SCHEMAT PROCESU SPORZĄDZANIA AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO
Etapy sporządzania audytu krajobrazowego zgodnie z załącznikami do rozporządzenia:
Kwerenda i zgromadzenie danych niezbędnych do sporządzenia audytu krajobrazowego

Etap I
Zebranie danych

Niezbędne materiały źródłowe:
- Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10K)
- Działki, użytki (EGiB, Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)
- Szczegółowa mapa geologiczna Polski (SmgP 1:50 000)
- Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGP 1:50 0000)
- Mapy topograficzne w skalach od 1:10 000 do 1:50 000
- Mapy glebowo-rolnicze 1:5000, 1:25000
- Mapy podziału hydrograficznego 1:10 000
- Mapy zagrożenia powodziowego 1:10 000
- Ortofotomapy z lat 2009-2016
- Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)
- Numeryczny model terenu (NMT)
- Leśna mapa numeryczna LMN
- NIDearcheo - rejestr stanowisk archeologicznych
- Rejestr zabytków
- Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
- Plany ochrony form ochrony przyrody (PN, PK, R, Natura 2000)
- Granice form ochrony przyrody
- Siedliska przyrodnicze
- Użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Inne:
- Mapy hydrogeologiczne 1:50 000
- Mapy geosozologiczne 1:50 000
Instytucje tworzące i gromadzące dane potrzebne w trakcie sporządzania audytu:
- Główny Geodeta Kraju – Centralny, Wojewódzkie i Powiatowe Osrodki Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej GGK/CODGiK/WODGiK/PODGiK
Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska GDOŚ/RDOŚ
Państwowy Instytut Geologiczny PIG
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska GIOŚ/WIOŚ
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej GDLP/RDLP/BULiGL
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej GZGW/RZGW
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa IUNiG
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR
Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie ANR
Główny Urząd Statystyczny GUS/WUS
Narodowy Instytut Dziedzictwa NID
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków WUOZ
Instytuty Polskiej Akademii Nauk PAN
Załącznik nr 1 – wydzielenie granic krajobrazów
szczegółowa analiza pokrycia i użytkowania terenu w obrębie mezoregionu;
identyfikacja krajobrazów ma polegać na podzieleniu wyznaczonych wcześniej mezoregionów
na obszary o jednolitym tle krajobrazowym (tj. proces wydzielania krajobrazów przez
wytyczenie ich granic, sklasyfikowanie pod względem charakteru dominujących w krajobrazie
czynników, rzeźby terenu i pokrycia terenu oraz nadania im oznaczeń identyfikacyjnych)
zgodnie z instrukcją zawartą w Zał. nr 1,
- uwzględnić zachowanie schematu rozmieszczenia elementów przyrodniczych
i antropogenicznych w przestrzeni,
- uwzględnić zachowanie powtarzalności struktury przestrzennej i fizjonomi
w różnych częściach krajobrazu, z wyjątkiem krajobrazów unikatowych,
- uwzględnić zachowania powiązań funkcjonalnych między elementami.

-

Etap II
Identyfikacja
krajobrazów

Załącznik nr 2 – klasyfikacja krajobrazów
-

Etap III
Charakterystyka
krajobrazów

klasyfikacja krajobrazów według przyjętej typologii krajobrazów uwzględniającej zarówno tzw.
krajobrazowy przyrodnicze jak i kulturowe,
określa się typ fizjonomiczny krajobrazu, klasyfikując krajobrazy według rzeźby terenu
i pokrycia terenu (tab. nr 1 w zał. nr 2), podtyp krajobrazu (tab. nr 2 w zał. nr 2),

Załącznik nr 3 – metodyka charakterystyki krajobrazów – Karta Charakterystyki Krajobrazu
-

charakterystyka krajobrazów w oparciu o zestaw cech analitycznych

-

(abiotycznych i biotycznych) i kulturowych (historyczno – kulturowo
- estetycznych) oraz cech syntetycznych (zjawiska bezpośrednio niemierzalne, np.; tradycja,
tożsamość),
określenie w Karcie Charakterystyki Krajobrazu cech obligatoryjnych oraz tych
z fakultatywnych które są istotne dla danego krajobrazu i możliwe do określenia,
na tym etapie należy dokonać wyboru cech charakterystycznych,
uwzględnia się obszary prawnie chronione,

Załącznik nr 4 - ocena wartości zidentyfikowanych krajobrazów
-

określenie stanu zachowania /wykształcenia poszczególnych cech określonych
w Karcie Charakterystyki Krajobrazu,
należy brać pod uwagę te cechy które predysponują dany krajobraz do wskazania jako
krajobraz priorytetowy,
zgodnie z załącznikiem nr 4 ocena wartości krajobrazów powinna być przeprowadzona poprze:
porównanie cech analitycznych przyrodniczych z cechami innych krajobrazów tego samego
podtypu w województwie,
porównanie cech analitycznych kulturowych z cechami innych krajobrazów tego samego
mezoregionu w województwie,
nadanie cechom syntetycznym konkretnych wartośc

Załącznik nr 5 - wyznaczenie krajobrazów priorytetowych
Etap IV
Ocena wartości i
zagrożeń
krajobrazów

-

-

metodyka wyznaczania krajobrazów priorytetowych zakłada iż powinny do nich należeć
krajobrazy które spełniają jedno z pięciu kryteriów opisanych
w zał. nr 5 tj. unikatowość występowania, reprezentatywność, czystość formy krajobrazu,
dotychczasowa ochrona prawna, ważność krajobrazu,
krajobrazy priorytetowe nie musza zawierać się w granicach obszarów chronionych,

Załącznik nr 6 – ocena zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów
priorytetowych oraz krajobrazów zidentyfikowanych w obrębie obszarów prawnie chronionych
-

-

ocenę przeprowadza się na podstawie tabeli w zał. nr 6,
dla każdego wymienionego zagrożenia (istniejącego i potencjalnego) należy określić źródło,
pochodzenie i stopień zagrożenia,
zagrożenia potencjalne określane są na podstawie: SUiKZP, Strategii rozwoju regionalnego,
zgłaszanych prze różne podmioty zmian stosunków ekologicznych, zmian sposobu
zagospodarowania i intensywności użytkowania terenu
i związanych z tym zmian fizjonomii krajobrazu,
zagrożenia istniejące stwierdza się na podstawie: uchwalonych PZP, realizowanych inwestycji
dla których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach,

Załącznik nr 7 – wytyczne w zakresie formułowania rekomendacji i wniosków dotyczących
kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych i krajobrazów
w obrębie obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Etap V
Planowanie
krajobrazu

Załącznik nr 8 – wytyczne w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy
dla krajobrazów priorytetowych
-

zakres merytoryczny zaleceń powinien być obszerny dlatego wytyczne do formułowania
rekomendacji i wniosków zamieszczone są odpowiednio
w zał. 7 i 8

Załącznik nr 9 – zakres i forma dokumentacji audytu krajobrazowego

Etap VI
Procedura

dokumentacje gromadzi się w formie elektronicznej, jest to:
- opis metodyki i wykorzystanych źródeł danych,
- opis przeprowadzonych konsultacji oraz zestawienie nieuwzględnionych uwag,
- informacje o badaniach ankietowych jeżeli takie przeprowadzono,
- komentarze do danych zebranych na potrzeby audytu krajobrazowego,
- cyfrowe bazy danych przestrzennych (shp) w skali 1:50 000,
- zestawienie tabelaryczne danych (charakterystyka, ocena, wykaz krajobrazów..)

