
Problemy Ekologii, vol. 12 , nr 2, marzec–kwiecień 2008 59

Prof. zw. dr hab. W. Radecki — Instytut Nauk Prawnych PAN, Zespół 
Ochrony Środowiska, Wrocław

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu są tymi 
obszarami chronionymi w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 
2004 o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), któ-
re od zarania (a ich koncepcja pojawiła się w Polsce dopiero 
we wczesnych latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia) 
były pomyślane jako obszary pełniące funkcje turystyczne, 
przy czym na obszarach chronionego krajobrazu ta funkcja 
miała mieć znaczenie dominujące. Obie kategorie obszarów 
specjalnych różnią się istotnie od siebie tak pod względem 
sposobu tworzenia, powierzchni, jak i statusu prawnego oraz 
intensywności ochrony prawnej. Parki krajobrazowe tworzone 
rozporządzeniami wojewodów zajmują w liczbie 120 łącznie 
około 8% obszaru kraju, natomiast obszary chronionego krajo-
brazu wyznaczane rozporządzeniami wojewodów lub uchwa-
łami rad gmin zajmują w liczbie 353 łącznie około 24% ob-
szaru kraju, są to więc obszary zdecydowanie większe. Parki 
krajobrazowe to nie tylko tereny chronione, lecz także odręb-
ne jednostki organizacyjne mające swego dyrektora i służby, 
natomiast obszary chronionego krajobrazu nie są jednostkami 
organizacyjnymi i nie mają swojej administracji. 

Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może 
być wyznaczona otulina jako strefa ochronna wyznaczona 
w celu zabezpieczenia parku krajobrazowego przez zagroże-
niami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka, 
nie ma możliwości wyznaczenia otuliny wokół obszaru chro-
nionego krajobrazu. Nader istotne jest, że dla parków krajo-
brazowych sporządza się i realizuje specjalne plany ochrony, 
podczas gdy taka instytucja nie jest przewidziana w odnie-
sieniu do obszarów chronionego krajobrazu. Nie oznacza to 
jednak, jak niektórzy utrzymują, że obszary chronionego kra-
jobrazu są fikcyjną formą ochrony przyrody[1]. Nie do końca
można się zgodzić z taką oceną. Także na obszarach chronio-
nego krajobrazu wprowadza się zakazy i ograniczenia, któ-
rych naruszenie pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. 
Ustawa o ochronie przyrody w art. 16 ust. 7 i w art. 23 ust. 
5 przewiduje identyczne rozwiązanie polegające na tym, że 
uzgodnienia z wojewodą wymagają projekty studiów i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego województw 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej tak w części dotyczącej parku krajobrazowego 
i jego otuliny, jak i w części dotyczącej obszaru chronione-
go krajobrazu. Wspólną dla parków krajobrazowych i obsza-
rów chronionego krajobrazu normę zawiera art. 53 ust. 4 pkt 
8 ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), według któ-
rej uzgodnienia z wojewodą wymagają decyzje o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy dla 
innych inwestycji, jeżeli są one podejmowane tak w parku 
krajobrazowym, jak i na obszarze chronionego krajobrazu. 
Nie da się jednak zaprzeczyć, że intensywność ochrony ob-
szaru chronionego krajobrazu jest mniejsza niż parku krajo-
brazowego. 

Istota i reżim prawny parku krajobrazowego

Według art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody park krajo-
brazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobra-
zowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w wa-
runkach rozwoju zrównoważonego. W odróżnieniu od par-
ku narodowego, gdzie funkcje ochronne mają jednoznaczny 
priorytet, działania na obszarze parku krajobrazowego nie są 
bezwzględnie podporządkowane ochronie przyrody, co wy-
nika w szczególności z tego, że grunty rolne i leśne oraz inne 
nieruchomości pozostawia się w gospodarczym wykorzysta-
niu. Chodzi jedynie o to, aby to wykorzystanie nie zagraża-
ło wartościom przyrodniczym, historycznym i kulturowym 
oraz walorom krajobrazowym parku. Z art. 16 ust. 1 wynika-
ją dwie podstawowe funkcje parku krajobrazowego: 
1)  ochronna — zachowanie wartości przyrodniczych, histo-

rycznych i kulturowych parku oraz walorów krajobrazo-
wych, które jednocześnie są walorami turystycznymi, 

2)  wychowawcza — popularyzacja tych wartości. 

