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Poruszane 
zagadnienia  

• Czym jest przestrzeń  przyrodnicza i 
jak ona jest kształtowana?  

• Planowanie przestrzenne w 
dokumentach ONZ i UE 

• Jaki jest stan planowania 
przestrzennego w Polsce ? 

• Jakimi narzędziami w zakresie 
ochrony  środowiska dysponuje 
planowanie przestrzenne? 

• Co ogranicza – uniemożliwia – 
funkcjonowanie planowania 
przestrzennego jako skutecznego 
narzędzia ochrony środowiska? 

• Kierunki możliwych rozwiązań 
problemów 

 



Przestrzeń jako 
dobro przyrody 

 Przestrzeń przyrodnicza jest 
dobrem ograniczonym i jako 
taka wymaga szczególnej 
ochrony 

 Na jej kształt wpływa szereg 
czynników, jest ona polem 
ścierania się różnych interesów 

 Narzędziem ich regulacji jest – 
powinno być – planowanie 
przestrzenne 



Przestrzeń przyrodnicza jako pole 
konfliktów 

Drogi, linie kolejowe 

Osadnictwo 

Przestrzeń 
przyrodnicza Leśnictwo 

Przemysł 

Rolnictwo Infrastruktura  energetyczna 

etc… 
Turystyka 



Planowanie 
przestrzenne jako 
narzędzie ochrony 
środowiska 

Związki planowania 
przestrzennego z ochroną 
środowiska przejawiają się na dwa 
główne sposoby:  

1) poprzez identyfikowanie, 
analizowanie i uwzględnianie 
uwarunkowań przyrodniczych 
przy planowaniu rozwoju 
przestrzennego / 
podejmowaniu decyzji 
planistycznych  

2) poprzez formułowanie ustaleń 
dokumentów planistycznych 
chroniących lub zmierzających 
do poprawy stanu środowiska.  



 

Cele planowania 
przestrzennego 
jako narzędzia 
ochrony 
środowiska  

 Rozwiązywanie (długoterminowe) 
konfliktów pomiędzy 
zagospodarowaniem  a zachowaniem 
walorów przyrodniczych, 

 Zachowanie przestrzeni dla inwestycji 
publicznych (np. budowa dróg, 
obwodnic i innych), 

 Zachowanie walorów kulturowych i 
historycznych,  

 Optymalizacja zagospodarowania 
przestrzennego,  

 Ograniczanie chaosu, a także kosztów 
funkcjonowania osiedli ludzkich (np. 
poprzez ograniczanie ich nadmiernego 
rozwoju przestrzennego) 



Planowanie przestrzenne  
w świetle 
dokumentów ONZ i UE 



Planowanie 
przestrzenne w 
świetle 
dokumentów ONZ 

 AGENDA 21 z roku 1992 m.in. postuluje 
promowanie zrównoważonego 
planowania 

 Rezolucja ONZ „Przekształcamy nasz 
świat: Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju” – 17 celów 
zrównoważonego rozwoju  

Cel 15: „Ochrona, przywracanie oraz 
promowanie zrównoważonego użytkowania 
ekosystemów lądowych, zrównoważone 
gospodarowanie lasami, zwalczanie 
pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie 
procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej”. 



Zasady planowania 
przestrzennego 
w  UE 

 Brak bezpośrednich odniesień do 
zasad planowania przestrzennego 
w krajach członkowskich, ale 
ogólna wytyczna, że rozwój 
przestrzenny ma służyć rozwojowi 
zrównoważonemu 

 Konieczność wykorzystywania 
planowania przestrzennego przy 
realizacji:  
 Programów działań w zakresie 

środowiska  

 Ramowych programów badań i 
rozwoju 

 Polityki rozwoju regionalnego 

 



Rozwój przestrzenny  
w Traktacie o Unii 
Europejskiej  

 Podstawą traktatową 
zainteresowań rozwojem 
przestrzennym przez Unię 
Europejską jest Traktat o Unii 
Europejskiej zawarty w Maastricht 
z 1992 roku, który wszedł w życie 
1 stycznia 1993 r.  

 wprowadza się  w nim obowiązek 
prowadzenia polityk w zakresie 
transeuropejskich sieci 
transportu, energetyki i 
telekomunikacji (TEN) – art.129 
b,c,d oraz ochrony środowiska – 
art. 130 r-t.  



