uniknięcie 

potencjalnych sprzeczności ustaleń zawartych w tych aktach, zwiększyłoby przejrzystość 

i poprawiło odbiór społeczny takich regulacji, a przede wszystkim zmniejszyłoby koszty 

ich opracowania. W planach ochrony parków krajobrazowych, jak już wskazano wyżej, 

zawarte mogą być ponadto działania związane z kształtowaniem krajobrazu, co może 

stanowić rozwinięcie ustaleń zawieranych w urbanistycznych zasadach ochrony krajobrazu. 

Działania takie mogą bowiem obejmować w szczególności kształtowanie punktów i osi 

widokowych itp. 

 

 Dodatkowo, projekt ustawy wprowadza ograniczenia w zakresie sytuowania obiektów 

budowlanych o charakterze dominant krajobrazowych, m.in. poprzez wykluczenie budowy 

takich obiektów, z wyjątkiem inwestycji liniowych transportu lądowego, w granicach parków 

krajobrazowych i obszarów chronionego, jeżeli nie są dla nich uchwalone urbanistyczne 

zasady ochrony krajobrazu. Zgodnie z projektem, obiekty o charakterze dominant 

krajobrazowych będą mogły być ponadto lokalizowane wyłącznie w oparciu o miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, co gwarantuje przeprowadzenie konsultacji 

lokalizacji dominant krajobrazowych, przewidzianych w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również poddaniu projektu strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. Takie przepisy dają możliwość przemyślanego 

i konsekwentnego zarządzania przestrzenią chronioną ze względu na wyróżniający się 

krajobraz. Konieczność wprowadzenia takich regulacji podyktowana jest tym, iż obiekty 

o charakterze dominant krajobrazowych mają kluczowe znaczenie dla percepcji krajobrazu, 

a zasięg ich oddziaływania na krajobraz może być bardzo rozległy. 

 

 Z drugiej jednak strony należy wskazać na potrzebę skorelowania rozwiązań 

legislacyjnych w niej przewidzianych z polityką realizowaną przez Radę Ministrów, 

jak również z dokumentami Unii Europejskiej  w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej 

dla zapewnienia szerokopasmowego Internetu dla możliwie najszerszego kręgu odbiorców. 

 Rada Ministrów podejmuje szereg działań wynikających z Europejskiej Agendy 

Cyfrowej (EAC). EAC jest jednym z projektów przewodnich strategii Europa 2020, 

zakładającym  zapewnienie wszystkim obywatelom UE dostępu do szerokopasmowego 

Internetu.  

Polityka Rządu pozostaje w spójności z dokumentami UE w tym zakresie. 

Następstwem ich obowiązywania jest przyjmowanie przez Rząd proinwestycyjnych 
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dokumentów, takich jak: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), czy Narodowy Plan 

Szerokopasmowy (NPS). 

W związku z powyższym, odnosząc się do rozwiązań legislacyjnych przewidzianych 

w prezydenckim projekcie ustawy, należy wskazać, że niektóre z nich będą uniemożliwiać 

skuteczną realizację polityki Rady Ministrów w zakresie zapewnienia użytkownikom dostępu 

do szerokopasmowego Internetu poprzez ustanowienie nowych przeszkód o charakterze 

normatywnym uniemożliwiających przeprowadzenie skutecznego i sprawnego procesu 

inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Najistotniejszą barierę w procesie inwestycyjnym w zakresie budowy sieci 

szerokopasmowych będzie stanowić instytucja dominanty krajobrazowej przewidziana 

w nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Warto bowiem 

zauważyć, że forma i wygląd infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym masztów 

telekomunikacyjnych telefonii mobilnej, sprawi, że będą one uznane za dominanty 

krajobrazowe w rozumieniu przywołanych przepisów. W odniesieniu do obiektów 

kwalifikowanych jako dominanty krajobrazowe proponowane są odrębne warunki 

lokalizowania i budowania tych obiektów, które należy uznać za bardziej rygorystyczne 

od obecnie obowiązujących regulacji (m. in. zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 

o charakterze dominant krajobrazowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 

obowiązek uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

obiektów budowlanych o charakterze dominant przestrzennych z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska czy zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o charakterze 

dominant przestrzennych na obszarach parków krajobrazowych oraz obszarach chronionego 

krajobrazu). Podobny rygoryzm rozwiązań normatywnych w stosunku do procesu 

inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji stanowił jedną z przyczyn uchwalenia ustawy 

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr. 106, 

poz. 675 z późn. zm.), która zlikwidowała większość istotnych przeszkód w rozwoju 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Tym samym proponuje się wyłączenie z zakresu 

pojęciowego dominanty krajobrazowej inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej. 