Reżim prawny parku krajobrazowego zdecydowanie róż-
ni się od reżimu prawnego parku narodowego i rezerwatu 
przyrody. Różnica polega na tym, że podczas gdy w parku 
narodowym i rezerwacie przyrody z mocy samej ustawy 
obowiązuje 27 różnych zakazów, w parku krajobrazowym 
ustawa nie przewiduje bezpośrednio żadnych zakazów. Do-
piero wojewoda tworząc park krajobrazowy w rozporzą-
dzeniu o jego utworzeniu może wprowadzić wszystkie lub 
niektóre zakazy wyliczone w art. 17 ust. 1. Według tego 
przepisu w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone 
następujące zakazy: 
1)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z 27 kwietnia 
2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006 Nr 129, poz. 
902 ze zm.); 

2)  umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu 
oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego poło-
wu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 
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3)  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 

przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z po-

trzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budo-

wy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urzą-

dzeń wodnych; 

4)  pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 

oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 

i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 

rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpie-

czeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym 

lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzy-

maniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

6)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany 

te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodar-

ce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7)  budowania nowych obiektów budowlanych w pasie sze-

rokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 

turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8)  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko-

ści 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie 

technicznym brzegu morskiego; 

9)  likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorni-

ków wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–błot-

nych; 

10)  wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych 

gruntów rolnych; 

11)  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściół-

kową; 

12)  utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorni-

ków ściekowych; 

13)  organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

14)  używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowe-

go na otwartych zbiornikach wodnych. 

Nawet jeżeli wszystkie te zakazy zostaną wprowadzone, to 

i tak z mocy art. 17 ust. 2 nie dotyczą one: 

1)  wykonywania zadań wynikających z planu ochrony; 

2)  wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpie-

czeństwa państwa; 

3)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych 

z bezpieczeństwem powszechnym; 

4)  realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 

2 pkt 5 ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.).  

Kolejne złagodzenie reżimu prawnego parku krajobrazowe-

go zostało przewidziane w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie 

przyrody, według którego zakaz realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie doty-

czy takich przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i prze-

prowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 

wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku 

krajobrazowego. 

Wreszcie z mocy art. 17 ust. 4 zakaz używania łodzi motoro-

wych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jed-

nostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wod-

nych zlokalizowanych na wodach, inspektorów żeglugi śród-

lądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów 

w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospo-

darki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony 

przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego. 

Spoglądając na art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody za-

uważamy, że pełni on podwójną rolę: 

–  stanowi wzorzec zakazów, które na terenie parku krajobra-

zowego mogą (nie muszą) być wprowadzone, 

–  w zasadzie wyznacza „górną granicę” tego, czego na tere-

nie parku krajobrazowego można zakazać; jeżeli jakiegoś 

zakazu w art. 17 ust. 1 nie ma, to wojewoda nie może go do 

rozporządzenia wprowadzić. 

Regulacja zamieszczona w ustawie o ochronie przyrody jest 

bardzo elastyczna. Wojewoda ma w istocie niemal nieogra-

niczoną swobodę rozstrzygnięcia, jakie zakazy wybrać i czy 

mają one obowiązywać na terenie całego parku krajobrazo-

wego czy tylko na jego częściach i na jakich częściach. Same 

zakazy z art. 17 ust. 1 też są elastyczne, skoro w pkt 2–7 od 

razu są wskazane wyjątki, a kolejne wyjątki dotyczące zaka-

zów z pkt 1 i 14 zostały przewidziane w ust. 3 i 4, ponadto 

ust. 2 zawiera generalnie zwolnienie od zakazów. Niewątpli-

wie najpoważniejszym zagrożeniem walorów turystycznych 

jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko. 

