SEMINARIUM
EKSPERCKIE
Audyt krajobrazowy.
Funkcja, konstrukcja prawna, metodyka prac

Gdańsk, 15 kwietnia 2016 r. (piątek)
Gdański Dom Organizacji Pozarządowych (Letnia Rezydencja J. Uphagena)
al. Grunwaldzka 5

PRZEDMIOT

11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015
r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu, zwana potocznie: „ustawą krajobrazową”. W
związku z tym faktem Instytut Metropolitalny (wraz z Zarządem Dróg i
Zieleni w Gdańsku) w październiku 2015 roku zorganizował seminarium
eksperckie pt. „Ochrona krajobrazu miejskiego. Jak wykorzystać
potencjał ustawy?”. Na kanwie tamtego wydarzenia zrodził się pomysł
kreowania specjalistycznej dyskusji dotyczącej jednego z nowych
instrumentów ochrony krajobrazu - audytu krajobrazowego.
Audyt krajobrazowy to dokument, który musi być obligatoryjnie
sporządzony przez samorząd województwa. Jego celem jest
identyfikacja krajobrazów (w tym także krajobrazów priorytetowych)
występujących na całym obszarze województwa, określenie ich cech
charakterystycznych oraz ocena ich wartości, a także wyznaczenie
granic i lokalizacji m.in. parków kulturowych, parków narodowych,
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych czy obszarów
chronionego krajobrazu. Co ważne, omawiany dokument może
zawierać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony
krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie wymienionych
form ochrony przyrody. Ustalenia audytu krajobrazowego będą także
miały wpływ na opracowywane przez gminy: studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że
Rada Ministrów jest na etapie projektowym rozporządzenia, które
ma określić klasyfikację krajobrazów oraz szczegółowy zakres i
metodologię sporządzania audytu krajobrazowego, jest to dobry
moment na dyskusję w gronie ekspertów.
Seminarium organizowane przez Instytut Metropolitalny i Pomorskie
Biuro Planowania Regionalnego może zainteresować nie tylko
samorządy województw, ale także instytucje zajmujące się ochroną
środowiska i ochroną krajobrazów kulturowych, samorządy powiatowe
i gminne, planistów czy prawników. Zapraszamy serdecznie!

PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•

9:00 – 9:10 – otwarcie seminarium
9:10 – 10:30 – I panel „Cele i funkcje audytu krajobrazowego”
10:30 – 10:50 – przerwa kawowa
10:50 – 12:10 – II panel „Audyt krajobrazowy w systemie
planowania przestrzennego”
12:10 – 12:50 – przerwa obiadowa
12:50 – 14:35 – III panel „Jak sporządzić audyt krajobrazowy?
Metodologia.”
14:35 – 14:45 – podsumowanie dyskusji, zamknięcie seminarium

PANELE

Dyskusja w ramach seminarium została podzielona na trzy panele
eksperckie:
I. CELE I FUNKCJE AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO
Opracowanie audytu krajobrazowego stanowi obowiązek przewidziany
prawem. Jednak w ramach wstępu do dalszych rozważań warto będzie
zapytać: w jakim celu wprowadzono taki instrument, jakie przewidziano
dla niego funkcje i czy w ramach obecnie obowiązujących przepisów
prawa będzie on w stanie te funkcje skutecznie spełniać?
II. AUDYT KRAJOBRAZOWY W SYSTEMIE PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO
Audyt krajobrazowy jest kolejnym aktem w coraz bardziej
skomplikowanym systemie aktów planowania przestrzennego. Warto
więc omówić miejsce audytu w tym systemie oraz jego relacje z
innymi aktami planistycznymi. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na jego
konstrukcję prawną oraz procedurę sporządzania i uchwalania.

III. JAK SPORZĄDZIĆ AUDYT KRAJOBRAZOWY? METODOLOGIA
Sejmik województwa ma obowiązek uchwalenia audytu
krajobrazowego do 11 września 2018 r. Czy jest to wystarczająco
długi okres na sporządzenie rzetelnego dokumentu wymagającego
uprzednio wielu studiów i analiz przestrzennych? Przyjrzymy się bliżej
metodologiom możliwym do wykorzystania przy opracowywaniu
audytów krajobrazowych, a także postaramy się zarekomendować tę
najlepszą.

FORMUŁA

Uczestnicy seminarium będą mogli podczas paneli wygłosić uprzednio
zgłoszone stanowiska w sprawie (np. o charakterze referatu lub komunikatu) o długości do 10 minut. Każdy z uczestników może zgłosić
po jednym takim stanowisku na panel. W zależności od pozostałego
czasu uczestnicy będą mogli zabierać głos również w toku otwartej,
moderowanej dyskusji po wygłoszeniu wszystkich stanowisk.

ZGŁOSZENIA

Liczba miejsc jest limitowana (ok. 50 uczestników). Z tego względu
niezbędne jest uprzednie zgłoszenie udziału.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mejlowy:

konferencje@im.edu.pl.
Wstęp jest wolny od opłat.

PUBLIKACJA

Planowane jest wydanie publikacji w ramach jednego z numerów
periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy” wydawanego przez IM.
Osoby zainteresowane publikacją prosimy o zgłaszanie tematów artykułów na adres: publikacje@im.edu.pl (w temacie wiadomości zawrzeć dopisek [AUDYT]). Publikacja jest możliwa także w przypadku
braku udziału w seminarium.

ORGANIZATORZY
Instytut Metropolitalny

Organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych
dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji
(prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy).
Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której
przyznano status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi badania
podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych
(polityk miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej).
Więcej informacji o działalności na stronie: www.im.edu.pl

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Pomorskiego,
które wykonuje zadania samorządu województwa i jego organów
określone przepisami prawa w zakresie zagospodarowania
przestrzennego oraz uczestniczy w realizacji zadań z dziedziny
rozwoju regionalnego i ochrony środowiska. Więcej informacji o
działalności na stronie: www.pbpr.pomorskie.eu

KONTAKT

Wszelkich dodatkowych informacji o wydarzeniu udziela
koordynator projektu:
Damian Zelewski
T: +48 514 372 055
M: damian.zelewski@im.edu.pl