Kolejną barierą przewidzianą w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody jest instytucja 

urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. Będą one wiążące przy opracowywaniu projektów 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także przy wydawaniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz rozpatrywaniu zgłoszeń zamiaru 

wykonywania robót budowlanych. Należy wskazać, że urbanistyczne zasady ochrony 

krajobrazu mogą implikować istotne bariery w procesie inwestycyjnym dotyczącym 

remontów, budowy i lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W związku z powyższym, w toku dalszych prac nad projektem, należy dołożyć wszelkich 

starań, aby przedstawione regulacje nie tworzyły nowych, ani nie pogłębiały już istniejących 
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barier inwestycyjnych w tym zakresie, a tym samym nie były w sprzeczności z zapisami 

ww. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Ponadto przedmiotowy projekt reguluje kwestie, które do tej pory nie były w żaden sposób 

normowane tzn. zagadnienia związane z sytuowaniem nośników reklamowych. Obecnie 

lokalne samorządy nie mają skutecznych narzędzi zarządzania lokalizacją oraz parametrami 

nośników reklamowych w przestrzeni, zwłaszcza na terenach nie będących w ich posiadaniu. 

 

 Oprócz uregulowania definicji reklamy oraz tablic i urządzeń reklamowych, projekt 

wprowadza delegację do wydania rozporządzenia określającego zakazy i ograniczenia 

dotyczące sytuowania poszczególnych rodzajów tablic i urządzeń reklamowych w pasach 

drogowych oraz przyznaje radzie gminy kompetencje do ustalania w formie samodzielnego 

aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na obszarach na których nie obowiązują miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie zaproponowane rozwiązania karne 

oraz możliwość poboru opłat od reklam będą wspierać efektywność nowych rozwiązań, 

co powinno przyczynić się do uporządkowania przestrzeni publicznej oraz ograniczenia 

chaosu reklamowego. Wprowadzenie opłat będzie stanowiło zachętę dla samorządów 

lokalnych do uchwalania przedmiotowych zasad, co wydaje się zasadne ze względu na niski 

poziom świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony krajobrazu oraz niedostrzeganie 

konieczności estetycznego kształtowania przestrzeni publicznej. Należy jednak mieć 

na uwadze, że wprowadzenie opłat od reklam oznacza de facto ustanowienie nowego podatku 

w polskim systemie fiskalnym w sytuacji, gdy dąży się do nienakładania na podmioty 

gospodarcze kolejnych obciążeń tego typu. 

 

 Określenie w projekcie ustawy maksymalnej stawki opłat od reklam, przyznanie 

samorządom możliwości decydowania o ich poziomie, a także fakultatywność opłaty, 

pozwalają na dopasowanie regulacji w tej materii do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. 

 Tym niemniej, ze względu na konieczność zapewnienia zgodności proponowanych 

przepisów w zakresie opłat od reklam z obowiązującymi standardami poprawnej legislacji, 

wyrażonymi m.in. w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., 

sygn. akt: P 33/09, omawiany projekt ustawy w jego części dotyczącej wprowadzenia nowej 

daniny publicznej – opłaty od reklam, wymaga doprecyzowania zarówno pod względem 

przedmiotu, podmiotu opodatkowania, jak i stawek nowej opłaty. 

 

 Jednocześnie należy jednak mieć na uwadze, że przy skonstruowanych w obecny 

sposób przepisach, może wystąpić konflikt pomiędzy zasadami i warunkami sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, które będą 

określane przez sejmik województwa i w urbanistycznych zasadach ochrony krajobrazu, 

a uchwałą rady gminy w tym samym zakresie (art. 7 pkt 3 i art. 8 pkt 3 dot. art. 5c ust. 4), 

które na obszarach wyznaczonych krajobrazów priorytetowych mogą być ze sobą niespójne. 

Sytuacja taka może wystąpić przede wszystkim, gdy uchwała rada gminy zostanie ustalona 

wcześniej niż określone zostaną UZOK. Mając na względzie konstytucyjny system źródeł 
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prawa, nie wydaje się wystarczającym rozwiązaniem tego problemu art. 7 pkt 3 projektu 

ustawy (dot. art. 37c  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Nawiązując natomiast do proponowanej zmiany w ustawie o drogach publicznych 

w zakresie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze 

rozporządzenia zakazów i ograniczeń w sytuowaniu poszczególnych rodzajów tablic 

i urządzeń reklamowych w pasie drogowym poszczególnych kategorii, należy wskazać, 

iż wydanie przedmiotowego rozporządzenia może okazać się niezmiernie trudne 

z merytorycznego punktu widzenia. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki przestrzeni, 