Zakaz realizacji w parku krajobrazowym przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa o ochronie przyrody odsyła do Prawa ochrony śro-

dowiska, którego rozdział 2 „Postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć” 

w dziale VI tytułu I w ciągu sześciu lat obowiązywania usta-

wy był kilkakrotnie nowelizowany. Kluczowy w tym roz-

dziale  przepis art. 46 ust. 1 wymaga decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

(przez przedsięwzięcie ustawa nakazuje rozumieć zamierze-

nie budowlane lub inna ingerencję w środowisko polegającą 

na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania tere-

nu, w tym również na wydobywaniu kopalin), decyzji będącej 

zwieńczeniem procedury oceny oddziaływania na środowi-

sko — w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć spełnia-

jących jednocześnie dwa warunki: 

1)  wymagają uzyskania którejś z decyzji wymienio-

nych w art. 46 ust. 4, w tym  m.in. decyzji o warun-

kach zabudowy dla zalesień, pozwolenia na budowę 

(dotyczy to także zgłoszenia budowy, na którą po-

zwolenie nie jest wymagane), koncesji górniczej, po-

zwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń 

wodnych, decyzji ustalającej warunki wykonywania 

niektórych robót zmieniających stosunki wodne na 

obszarach przyrodniczo cennych, decyzji o zmianie 

lasu na użytek rolny, decyzji o ustaleniu lokalizacji 

autostrady bądź drogi krajowej, 

2)  należą do kategorii mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko bądź na obszar Natura 2000, dla 

których: 
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a)  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko jest wymagany z mocy prawa, 

b)  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko może być nałożony postanowieniem 

właściwego organu, 

c)  innych, jeżeli ich oddziaływanie na obszar Natura 

2000 może być znaczące, bez względu na to, czy 

przedsięwzięcie będzie podejmowane w granicach 

obszaru Natura 2000 czy poza nim, ale w takiej od-

ległości, że może znacząco oddziaływać na ten ob-

szar.  

Wprawdzie problematyka obszarów Natura 2000 będzie 

przedmiotem odrębnej części tego cyklu, ale należy na nią 

zwrócić uwagę już teraz chociażby dlatego, że park krajobra-

zowy może, w całości lub w części, wchodzić w skład obsza-

ru Natura 2000. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest — w zależności od rodzaju i skali 

przedsięwzięcia — wojewoda, starosta, dyrektor regionalnej 

dyrekcji Lasów Państwowych, a najczęściej wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta. 

Sprecyzowanie kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko nastąpiło w wydanym na podsta-

wie art. 51 ust. 8 Prawa ochrony środowiska rozporządzeniu 

Rady Ministrów z 9 listopada 2004  w sprawie określenia ro-

dzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze 

zm.). Rozporządzenie to w § 2 określa przedsięwzięcia, które 

z mocy prawa wymagają raportu, a w § 3 przedsięwzięcia, co 

do których obowiązek sporządzenia raportu może być nało-

żony postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Po kolejnych noweli-

zacjach Prawa ochrony środowiska ta druga kategoria została 

w istocie podzielona na dwie subkategorie przedsięwzięć, co 

do których obowiązek sporządzenia raportu może być nało-

żony: 

a)  albo dlatego, że zostały one wymienione w § 3 rozporzą-

dzenia, 

b)  albo dlatego, że chociaż w § 3 rozporządzenia nie zosta-

ły wymienione, ale mogą znacząco oddziaływać na ob-

szar Natura 2000. 

Jeżeli w parku krajobrazowym został wprowadzony zakaz 

przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyro-

dy, to w zasadzie obejmuje on wszystkie przedsięwzięcia z § 

2 i 3 rozporządzenia oraz przedsięwzięcia spoza tych dwóch 

list, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000. 

W stanie prawnym obowiązującym przed 19 sierpnia 2007 

broniłem zapatrywania, że zakaz z art. 17 ust. 1 pkt 1 usta-

wy o ochronie przyrody nie obejmuje tych przedsięwzięć z § 

3 rozporządzenia (lub spoza rozporządzenia), co do których 

obowiązek sporządzenia raportu nie został ustalony [2]. Po 

tej dacie, w następstwie wejścia w życie ustawy z 26 kwiet-

nia 2007 o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 587), jestem 

zmuszony swoje stanowisko zmienić. Po nowelizacji nie jest 

bowiem istotne to, że obowiązek przedłożenia raportu o od-

działywaniu na środowisko został nałożony, lecz tylko to, że 

mógł zostać nałożony. Nawet jeśli faktycznie nie został nało-

żony, to samo to, że mógł zostać nałożony, aktualizuje zakaz 

z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody. W obowią-

zującym stanie prawnym jest już jasne, że zakaz co do zasady 

obejmuje nie tylko przedsięwzięcia z § 2 rozporządzenia (to 

było oczywiste i przed nowelizacją), ale i wszystkie przed-

sięwzięcia z § 3 rozporządzania oraz takie spoza rozporzą-

dzenia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000. 