Programy unijne 
wymagające decyzji 
przestrzennych  
w krajach 
członkowskich 

 Europejska Sieć Ekologiczna 
Natura 2000; 

 

 Program transeuropejskich 
korytarzy infrastruktury TEN, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem komponentu 
transportowego  

 



System planowania przestrzennego 
w Polsce 



Ustawa z dnia  
27 marca 2003 r  
o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

 Jest najważniejszym dokumentem 
prawnym w zakresie planowania 
przestrzennego 

 Określa procedury planistyczne i 
zasady sporządzania planów oraz 
stanowi podstawy do wydawania 
decyzji w tym zakresie 

 Reguluje zasady planowania 
zagospodarowania 
przestrzennego na poziomie: 

 gmin  

 województw 

 kraju 
 



Co reguluje ustawa? 

 

 

 

 

Ustawa 
określa 

zasady kształtowania polityki przestrzennej przez 
jednostki samorządu terytorialnego i organy 
administracji rządowej 

zakres oraz sposoby postępowania w sprawach 
przeznaczania terenów na określone cele i 
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy  
przyjmując rozwój zrównoważony jako odstawę 
tych działań 

zasady i tryb rozwiązywania konfliktów między 
interesami obywateli, wspólnot samorządowych i 
państwa w tych sprawach  



Zakres dokumentów 
planowania 
przestrzennego 

 Ustalanie podstawowych funkcji terenów (np., 
osadnictwo, przemysł, ochrona przyrody ,  
wypoczynek, rolnictwo itp.), ich powiązania, 
kształtowanie ładu przestrzennego dla 
wyeliminowania konfliktów przestrzennych   

 Zabudowa jednostek osadniczych (osiedla ludzkie 
– miasta, wsie; parametry i warunki zabudowy) 

 Kształtowanie infrastruktury technicznej (drogi, 
linie kolejowe, linie energetyczne i inne) 

 Ochrona środowiska, strefy ochrony, strefy 
uciążliwe i inne 

 Ochrona rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej  

 Kształtowanie infrastruktury społecznej, obiekty 
kultury, zabytki 

 i inne… 



Planowanie przestrzenne  
a ochrona środowiska 



 
Akty prawne istotne 
dla kształtowania 
środowiska w 
ramach 
sporządzania 
dokumentów 
planistycznych 

 ustawa - z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
prawo ochrony środowiska  

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.– prawo 
wodne 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody 

 ustawa z 3 września 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

 



Planowanie 
przestrzenne – 
zadania w zakresie 
ochrony środowiska 

 Ochrona zasobów środowiska: 

 Kopalin 

 Zasobów wodnych 

 Szaty roślinnej  

 Ochrona  obszarów o wybitnych 
walorach przyrodniczych oraz 
powiązań przyrodniczych   

 Zapobieganie konfliktom pomiędzy 
środowiskiem a  projektami 
inwestycyjnymi 

 Zapobieganie katastrofom lub/ i ich 
skutkom  

 Wyznaczanie stref ochronnych 

 



Narzędzia ochrony 
środowiska 
wbudowane w system 
planowania 
przestrzennego  

 Opracowania ekofizjograficzne 

 Prognozy oddziaływania na środowisko 
(Strategiczna Ocena Oddziaływania na 
Środowisko  

 Audyt krajobrazowy (?) (poza systemem 
planowania przestrzennego, ale z nim 
powiązany) 

 Plany ochrony (poza systemem 
planowania przestrzennego, ale z nim 
powiązane) 

 Plany wynikające z ustawy prawo 
wodne (poza systemem planowania 
przestrzennego, ale z nim powiązane) 

 



Problemy i propozycje  
ich rozwiązania 



Cechy planowania 
przestrzennego 
w Polsce po 2003 r. 