jaką jest pas drogowy, funkcji, jaką on pełni oraz czynników, jakie mają wpływ na jego 

ostateczną formę. Ustalenie potencjalnych zakazów sytuowania poszczególnych rodzajów 

tablic i urządzeń reklamowych w pasach drogowych może okazać się wysoce 

problematyczne, gdyż każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, przy uwzględnieniu 

m.in. klasy drogi, natężenia i struktury rodzajowej ruchu, jej ukształtowania – wynikającego 

z ukształtowania terenu – oraz warunków widoczności. W związku z powyższym proponuje 

się, aby kwestie zasadności zamieszczania w projekcie ustawy delegacji do wydania 

rozporządzenia w omawianym zakresie oraz możliwości wypracowania dodatkowych norm 

dotyczących sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym zostały wnikliwie 

przeanalizowane w trakcie prowadzonych prac nad projektem. 

 Ponadto należy wyrazić wątpliwości co do zasadności zamieszczania w projekcie 

dwóch różnobrzmiących definicji reklamy – zarówno w ustawie o drogach publicznych, 

jak i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należałoby wyjaśnić, 

dlaczego w art. 3 pkt 1 projektu jest mowa o reklamie, nie zaś o nośniku reklamy. Wprawdzie 

obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych definiują „reklamę”, jednak kategoria 

definiowaną jest według nich nośnik, a nie sama informacja, czy jej upowszechnianie. 

Ponadto, proponowana w ww. art. 3 pkt 1 definicja reklamy obejmuje z założenia obiekty 

materialne, tymczasem zawiera ona odniesienie do definicji proponowanej w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odnoszącej się wyłącznie względem samej 

czynności upowszechniania informacji wizualnej. Dlatego też w ustawie o drogach 

publicznych proponuje się zawarcie definicji „nośnika reklamy”, nie zaś „reklamy”. 

Należy podkreślić, że zaproponowane w projekcie narzędzia prawne dedykowane 

są samorządom lokalnym oraz regionalnym, które poprzez ich użycie będą decydowały 

o fizjonomii przestrzeni zgodnie z własnymi potrzebami i lokalnymi uwarunkowaniami. 

Obowiązek prowadzenia konsultacji opracowywanych dokumentów zagwarantuje ponadto 

udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z tego zakresu. Rola administracji rządowej 

w proponowanym w projekcie procesie ochrony krajobrazu ogranicza się do wydania 

rozporządzeń określających: 

 

 - zakazy i ograniczenia poszczególnych rodzajów tablic i urządzeń reklamowych w pasie 

drogowym poszczególnych kategorii dróg, 

 

- stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację krajobrazów, sposób 

waloryzacji zidentyfikowanych na obszarze województwa krajobrazów, a także zakres audytu 

krajobrazowego, 
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- szczegółowe kryteria kwalifikacji obiektów budowlanych za dominanty krajobrazowe. 

 

 Wydanie ww. rozporządzeń ma na celu standaryzację i zapewnienie spójności procesu 

ochrony krajobrazu w skali kraju. Pożądane jest bowiem, przykładowo, aby audyty 

krajobrazowe w poszczególnych województwach posługiwały się jednorodną terminologią, 

aby waloryzacja krajobrazów była oparta na tych samych kryteriach itp. 

 

 Jednocześnie należy zwrócić uwagę na brak odpowiedniej relacji pomiędzy 

zaproponowanym w przedmiotowym projekcie ustawy zapisem noweli ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie w art. 5g wskazuje się na możliwość 

uzyskania odszkodowania albo wykupienia nieruchomości na podstawie przepisów art. 36 

i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w związku z wejściem urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, a przepisami rozdziału 2 

działu IX ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z wejściem w życie 

ww. urbanistycznych zasad jako aktu prawa miejscowego będą miały zastosowanie przepisy 

dotyczące odszkodowań zarówno z mocy art. 5g zmienionej ustawy o ochronie przyrody 

jak i art. 129 ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym samym prezydencki projekt ustawy 

nowelizując ustawę o ochronie przyrody w art. 5f tej ustawy proponuje, aby właściciele 

obiektów budowlanych wzniesionych przed wejściem w życie urbanistycznych zasad, 

a naruszających te zasady nie byli zobowiązani do ich stosowania. Mogą jednak na swój 

wniosek dostosować obiekt do zasad na koszt województwa, co wydaje się pozostawać 

w konflikcie z przepisami dotyczącymi uzyskiwania odszkodowań w odniesieniu do obiektów 

budowlanych. Jednocześnie proponuje się rozważyć umożliwienie dochodzenia roszczeń 

z tytułu ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z nieruchomości w wyniku 

wprowadzenia w drodze uchwały rady gminy, jako aktu prawa miejscowego, zasad 

i warunków sytuowania obiektów małej architektury z odpowiednim zastosowaniem art. 36 

i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podobnie jak zaproponowano 

to w przypadku urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. 