Zastrzeżenie, że tak jest „co do zasady”, nie jest przypadko-

we, zakaz ten bowiem nie dotyczy sytuacji określonych w art. 

17 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Pierwsza 

sytuacja dotyczy inwestycji celu publicznego. Ustawodaw-

ca posłużył się tu „piętrowym odesłaniem” polegającym na 

tym, że ustawa o ochronie przyrody odsyła do ustawy o pla-

nowaniu przestrzennym, a ta z kolei odsyła do ustawy z 21 

sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 

Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Według art. 2 pkt 5 ustawy o pla-

nowaniu przestrzennym przez „inwestycję celu publicznego” 

należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) 

i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 

stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Ten ostatni za cele publicz-

ne uznaje: 

1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wod-

ne, budowę i utrzymanie tych dróg, obiektów i urządzeń 

transportu publicznego oraz części lotniczych lotnisk 

oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru i za-

bezpieczenia ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, 

a także łączności publicznej i sygnalizacji, 

1a)  wydzielanie gruntów pod linie kolejowe oraz ich bu-

dowę i utrzymanie, 

2)  budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewo-

dów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, 

gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów 

i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewo-

dów i urządzeń, 

3)  budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służą-

cych do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 

przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji od-

padów, 

4)  budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń słu-

żących ochronie środowiska, zbiorników i innych urzą-

dzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 

przepływów i ochronie przed powodzią, a także regula-

cję i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wod-

nych, będących własnością Skarbu Państwa lub jedno-

stek samorządu terytorialnego, 

5)  opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki 

w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, 

5a)  ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepi-

sów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-

zów zagłady, 

6)  budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów wła-

dzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych 



Problemy Ekologii, vol. 12 , nr 2, marzec–kwiecień 200862

szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicz-

nych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów 

opieki społecznej i placówek opiekuńczo–wychowaw-

czych, 

7)  budowę i utrzymanie obiektów oraz urządzeń niezbęd-

nych na potrzeby obronności państwa i ochrony grani-

cy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowę i utrzymywanie zakładów 

karnych oraz zakładów dla nieletnich, 

8)  poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 

stanowiących własność Skarbu Państwa, 

9)  zakładanie i utrzymywanie cmentarzy, 

9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej, 

9b)  ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin 

i zwierząt lub siedlisk przyrody, 

10)  inne cele publiczne określone w odrębnych usta-

wach. 

Regulacja ta oznacza, że nawet jeżeli zakaz z art. 17 ust. 1 pkt 

1 został w parku krajobrazowym wprowadzony, to realizacji 

inwestycji celu publicznego nie dotyczy. 

Kolejny wyjątek od zakazu z art. 17 ust. 1 pkt 1 został okre-

ślony w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Jego przed-

miotem jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe. 

Chodzi, co oczywiste, o przedsięwzięcia z § 3 rozporządze-

nia z 9 listopada 2004 lub przedsięwzięcia spoza rozporzą-

dzenia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

Gdy chodzi o inwestycje na terenie parku krajobrazowego, 

obowiązek sporządzenia raportu praktycznie zawsze będzie 

nakładany, ponieważ § 5 rozporządzenia z 9 listopada 2004 

wśród szczegółowych uwarunkowań kwalifikujących przed-

sięwzięcie do sporządzenia raportu wymienia m.in. usytu-

owanie przedsięwzięcia uwzględniające: 

–  obszary objęte ochroną (§ 5 lit. d), 

–  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na 

występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym ob-

szary sieci Natura 2000 (§ 5 lit. e), 

–  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kul-

turowe lub archeologiczne (§ 5 lit. g). 

Powstaje pytanie o relację między art. 17 ust. 2 pkt 4 a art. 17 

ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Jest ona dość prosta — art. 