 Brak hierarchicznego podporządkowania 
dokumentów planistycznych (tzn. nie ma 
bezpośredniego podporządkowania 
dokumentów niższego rzędu dokumentom 
wyższego rzędu) 

 Jedynym dokumentem planistycznym, 
mającym charakter są prawny są miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego  

 Nie ma obowiązku posiadania planów dla 
całych terytoriów miast czy gmin (m.p.z.p . 
mogą dotyczyć tylko fragmentów gminy) 

 „Spec-ustawy” oraz decyzje o warunkach 
zabudowy 



Degradacja środowiska  
w wyniku użytkowania 
przestrzeni 

 Wynikająca z funkcjonowania 
przemysłu, urządzeń dostarczających 
energię, górnictwo.  

 Wynikająca z rozprzestrzeniania się 
terenów  zurbanizowanych na obszary 
otwarte. 

 Wynikająca z konieczności rozwijania 
sieci infrastrukturalnych, w tym 
transportowych (zwłaszcza w sytuacji, 
gdy są one nieracjonalne, wymuszane 
przez chaotyczną zabudową).  

 Zmniejszanie się powierzchni 
biologicznie i hydrologicznie czynnych 
w miastach. 

 Utrata zasobów glebowych.  

 Inne 



Negatywne 
konsekwencje stanu  
zagospodarowania 
przestrzennego  
w Polsce 

 Wzrastające koszty gospodarcze i 
społeczne 

 Degradacja walorów kulturowych  
i ładu przestrzennego 

 Utrata walorów przyrodniczych  

 Konflikty wokół użytkowania  
przestrzeni 

  Rozpełzanie się miast (urban 
sprawl) 



Dlaczego tak się 
dzieje ?  

 Brak świadomości wagi planowania 
przestrzennego i jego związków ze 
zrównoważonym rozwojem. 

 Brak stabilnej administracji 
odpowiedzialnej za gospodarkę 
przestrzenną na szczeblu rządowym. 

 Brak hierarchizacji planów 

 „Spec-ustawy” i doraźne decyzje 
przestrzenne („WZ”) 

 Inne  



PLANY TEŻ NIE POMOGĄ – 
BIAŁOŁĘKA DWORSKA, WARSZAWA 



PLANY TEŻ NIE POMOGĄ – 
BIAŁOŁĘKA DWORSKA, WARSZAWA 



Co robić? 

 uświadomić  wagę problemów i 
znaczenie planowania 
przestrzennego decydentom i 
społeczeństwu 

 dokonać reformy systemowej 
planowania obejmującej  system 
prawny i organizacyjny 

 udostępniać społeczeństwu  
wszelkie materiały dotyczące 
jakości i sposobu 
zagospodarowania przestrzeni 
(dyrektywa INSPIRE) 
 



Co robić? 

 Stabilny organ odpowiedzialny za całokształt polityki 
przestrzennej państwa, w tym przygotowanie koncepcji 
strategicznych, uwzględniających rozwiązanie 
istniejących i prognozowanych problemów zachowania 
zasobów naturalnych kraju (zasoby wodne, gleby, 
różnorodność biologiczna, łagodzenie skutków zmian 
klimatu), nadzór nad ich wdrażaniem, monitorowanie 
stanu zagospodarowania przestrzennego kraju. 

 Wzmocnienie planowania przestrzennego na wszystkich 
szczeblach od krajowego do lokalnego; wprowadzenie 
planów ogólnych (struktury, strategicznych, w ramach 
których projektowane będą struktury funkcjonalno-
przestrzenne, a nie wyłącznie obszary zabudowane) – 
obejmujących całe jednostki administracyjne.  

 Wprowadzenie (np. wzorem niektórych krajów 
skandynawskich czy Wielkiej Brytanii) mechanizmów 
ochrony obszarów otwartych w bezpośrednim 
sąsiedztwie miast  - chodzi tu zwłaszcza o realizowaną 
już w Polsce formalnie, ale  praktycznie nieskuteczną 
koncepcję „zielonych pierścieni”. 

 Wprowadzenie obowiązku adaptacji obszarów 
jednostek osadniczych do zmian klimatu. 

 Racjonalizacja zakresu i sposobu sporządzania 
opracowań ekofizjograficznych i prognoz 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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