Należy zauważyć, iż projektodawca nie oszacował kosztów wprowadzenia regulacji 

oraz nie wskazał źródeł finansowania nowych zadań samorządów wojewódzkich, 

w szczególności w zakresie wypłaty odszkodowań. 

 

 Wydaje się zasadne zawarcie definicji krajobrazu w ustawie Prawo ochrony 

środowiska, co umożliwi określenie spójnego systemu nie tylko ochrony, ale i kształtowania 

krajobrazu, i ułatwi stosowanie tej definicji zarówno do tej ustawy (m.in. do art. 71 i 72), 

jak również w przypadku innych ustaw np. procedurach ocen oddziaływania na środowisko, 

o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym wskazane jest również przeniesienie 

definicji walorów krajobrazowych z ustawy o ochronie przyrody do ustawy Prawo ochrony 

środowiska.  
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 Należy zwrócić ponadto uwagę, że projekt ustawy oraz stanowiska Rządu powstały 

w sytuacji, gdy: 

  

- w związku z przyjętą w dniu 13 lipca 2012 roku zmianą ustawy o działach 

administracji rządowej (Dz. U. z roku 2012, poz. 951) minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego przejął  odpowiedzialność za planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym 

i regionalnym oraz politykę  miejską, z czym wiąże się również nałożony na niego obowiązek 

opracowania przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania 

instytucji, procedur i instrumentów oraz przedłożenia Radzie Ministrów propozycji zmian, 

uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju (art. 47a 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. — Dz. U z 2012 r., poz. 647) 

we wskazanym przez ustawodawcę terminie 3 lat po wejściu w życie ustawy zmieniającej, 

 

- w dniu 13 grudnia 2011 roku Rząd przyjął w drodze uchwały Koncepcję 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), dokument zawierający moduł 

określający kierunki i cele polityki przestrzennej państwa w zakresie ładu przestrzennego 

i racjonalizacji procesów przestrzennych jako istotnego warunku rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju. KPZK 2030 jest pierwszym oficjalnym dokumentem Rządu 

odnoszącym się do problemu pełnego wdrożenia Konwencji Krajobrazowej Rady Europy – 

w celu 4 „kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski” wskazano 

na konieczność wykreowania zasad i narzędzi gospodarowania krajobrazem, pogłębienia 

prowadzonych badań, przeprowadzenia klasyfikacji krajobrazów, wprowadzenia 

odpowiednich zmian prawnych oraz - a może przede wszystkim - prowadzenia polityki 

edukacyjnej wpływającej na wzrost kultury użytkowania przestrzeni. Wolę wdrożenia treści 

przyjętego dokumentu potwierdza przyjęcie w dniu 4 czerwca 2013 r. przez Radę Ministrów 

Planu działań służącego realizacji KPZK 2030; 

 

- jednocześnie od 2012 r. trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, 

powołanej rozporządzeniem Rady Ministrów w celu kompleksowej regulacji procesu 

inwestycyjno-budowlanego. 

 

 W uzasadnieniu do projektu ustawy brak jest powołania się na treść KPZK 2030 

i wskazany powyżej stan faktyczny. Zarówno uzasadnienie do ustawy, jak i sam tekst 

projektu pomijają nie tylko KPZK 2030 (obowiązujący dokument Rządu), ale także dorobek 

waloryzacji dokonywanych przez samorządy województw na potrzeby planowania 

przestrzennego i ochrony krajobrazu kulturowego, fundamentalną pracę wykonaną w ramach 

V Krajowego Programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ochrona i konserwacja zabytkowego 

krajobrazu kulturowego Polski", kontynuowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; pilotażowy program Ministerstwa Środowiska „Czerwona Księga Krajobrazów 

Polski" oraz współczesne prace GDOŚ. 
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 Audyt krajobrazowy powinien uwzględniać wykonane dotychczas prace, zespolić 

rozdzielony miedzy różne akty prawne system zarządzania krajobrazem odziedziczonym 

oraz zapewnić ochronę i rozwój wybitnych i mających znaczenie dla regionu krajobrazów 

współcześnie kształtowanych. Kwestią zarówno spójności prawa jak i urealnienia kosztów 

audytu jest brak odrębnego potraktowania w ustawie krajobrazów Parków Narodowych, 

krajobrazów reprezentatywnych dla regionów fizyczno-geograficznych o wysokim stopniu 

nasycenia zabytkami kultury materialnej, pomników historii oraz krajobrazów wpisanych 

na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

Odnosząc się do zmiany ustawy o ochronie przyrody i proponowanych przepisów 

dotyczących audytu krajobrazowego, należy w niej uwzględnić, prócz projektowanej 

delegacji dla ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, także ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego. 