17 ust. 3 dotyczy przedsięwzięć  innych niż inwestycje celu 

publicznego, albowiem wyłączenie obowiązywania zakazu 

w odniesieniu do realizacji inwestycji celu publicznego wy-

nika już z art. 17 ust. 2 pkt 4 i tu regulacja jest znacznie bar-

dziej liberalna. Czy z tego wynika, że każda inwestycja celu 

publicznego będzie mogła być zawsze realizowana w parku 

krajobrazowym? Nie wynika, ponieważ zawsze obowiązuje 

wymóg określony w art. 73 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środo-

wiska, według którego  w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu (tj. w obowiązującym stanie praw-

nym w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź 

w decyzji o warunkach zabudowy) uwzględnia się ogranicze-

nia wynikające z ustanowienia którejś z form ochrony przy-

rody w trybie ustawy o ochronie przyrody. Zwracam uwagę 

na kategoryczne brzmienie tego przepisu: „uwzględnia się”, 

co znaczy, że musi się uwzględnić. Ten przepis wymaga inter-

pretacji w świetle definicji ochrony krajobrazowej zamiesz-

czonej w art. 5 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody, według 

którego ochrona krajobrazowa to zachowanie cech charakte-

rystycznych danego krajobrazu. Na pytanie, czy w parku kra-

jobrazowym stosuje się ochronę krajobrazową, odpowiedź 

twierdząca jest oczywista, gdyż wynika z istoty parku krajo-

brazowego. Wobec tego jeżeli inwestycja celu publicznego na 

terenie parku krajobrazowego miałaby zniweczyć cechy cha-

rakterystyczne danego krajobrazu, to wojewoda może odmó-

wić uzgodnienia, nie bacząc na to, że zakaz z art. 17 ust. 1 pkt 

1 ustawy o ochronie przyrody został wyłączony przez art. 17 

ust. 2 pkt 4 tej ustawy. Dla ochrony walorów turystycznych 

jest to sprawa niezwykle istotna, ponieważ cechy charaktery-

styczne krajobrazu w parku krajobrazowym są jednocześnie 

walorami turystycznymi.  

Dodatkowe zakazy budownictwa

Niezależnie od zakazu z art. 17 ust. 1 pkt 1 na terenie parku 

krajobrazowego mogą być wprowadzone samodzielne zakazy 

budownictwa (bez względu na to, czy chodzi o przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaływać na środowisko czy inne), 

mianowicie: 

•  zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pa-

sie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych (pkt 7) — ten zakaz nie ma charakte-

ru bezwzględnego, ponieważ nie dotyczy obiektów służą-

cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

warto zwrócić uwagę na uprzywilejowanie turystyki — nie 

można zakazać budowania obiektów służących turystyce 

wodnej, 

•  zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz 

w pasie technicznym brzegu morskiego (pkt 8) — ten za-

kaz, jeśli zostanie wprowadzony, ma już charakter bez-

względny. 

Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień

Art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody umożliwia 

wprowadzenie zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień, 

ale tylko trojakiego rodzaju: 

1)  śródpolnych, tj. rosnących wśród pól, 

2)  przydrożnych, tj. zieleń przydrożną w rozumieniu art. 

4 pkt 22 ustawy z 21 marca 1985 o drogach publicz-

nych (Dz.U. 2007 Nr 19, poz. 115 ze zm.) — roślinność 

umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szcze-

gólności ochronę użytkowników drogi przed oślepia-

niem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciw-

nego, ochronę drogi przez zawiewaniem i zaśnieżaniem, 

ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, 

3)  nadwodnych, tj. rosnących nad wodami. 

Zakaz przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 3 nie ma charakteru 

bezwzględnego, ponieważ nie obowiązuje, jeżeli likwidacja 

lub zniszczenie zadrzewienia wynika z potrzeby: 
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–  ochrony przeciwpowodziowej, 

–  zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wod-

nego, 

–  budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych. 

Plan ochrony parku krajobrazowego

Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie przyrody także dla par-
ków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony. 

