U progu wiosny - Sejm przyjął Ustawę krajobrazową!
Written by Maciej Borsa
Saturday, 21 March 2015 18:06

There are no translations available.

W piątek 20 marca 2015 roku Sejm przyjął przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. "ust
awę krajobrazową
". Inicjatywa budziła spore kontrowersje - za uchwaleniem ustawy głosowało 236 posłów, 183
było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Projekt
podzielił kluby poselskie
, dominowało poparcie PO, odrzucono 11 poprawek wniesionych przez PiS. Ustawa umożliwia
spełnienie wymagań
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
, sporządzonej we Florencji w roku 2000, ratyfikowanej przez Polskę w roku 2004 (Dz.U.
14/2006 poz. 98). Wprawdzie konwencja ta formalnie obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2005
roku, to od strony prawnej dla wdrożenia jaj zapisów nic szczególnego nie zrobiono - nowa
ustawa przełamuje ten stan niemożności.

Projekt tej ustawy złożył w Sejmie prezydent Bronisław Komorowski latem 2013 r. Przez półtora
roku pracowała nad nim podkomisja nadzwyczajna, dokonując modyfikacji pierwotnej
propozycji. Uchwalona ustawa m.in. definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu
kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Nakłada m.in. obowiązek sporządzenia przez
samorząd województwa, w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy, audytu
krajobrazowego
,
definiującego obszary krajobrazów priorytetowych. Samorząd województwa otrzymał też
możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie
stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. Ustawa reguluje umieszczanie
reklam w przestrzeni publicznej, weryfikację istniejących parków krajobrazowych i innych stref
dotąd chronionych. Samorządy otrzymują szereg instrumentów prawnych w celu ochrony
krajobrazu. Projekt w pierwotnej wersji przewidywał też wprowadzenie pojęcia "dominanty
przestrzennej", z czego ostatecznie zrezygnowano.

Uchwalenie ustawy krajobrazowej należy uznać za ogromny sukces, pomimo ostatecznie
ograniczonego jej zakresu. Po raz pierwszy od wielu lat prawo zaczęło bowiem traktować
przestrzeń jako szczególne dobro i publiczną wartość, a nie towar na globalnym rynku,
podlegający wahaniom koniunktury i zawłaszczaniu. Jest to też wielki sukces promotora
projektu - Olgierda R. Dziekońskiego, sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP.
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