 

W kontekście zmiany ustawy o ochronie przyrody należy zwrócić uwagę na jeszcze 

jeden aspekt - ochronę różnorodności biologicznej w rolnictwie, będącej istotnym elementem 

krajobrazu naszego kraju. Polska jest wyjątkowym krajem w Europie środkowo-wschodniej, 

gdzie dzięki rozdrobnieniu gospodarstw rolnych zachowały się cenne, miejscowe odmiany 

i rzadkie gatunki roślin uprawnych. Niewielkie obszary pól uprawnych, tworzące 

charakterystyczną mozaikę, stanowią istotny element krajobrazu obszarów wiejskich, 

odróżniający nasz kraj od takich krajów, jak np. Czechy, Słowacja, czy Węgry, 

gdzie przeprowadzona w przeszłości kolektywizacja rolnictwa doprowadziła do utworzenia 

wielkich gospodarstw. W konsekwencji ziemia na olbrzymich połaciach obsiewana jest 

przez te same gatunki, tworząc monokultury. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne 

dla ochrony różnorodności biologicznej, nie tylko rolniczej, ale również roślin dziko 

rosnących na obrzeżach pól, czy związanej z agrosystemami fauny – ptaków, drobnych 

gryzoni czy owadów. Obecne w polskim krajobrazie miedze śródpolne, drobne oczka wodne 

czy śródpolne kępy drzew są ostają szeroko pojętej bioróżnorodności. Podobnie, należy 

chronić typowe dla niektórych regionów Polski śródpolne aleje drzew owocowych, które 

często złożone są ze starych, cennych odmian, nie podlegających w żaden sposób ochronie, 

jako nie wpisujących się w żadne dotychczasowe ramy prawne. Należy zatem podkreślić 

znaczenie walorów krajobrazów rolniczych i dbać o świadomość społeczeństwa 

w tym zakresie poprzez różnego rodzaju szkolenia, programy edukacyjne i przygotowywanie 

materiałów informacyjnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy odnieść się do braku informacji w uzasadnieniu 

do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu w zakresie wpływu proponowanych zmian na rolnictwo. Nie określono skutków 

jakie wywrą zaproponowane zmiany na gospodarkę rolną m.in. na rolników gospodarujących 

na terenach chronionych. Skutki takie może rodzic w szczególności propozycja zawarta 

w art. 9 projektu, polegająca na wprowadzeniu zakazu zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
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zarówno w parkach krajobrazowych (w art. 17 ust. 1 dodanie pkt. 6a), jak i obszarach 

chronionego krajobrazu (w art. 24 ust. 1 dodanie pkt. 6a). W uzasadnieniu projektu 

nie wskazano zasadności wprowadzenia tego zakazu, którego szablonowe zastosowanie może 

istotnie ograniczyć prawa właścicieli gruntów. Dlatego też proponuje się rezygnację 

z tego zapisu. 

 A zatem istnieje potrzeba uwzględnienia aspektów rolnych w uzasadnieniu do projektu 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 

w dalszych pracach na projektem ustawy. 

 Ponadto istnieje potrzeba uwzględnienia w uzasadnieniu do projektu ustawy 

wyczerpującej oceny wpływu propozycji zmian na procedury przygotowania inwestycji 

infrastrukturalnych do realizacji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów. 

 

Projekt zawiera ponadto szereg zmian porządkowych w przepisach dotyczących 

parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, zawartych w ustawie o ochronie 

przyrody. Na podkreślenie zasługuje godna poparcia zmiana polegająca na złagodzeniu 

obowiązującego w granicach ww. form ochrony przyrody zakazu budowania nowych 

obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

naturalnych zbiorników wodnych. Zmiana tego zakazu pozwoli na eliminację mających 

często miejsce oraz nieuzasadnionych merytorycznie sytuacji, kiedy to zabudowa danej 

nieruchomości gruntowej nie jest możliwa ze względu na istnienie wybudowanego wcześniej 

na tej nieruchomości stawu. 