Taki plan ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia 

parku krajobrazowego. Projekt planu ochrony sporządza dy-

rektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków 

krajobrazowych. Projekt planu ochrony wymaga  w zasa-

dzie zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin, ale  

uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin ustaleń 

dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania 

turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub 

ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących 

własnością Skarbu Państwa. Plan ochrony parku krajobrazo-

wego ustanawia wojewoda rozporządzeniem. Plan ochrony 

dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku woje-

wództw ustanawia wojewoda właściwy ze względu na siedzi-

bę dyrekcji parku, w porozumieniu z pozostałymi wojewoda-

mi. Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody 

w planie ochrony parku krajobrazowego wskazuje się obsza-

ry udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, tury-

stycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla 

innych form gospodarowania oraz określa się sposoby korzy-

stania z tych obszarów. 

Z redakcji tego przepisu wynika, że turystyczne wykorzy-
stanie parku krajobrazowego nie jest niczym nieograniczone, 
skoro plan ochrony parku krajobrazowego ma wskazać na ob-

szary udostępniane do celów turystycznych, rekreacyjnych, 

amatorskiego połowu ryb. Tym samym plan ochrony parku 

krajobrazowego jest instrumentem służącym ochronie walo-

rów turystycznych. 

Dyrektor parku krajobrazowego

W odróżnieniu od dyrektora parku narodowego, który jest or-

ganem administracji, dyrektor parku krajobrazowego (zespo-

łu parków krajobrazowych) takim organem nie jest. Dyrektor 

parku krajobrazowego jest pracownikiem urzędu wojewódz-

kiego, powoływanym przez wojewodę. Przepis art. 105 ust. 4 

ustawy o ochronie przyrody do zadań dyrektora parku krajo-

brazowego zalicza: 

1)  ochronę przyrody, walorów krajobrazowych oraz 

wartości historycznych i kulturowych, 

2)  organizację działalności edukacyjnej, turystycznej 

oraz rekreacyjnej, 

3)  wydawanie, z upoważnienia wojewody, decyzji ad-

ministracyjnych w zakresie ochrony przyrody, 

4)  współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jed-

nostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi 

i fizycznymi,

5)  składanie wniosków do miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego dotyczących zagospo-

darowania przestrzennego obszarów wchodzących 

w skład parku krajobrazowego. 

Na podkreślenie zasługuje to, że dyrektor parku krajobrazo-

wego ma dbać o ochronę walorów krajobrazowych, wartości 

historycznych i kulturowych parku krajobrazowego, a więc 

tym samym o ochronę walorów turystycznych, a jednocze-

śnie organizować działalność turystyczną i rekreacyjną. Te 

dwa zadania dyrektor parku musi umiejętnie pogodzić ze 

sobą, tak aby działalność turystyczna i rekreacyjna nie stwa-

rzała zagrożeń dla walorów turystycznych. 

Kilka uwag trzeba poświęcić przepisowi art. 105 ust. 4 pkt 

3 ustawy o ochronie przyrody, który pozwala wojewodzie 

na upoważnienie dyrektora parku krajobrazowego do wy-

dawania administracyjnych jego (wojewody) imieniu  decy-

zji administracyjnych w zakresie ochrony przyrody. Doty-

czy to, rzecz jasna, takich sytuacji, kiedy sam wojewoda jest 

uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych, czego 

zapewne najwyraźniejszym przykładem jest wydawanie de-

cyzji administracyjnych w sprawach ustalania i likwidowa-

nia stref ochrony ostoi i stanowisk roślin, zwierząt i grzybów 

objętych ochroną gatunkową (art. 60 ust. 3 ustawy o ochro-

nie przyrody). Jeżeli takie strefy miałyby być ustalane na ob-

szarze parku krajobrazowego, nie ma żadnych przeszkód, aby 

wojewoda upoważnił dyrektora parku krajobrazowego do ich 

ustanawiania. 

Znacznie poważniejszym problemem jest upoważnianie dy-
rektora parku krajobrazowego do wydawania postanowień 

uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego lub 

warunki zabudowy dla innych inwestycji na obszarze par-

ku krajobrazowego (art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu 

przestrzennym). Do takiego uzgadniania jest upoważniony 

wojewoda, a samo uzgodnienie przyjmuje formę nie decyzji, 

lecz postanowienia. Wątpliwości mogą wywodzić się stąd, 

że art. 105 ust. 4 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody wskazu-

