
                              

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 listopada 2022 r. 

Poz. 2308 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 19 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych 

Na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 503, 1846 i 2185) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych 

(Dz. U. poz. 394) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Dokumentacja audytu krajobrazowego zawiera w szczególności: 

1) opis przyjętych metodyk oraz wykorzystanych źródeł danych; 

2) opis przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zestawienie nieuwzględnionych uwag 

zgłoszonych do projektu audytu krajobrazowego i stanowisko wobec tych uwag; 

3) informacje o badaniach ankietowych, jeżeli takie badania przeprowadzono; 

4) dane przestrzenne map, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które powinny być zapisane w formatach SHP i GML; 

5) zestawienia tabelaryczne dla danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–g. 

4. Dokumentację audytu krajobrazowego udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej zarządu województwa wraz z wyłożeniem projektu audytu do publicznego wglądu, a w przypadku 

wprowadzenia zmian w tej dokumentacji – także po uchwaleniu audytu przez sejmik województwa.”; 

2) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Do projektów audytów krajobrazowych, w odniesieniu do których przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia wystąpiono o opinie, o których mowa w art. 38b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

  



             

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2308 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2308) 

SPOSÓB WSKAZANIA KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

1. Wskazanie krajobrazów priorytetowych opiera się na szczegółowej analizie treści Kart Oceny Krajobrazu, o których 

mowa w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, przy czym liczba wskazanych krajobrazów priorytetowych nie może 

być mniejsza niż 5% wszystkich krajobrazów w województwie lub powierzchnia wskazanych krajobrazów priorytetowych 

nie może być mniejsza niż 5% powierzchni województwa. 

2. Krajobraz może być wskazany jako krajobraz priorytetowy, jeżeli jest szczególnie cenny dla społeczeństwa ze 

względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-

-widokowe, a także spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) unikatowość występowania – krajobraz cechują niepowtarzalne cechy analityczne świadczące o jego indywidualności, 

odrębności i wyjątkowości lub krajobraz taki jest bardzo rzadko spotykany; jest to krajobraz o wyrazistym i dosko-

nale zachowanym stylu lub wyrazie krajobrazowym (w tym fizjonomicznym i funkcjonalnym); 

2) reprezentatywność – krajobraz stanowi modelowy, klasyczny przykład danego podtypu krajobrazu; w przypadku 

krajobrazów o przewadze wartości przyrodniczych o bardzo wysokiej naturalności i zgodności ekosystemu z uwarun-

kowaniami abiotycznymi krajobraz obejmuje obszar optymalny pod względem funkcjonowania krajobrazu; w przy-

padku krajobrazów o przewadze wartości kulturowych (grupy B i C) krajobraz reprezentuje zestaw cech charaktery-

stycznych zachowanych w stanie co najmniej dobrym – typowym dla danej epoki historyczno-stylistycznej lub cywi-

lizacyjno-kulturowej; jednocześnie jest to krajobraz, który charakteryzuje się czystością formy rozumianej jako fizjo-

nomicznie nieprzekształcona forma użytkowania; 

3) dotychczasowa ochrona prawna – w obrębie krajobrazu występuje park narodowy, rezerwat przyrody, obszar z listy 

światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO, pomnik historii lub park kulturowy; 

4) ważność krajobrazu – krajobraz otrzymał wysoką wartość we wszystkich kategoriach oceny cech analitycznych 

i syntetycznych, spełnia przesłankę, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub wysoka wartość krajobrazu wynika z dodat-

kowych analiz, o których mowa w ust. 6 pkt 3. 

3. Kryterium unikatowości występowania jest spełnione, jeżeli: 

1) przynajmniej jedna cecha unikatowa wskazana w Karcie Oceny Krajobrazu ma wskazanie TAK w kolumnie Wska-

zania do typowania krajobrazu priorytetowego lub 

2) krajobraz przynależy do podtypu krajobrazu reprezentowanego w województwie przez nie więcej niż 10 krajobrazów. 

4. Kryterium reprezentatywności jest spełnione, jeżeli wszystkie cechy analityczne charakterystyczne dla danego 

podtypu krajobrazu mają wskazanie TAK w kolumnie Wskazania do typowania krajobrazu priorytetowego w Karcie 

Oceny Krajobrazu. 

5. Kryterium dotychczasowej ochrony prawnej jest spełnione, jeżeli co najmniej 50% powierzchni krajobrazu jest 

objęte ochroną, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 

6. Kryterium ważności krajobrazu jest spełnione, jeżeli: 

1) krajobraz otrzymał co najmniej 75% wskazań TAK w kolumnie Wskazania do typowania krajobrazu priorytetowego 

w Karcie Oceny Krajobrazu lub 

2) w granicach krajobrazu znajdują się elementy ekspozycji takie jak przedpola ekspozycji, osie widokowe i punkty 

widokowe istotne dla sąsiedniego krajobrazu priorytetowego wskazanego na podstawie pozostałych kryteriów, lub 

3) ważność krajobrazu wynika z dodatkowych analiz, w szczególności z analiz cech analitycznych niewymienionych 

w rozporządzeniu, jeżeli te cechy są istotne dla charakterystyki krajobrazów, lub z zastosowania do analiz zestawu 

cech, które są adekwatne do danego podtypu krajobrazu, w tym typu rzeźby1) – przy czym liczba krajobrazów prio-

rytetowych wskazanych w oparciu o tę przesłankę nie może być większa niż 10% wszystkich krajobrazów w woje-

wództwie. 

                                                           
1) Metodykę analizy opisuje się w dokumentacji audytu krajobrazowego. 
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