 

 Należy jednak wskazać na konieczność dopracowania projektowanej ustawy, mając 

na uwadze konstytucyjność proponowanych regulacji oraz spójność z systemem prawnym, 

w szczególności: 

 

1. W art. 2 pkt 1 lit. b (dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482)) i art. 8 pkt 4 (dotyczącym ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póz. zm.)) 

przewiduje się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, jakim jest 

umieszczanie bez pozwolenia ogłoszeń, plakatów, afiszów, apeli, ulotek, napisów 

lub rysunków w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym, a także urządzeń 

technicznych, tablic, reklam oraz napisów na zabytkach, choćby nie stanowiły własności 

sprawcy. Zauważenia wymaga, że taki środek stosowany jest tylko w przypadku, 

gdy przedmioty stanowiące przedmiot wykroczenia mogą być zagrożeniem dla życia 

i zdrowia ludzi (up. art. 50a § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, zgodnie 

z którym orzeka się przepadek przedmiotów takich jak nóż, maczeta lub inny niebezpieczny 

przedmiot), jednak wydaje się, że w tym przypadku brak jest uzasadnienia dla przepadku 

tych przedmiotów, a tym samym projektowane przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę 

ochrony prawa własności. 

 

2. W art. 7 pkt 3 (dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.)) proponuje się 
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dodanie art. 37a-37c do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasadnym 

wydaje się rozważenie celowości upoważnienia rady gminy do ustalania, na podstawie 

dodawanego art. 37a) ust. 3, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na wszystkich terenach 

zamkniętych. 

 

W art. 7 pkt 3 dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w zaproponowanym brzmieniu art. 37c, zgodnie z którym 

dla danego obszaru obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów malej architektury, 

tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ustalone w różnych aktach prawa miejscowego, 

zastosowanie mają zasady i warunki ustalone najpóźniej przez gminę w zakresie 

niesprzecznym z zasadami i warunkami wynikającymi z urbanistycznych zasad ochrony 

krajobrazu i zakazami dotyczącymi poszczególnych form ochrony przyrody lub zabytków. 

W świetle brzmienia projektowanego przepisu, nie będzie zrozumiałe, jakie zasady i warunki 

sytuowania obiektów i tablic zmienionych w tym przepisie będą de facto w danym momencie 

obowiązywać. Tym samym przepis ten stwarza niepewność prawa i godzi w zasadę 

poprawnej legislacji z uwagi na swoją nieokreśloność. 

Należy zauważyć, iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 15-27 

reguluje tryb przyjmowania i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z tym przewidziana w projektowanym przepisie art. 37b ust. 5 możliwość 

dokonywania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wprowadza inny 

tryb dokonywania zmian w tych planach, co prowadzi do niespójności systemu prawa i może 

utrudniać ustalenie aktualnie obowiązujących zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic i urządzeń reklamowych. 

 

3. Należy zauważyć, że część zawartych w projektowanej ustawie upoważnień do wydania 

aktów wykonawczych ma charakter blankietowy, gdyż brak w tym zakresie przepisów 

materialnych w projektowanej ustawie. Przedmiotowa uwaga dotyczy m.in. art. 3 pkt 3 lit. c 

(dotyczącego nowelizacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. a drogach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 260 i 843)), który upoważnia ministra właściwego do spraw transportu 

do określenia, w drodze rozporządzenia, zakazów i ograniczeń w sytuowaniu poszczególnych 

rodzajów tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym. Analogiczna uwaga dotyczy 

art. 9 pkt 3 (dotyczącego nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. a ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)), który w projektowanym art. 5a ust. 4 upoważnia 

ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, 

stosowanej przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikacji i sposobu waloryzacji 

zidentyfikowanych na obszarze województwa krajobrazów, a także art. 5c ust. 6, zgodnie 

z którym minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe kryteria kwalifikacji obiektów budowlanych za dominanty krajobrazowe. 

Ponadto, w zakresie upoważnienia z art. 5c ust. 6 wydaje się, że wydawany na podstawie tego 

przepisu akt wykonawczy powinien być wydawany w porozumieniu albo po uzgodnieniu 
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z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialnym obecnie za 

planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym. 

 

4. W związku z zakresem przedmiotowym art. 9 (dotyczącego projektowanej nowelizacji 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), proponuje się aby regulacje 

dotyczące m.in. audytu krajobrazowego, czy też urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, 

zostały zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, która zgodnie z art. 1 określa m.in. zasady kształtowania polityki 

przestrzennej przez jednostki samorządu  terytorialnego i organy administracji rządowej. 

Tym bardziej, że zawarty w projektowanej nowelizacji art. 5g jest wzorowany na art. 36 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 

dotyczy rozstrzygnięcia sytuacji w której w związku z uchwaleniem planu miejscowego 

albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób 

lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie 

ograniczone, w związku z czym konieczne jest zapewnienie wzajemnej spójności tych 

przepisów. 