je na decyzje, a nie na postanowienia. Jednakże w tym miej-

scu należy sięgnąć do argumentacji a maiore ad minus (jeżeli 

wolno ”więcej”, to tym bardziej wolno „mniej”). Ponieważ 

decyzja to „coś więcej” niż postanowienie, przeto jeżeli wo-

jewoda może upoważnić dyrektora parku krajobrazowego do 

wydawania decyzji, to tym bardziej może go upoważnić do 

wydawania w jego (wojewody) imieniu postanowień. Nie ma 

przeto przeszkód, aby wojewoda upoważnił dyrektora parku 

krajobrazowego do wydawania postanowień uzgadniających 

przewidzianych w art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu 

przestrzennym, jeżeli inwestycja ma być podejmowana na ob-

szarze parku krajobrazowego. 

Istota i reżim prawny obszaru chronionego krajobrazu

Według art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody obszar chro-

nionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 

wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funk-

cję korytarze ekologicznych. Zamieszczona w tym przepisie 

definicja obszaru chronionego krajobrazu jest mało konkret-
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na. Dowiadujemy się z niej, że chodzi o tereny wyróżniające 

się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, warto-

ściowe ze względu na: 

1)  możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka 

i wypoczynkiem lub 

2)  funkcję korytarzy ekologicznych (w rozumieniu art. 

5 pkt 3 — obszarów umożliwiających migrację roślin, 

zwierząt lub grzybów). 

W każdym razie w intencji ustawodawcy spośród wszystkich 

obszarów chronionych właśnie obszary chronionego krajo-

brazu maja pełnić przede wszystkim funkcje turystyczne i to 

najszerzej rozumiane, obejmujące także turystykę pobytową, 

tj. rekreację.

W odróżnieniu od pozostałych form ochrony obszarowej 

(parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody) obsza-

ry chronionego krajobrazu nie są  jednostkami organizacyj-

nymi, nie mają swoich organów ani służb, nie obejmuje się ich 

odrębnymi planami ochrony. Wokół obszarów chronionego 

krajobrazu nie można wyznaczyć otuliny, co jest zrozumiałe, 

ponieważ nader często właśnie obszar chronionego krajobra-

zu pełni funkcję otuliny parku narodowego, rezerwatu przy-

rody czy parku krajobrazowego. 

Podobnie jak w parkach krajobrazowych, także na obszarach 

chronionego krajobrazu nie ma zakazów obowiązujących 

z mocy samego prawa. Reżim prawny obszaru chronione-

go krajobrazu jest kształtowany przez akt kreujący taki ob-

szar — rozporządzenie wojewody lub uchwałę rady gminy 

— a według art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody na ob-

szarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone na-

stępujące zakazy: 

1)  zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia 

ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu 

oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 

z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i ło-

wiecką; 

2)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska; 

3)  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 

przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub bu-

dowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

4)  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym tor-

fu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków ro-

ślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcają-

cych rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z za-

bezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowo-

dziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 

budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 

6)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą 

innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonal-

na gospodarka wodna lub rybacka; 

7)  likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, staro-

rzeczy i obszarów wodno–błotnych; 

8)  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko-

ści 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbior-

ników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodar-

ki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

9)  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko-

ści 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie tech-

nicznym brzegu morskiego. 

Nawet gdyby wszystkie te zakazy zostały wprowadzone, to 

z mocy art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody nie doty-

czą one: 

1)  wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpie-

czeństwa państwa, 

2)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych 

z bezpieczeństwem powszechnym; 

3)  realizacji inwestycji celu publicznego. 

Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody pełni w odniesie-

niu do obszarów chronionego krajobrazu taką samą rolę jak 

art. 17 ust. 1 w odniesieniu do parków krajobrazowych, mia-

nowicie: 

1)  stanowi wzorzec tego, co na obszarze chronionego krajo-

brazu może (nie musi) być zakazane, 

2)  w zasadzie wyznacza „górną granicę” tego, co na obsza-

rze chronionego krajobrazu można zakazać. 

Podobnie jak w parku krajobrazowym, tak też na obszarze 

chronionego krajobrazu zakazy mogą obowiązywać na całym 

obszarze lub na jego częściach, mogą być przeto zróżnicowa-

ne w zależności od tego, o jakie części obszaru chodzi. 