 

5. W art. 9 (dotyczącego projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody) proponuje się rozszerzenie zakresu urbanistycznych zasad ochrony 

krajobrazu poprzez uwzględnienie w proponowanym art. 5 c ust. 4 pkt. 5 linii kolejowych 

poprzez zmianę brzmienia tego punktu na następujące: „sposób usytuowania budynków 

w stosunku do dróg i linii kolejowych”. 

 

6. Z uwagi na fakt, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że sieci elektroenergetyczne 

(linie oraz stacje elektroenergetyczne) mogą zostać uznane i zakwalifikowane do grupy 

obiektów o charakterze dominanty krajobrazowej, w rozumieniu art. 9 pkt. 2 lit. d) z projektu 

ustawy proponuje się wyłączenie sieci elektroenergetycznych z definicji obiektów 

o charakterze dominanty krajobrazowej. Budowa linii elektroenergetycznych i w związku 

z tym zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Państwa jest kwestią priorytetową. 

Dlatego wprowadzenie dodatkowych utrudnień dla realizacji tego typu inwestycji może być 

dodatkową barierą rozwoju tej infrastruktury, a co za tym idzie, może mieć negatywny wpływ 

na bezpieczeństwo energetyczne Państwa. 

 

7. Jednocześnie zwrócić należy uwagę na fakt, iż projektowane regulacje potencjalnie 

dotyczyć mogą kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski, poprzez 

możliwy wpływ regulacji na sektor energetyki, jakim jest sektor odnawialnych źródeł energii. 

Dodatkowo, podkreślić należy, iż uregulowania prawne zawarte w tym projekcie mogą mieć 

wpływ na realizację przez Polskę założeń Krajowego Planu Działania w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności realizacji celów w zakresie udziału 

energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2020 r., w szczególności 

na realizację przez Polskę celu zgodnie z przyjętym Krajowym Planem Działania w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych celem na rok 2020, jakim jest osiągnięcie przez Polskę 15% 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym do roku 2020 r. 
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Ewentualne propozycje zmian przepisów, w tym przepisów ustawy – Prawo budowlane (…) 

oraz przepisów środowiskowych, w tym zakresie i ich wpływu na sektor energetyki 

odnawialnej winny być poprzedzone starannym przygotowaniem założeń do tych zmian. 

Wątpliwości wzbudzają propozycje dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w szczególności 

przewidziana w projekcie nowelizacja art. 5 ust. 2 tej ustawy, modyfikująca zakres 

obowiązków nakładanych na użytkownika obiektu budowlanego, i poszerzająca go o wymóg 

"niedopuszczenia do tego, by obiekt budowlany oszpecał otoczenie". Posłużenie się 

niezdefiniowanym, skrajnie ocennym pojęciem „oszpecenia” (czy jak m.in. w art. 1 projektu 

dot. zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. „stanie 

nie oszpecającym otoczenia”), w sposób oczywisty zawiera w sobie ryzyko poważnych 

wątpliwości i nadinterpretacji w toku stosowania tak sformułowanego przepisu prawa 

oraz niesie ze sobą ryzyko przyszłych i kosztownych sporów prawnych, wynikających 

z rozbieżności ocen w tym zakresie. Nałożenie w projektowanym przepisie na użytkownika 

obiektu budowlanego wymogu „nie dopuszczenia do tego, by obiekt budowlany oszpecał 

otoczenie” dubluje jednocześnie obowiązek wynikający de lege lata z wymogu utrzymania 

tego obiektu w należytym stanie estetycznym. Okoliczność tą w pełni dostrzegają sami 

Projektodawcy (strona 22 uzasadnienia projektu), co tym bardziej wzbudza wątpliwości 

w odniesieniu do potrzeby wprowadzenia proponowanego uzupełnienia przepisu, o nieostre 

sformułowania i tym samym nałożenia na użytkownika obiektu budowlanego dwóch, 

w praktyce tożsamych wymogów, wyrażonych jednak sformułowaniami o wysoce ocennej, 

w obu wypadkach, treści. 

Dodatkowo, projektując nowe rozwiązania, konieczne jest ponadto dokonanie analizy 

skutków przyjęcia nowych rozwiązań prawnych, w szczególności opracowanie symulacji, 

w jaki sposób wpłyną one na rozwój energetyki odnawialnej oraz obszar potencjalnie 

dostępny dla lokalizacji nowych przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze 

energetyki odnawialnej. 

Mając na uwadze powyższe, Rząd stoi na stanowisku, iż aktualne rozwiązania prawne 

w kompleksowy sposób obejmują kwestię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, 

włączając w to elementy oceny wpływu tych źródeł na zdrowie ludzkie, środowisko, walory 

turystyczne, krajobrazowe i przyrodnicze oraz gospodarkę. 

 

Ponadto, Rząd stoi na stanowisku, iż każdorazowo wpływ proponowanych rozwiązań 

i ich wpływu na sektor energetyki, w tym energetyki odnawialnej, winien być w sposób 

możliwie najpełniejszy poddany ocenie społecznej potencjalnych interesariuszy, co w ocenie 

Rządu, gwarantować będzie należytą ochronę praw nabytych już zrealizowanych inwestycji 

oraz podkreśli wagę społecznej akceptacji dla litery prawa w wypadku wprowadzenia 

proponowanych w tym zakresie zmian, które dotyczyć mogą sektora energetyki odnawialnej 

oraz celu osiągnięcia przez Polskę 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie 

energetycznym do roku 2020 r. 

 

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1409) zmian, mających na celu zapewnienie spójności prawa. W szczególności 
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projekt ustawy rozszerza kompetencje organów nadzoru budowlanego, poprzez uzależnienie 

możliwości dokonania tzw. legalizacji samowoli budowlanej, od zgodności z urbanistycznymi 

zasadami ochrony krajobrazu – ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Nowym zadaniem organów nadzoru budowlanego będzie natomiast egzekwowanie 

stosowania urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu w przypadku dokonywania zmian 

w obiekcie budowlanym niewymagających zgody organu administracji architektoniczno-

budowlanej, wydawanej w formie decyzji administracyjnej lub milczącej zgody organu. 

 

 Proponuje się jednocześnie rozszerzenie przepisów przejściowych projektowanej 

ustawy o: 

 

1. Rozstrzygnięcie co do obowiązujących aktów prawa miejscowego, a także 

co do przepisów, jakie będą mieć zastosowanie do aktów prawa miejscowego, co do których 

przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy podjęto uchwałę o przystąpieniu 

do sporządzania lub zmiany, m.in. w związku z zawartą w projekcie nowelizacją ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. a planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasadnym jest, 

aby utrzymane zostały w mocy akty wykonawcze w sprawie parków krajobrazowych 

oraz obszarów chronionego krajobrazu, wydane na podstawie art. 16 oraz art. 23 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zarówno przez wojewodów, jak i sejmiki 

województw. Dlatego też w szczególności art. 11 ust. 1 projektu powinien zostać 

zmodyfikowany oraz zredagowany w brzmieniu: 

„Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez wojewodów lub sejmiki województw 

na podstawie art. 16 ust. 3 oraz art. 23 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc 

do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 16 ust. 3 oraz art. 23 

ust. 2 ustawy o ochronie przyrody w jej brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

 

2. Rozstrzygnięcie co do przepisów, jakie będą mieć zastosowanie w przypadku, gdy przed 

dniem wejścia w życie projektowanej ustawy został złożony wniosek o pozwolenie 

na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zostało dokonane 

zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych (w przypadku gdy nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę) albo została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę 

lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, w związku z zawartą w projekcie 

nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623, z późn. zm.). 

 

Proponuje się także, w szczególności w zakresie uwag redakcyjnych, aby w projekcie ustawy 

posługiwać się sformułowaniami jednolitymi znaczeniowo np. pojęcie dominanty 

krajobrazowej, które w aspekcie przyszłego stosowania prawa odwołuje się do dwu rożnych 

aktów prawnych, a mianowicie raz do przepisów dotyczących ochrony środowiska (str. 10 

projektu – zmiany do art. 2 pkt 18a – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (…)), a innym razem do przepisów dotyczących ochrony 

przyrody (str. 14 projektu – zmiany do art. 5 pkt 23a – ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (…)). Taka praktyka może rodzić poważne wątpliwości interpretacyjne. 
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Proponuje się, zatem ujednolicenie znaczeniowe zawartych w projekcie ustawy pojęć 

i zwrotów, co przyczyni się do jednolitej ich wykładni na etapie stosowania prawa. 

 

Projektowana ustawa ma istotne znaczenie dla ochrony rodzimego krajobrazu. Jednakże, 

by stała się skutecznym i kompleksowym narzędziem w tym zakresie, konieczne jest 

wprowadzenie szeregu zmian do projektu. 

Należy także podkreślić, że do projektu nie dołączono oceny skutków regulacji,  

a w szczególności oceny skutków finansowych. Mając jednak na uwadze ważność 

prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (druk sejmowy nr 1525) dla możliwości zachowania szczególnie 

cennych krajobrazów w obrębie kraju, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedmiotowy 

projekt i jednocześnie rekomenduje uwzględnienie uwag zgłoszonych w stanowisku. 

 