Reżim prawny obszaru chronionego krajobrazu jest dość zbli-

żony, ale łagodniejszy w porównaniu z reżimem prawnym 

parku krajobrazowego. Porównując listę możliwych do wpro-

wadzenia zakazów z art. 17 ust. 1 z jednej strony i z art. 24 

ust. 1 z drugiej dochodzimy do wniosku, że w odróżnieniu 

od parku krajobrazowego na obszarze chronionego krajobra-

zu nie wolno zakazać:  wylewania gnojowicy, prowadzenia 

chowu lub hodowli zwierząt metodą bezściółkową, utrzy-

mywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ścieko-

wych, organizowania rajdów motorowych i samochodowych, 

używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na 

otwartych zbiornikach wodnych. 

Zupełnie niepojęta różnica występuje między art. 24 ust. 1 

pkt 8 a art. 17 ust. 1 pkt 7. Wynika z niej bowiem, że nawet po 

wprowadzeniu zakazu w parku krajobrazowym zawsze wol-

no budować obiekty służące turystyce wodnej w odległości 

100 m od brzegów wód, a na obszarze chronionego krajobrazu 

nie, skoro w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawodawca nie wskazał na 

obiekty służące turystyce wodnej. Jest to jakiś absurd, przed 

którym można się bronić sięgając do argumentum a maiori ad 

minus (z „większego” na „mniejsze”) — jeżeli w parku krajo-

brazowym zawsze można budować obiekty turystyki wodnej 

w odległości 100 m od brzegów wód, to tym bardziej można 

to czynić na obszarze chronionego krajobrazu. 

Wyjątki od zakazów

Przepisy art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody odpowia-

dają regulacjom zamieszczonym w art. 17 ust. 2 pkt 2–4. Po-
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minięcie pkt 1 tego ostatniego jest oczywiste, skoro na obsza-

rach chronionego krajobrazu nie ma planów ochrony. Równie 

oczywiste jest pominięcie wyjątku z art. 17 ust. 4, ponieważ 

na obszarze chronionego krajobrazu nie wolno zakazać uży-

wania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na 

otwartych zbiornikach wodnych. 

Jednym z najważniejszych zakazów, które mogą być wpro-

wadzone na obszarze chronionego krajobrazu, jest zakaz re-

alizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu art. 51 Prawa ochrony środowiska 

— art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody sformuło-

wany identycznie jak zakaz z art. 17 ust. 1 pkt 1 tej ustawy 

w odniesieniu do parków krajobrazowych, wystarczy przeto 

odesłać do uwag poczynionych na podstawie tego ostatniego. 

Jednakże nieco pogłębionej analizy wymaga nieprzewidze-

nie w art. 24 odpowiednika art. 17 ust. 3. Rozważmy nastę-

pujący przykład: inwestycja inna niż celu publicznego należy 

do wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 

listopada 2004. Właściwy organ wydaje postanowienie na-

kładające obowiązek sporządzenia raportu, a procedura od-

działywania na środowisko wykazuje brak niekorzystnego 

wpływu na przyrodę. I teraz: 

–  w parku krajobrazowym inwestycja mogłaby być realizo-

wana z uwagi na wyjątek z art. 17 ust. 3, 

–  na obszarze chronionego krajobrazu inwestycja nie może 

być realizowana, albowiem jest to przedsięwzięcie mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko, przeto wiąże zakaz 

z art. 24 ust. 1 pkt 2, a wyjątku od tego zakazu nie ma. 

Autor jednego z opracowań powstałych już na gruncie obo-

wiązującej ustawy wyraził pogląd, że pod względem zaka-

zów inwestycyjnych sytuacja prawa obszaru chronionego 

krajobrazu i parku krajobrazowego jest identyczna, co nie 

wydaje się słuszne z punktu widzenia celów tworzenia każ-

dej z tych form [3]. Z podanego przykładu wynika, że nie 

tylko identyczna, ale „lepsza”, co z punktu widzenia celów 

tworzenia tych form jest absurdem. Nie widzę innego wyjścia 

jak ponowne sięgnięcie do argumentum a maiori ad minus 

i przyjęcie, że jeżeli w opisanych uwarunkowaniach inwesty-

cja mogłaby być realizowana w parku krajobrazowym, to tym 

bardziej może być realizowana na obszarze chronionego kra-

jobrazu. 
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