SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW WOJEWÓDZKICH SŁUŻB PLANOWANIA I REGIONALNYCH
BIUR PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, 23‐24.XI.2009r. PAWŁOWICE WROCŁAW

W dniach 23‐24 listopada 2009r. w Pawłowicach we Wrocławiu odbyły się Ogólnopolskie
Warsztaty Wojewódzkich Służb Planowania i Regionalnych Biur Planowania
Przestrzennego. Gospodarzem spotkania w ramach tej cyklicznej imprezy było Wojewódzkie
Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, a wiodący temat sformułowany został jako: „Możliwości
ochrony i kształtowania krajobrazu na poziomie regionalnym”. Celem warsztatów było
przedyskutowanie w szerszym – eksperckim gronie, problemów i możliwości ochrony
krajobrazu w planowaniu regionalnym oraz możliwych do zastosowania, na poziomie
wojewódzkim, narzędzi planistycznych w kształtowaniu krajobrazu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele regionalnych biur planowania przestrzennego
z całego kraju, a także Pani Elżbieta Szelińska, radca Ministra w Ministerstwie Infrastruktury,
a zarazem koordynator prac nad nowelizacją Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Warsztaty stały się bowiem także okazją do zaprezentowania aktualnego
stanu prac nad wspomnianą Ustawą.
W pierwszym dniu warsztatów, dyskutowano przede wszystkim nad praktycznymi
doświadczeniami służb planistycznych oraz wyzwaniami związanymi z problemem
kształtowania i ochrony krajobrazu w planach zagospodarowania przestrzennego
województw. Przedstawiciele regionów zaprezentowali dotychczas zastosowane metody
analizy, oceny i kształtowania krajobrazu w PZPWD, a także zwrócili uwagę na specyficzne
wyzwania dotyczące pewnych grup regionów, związane z odmiennymi uwarunkowaniami
geograficznymi. Tematem wywołanym przez przedstawiciela województwa lubuskiego był
m.in. problem konieczności sporządzania transgranicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Następnie dyskutowano nad problemem ochrony krajobrazu w świetle wyzwań
inwestycyjnych i przyrodniczych. Przedstawiono szerzej specjalne, pionierskie opracowania
regionalne nt. ochrony korytarzy ekologicznych (województwo śląskie) oraz możliwości
lokalizacji elektrowni wiatrowych (województwa lubelskie i dolnośląskie)
W tej części Warsztatów nie zabrakło także głosu teoretycznego ‐ Pani Alina Drapella
Hermansdorfer, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedstawiła
praktykom stanowisko naukowców na temat możliwych rozwiązań ochrony krajobrazu i ich
aplikacji w planowaniu przestrzennym w oparciu u niedawne wydarzenie, jakim była
zorganizowana we Wrocławiu międzyuczelniana konferencja pn. "Krajobrazy Europy ‐
gospodarka planowa czy generowanie chaosu".
W drugim dniu warsztatów, Pani Elżbieta Szelińska, koordynator prac nad nowelizacją
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zaprezentowała aktualny stan
prac nad nowelizacją Ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych regulacji
z zakresu ochrony krajobrazu na poziomie regionalnym. Temat nowelizacji prawa wywołał
serię pytań i dyskusję, m.in. na temat potrzeby i ewentualnego kształtu rozporządzenia
dotyczącego formy zapisów planów zagospodarowania przestrzennego. Swoje stanowisko
w tej sprawie omówił szerzej p. Janusz Korzeń, dyrektor WBU we Wrocławiu, powołany przez
Ministerstwo Infrastruktury jako ekspert ds. opracowania w/w rozporządzenia.
Spotkanie zakończyła prezentacja Pana Macieja Borsy, polskiego przedstawiciela w CEMAT,
na temat możliwości i obecnego stanu wdrażania Konwencji Krajobrazowej w Polsce.
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Ostatnim punktem Warsztatów była dyskusja dotycząca możliwej aktywizacji współpracy
pomiędzy służbami planistycznymi poziomu regionalnego. Zgodzono się co do następujących
kwestii:
• spotkania powinny odbywać się regularnie, z częstotliwością raz na pół roku. Do
zorganizowania najbliższego spotkania (wiosną 2010) zobowiązał się Pan Stanisław
Dendewicz, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego, co zgromadzeni przyjęli z satysfakcją;
• należy dążyć, aby przynajmniej jedno spotkanie w roku organizowane
(lub współorganizowane) było przez Ministerstwo Infrastruktury, jako wyraz stałego
dialogu pomiędzy administracją centralną a regionami;
• należy rozważyć częstsze organizowanie węższych spotkań tematycznych dla niektórych
regionów zainteresowanych wybranymi, specyficznymi tematami (jak. np. planowanie w
uwarunkowaniach transgranicznych);
• po każdym spotkaniu zalecane jest przygotowanie i przekazanie władzom rządowym
i samorządowym odpowiedniego ”Stanowiska”, prezentującego aktualną debatę
i poglądy służb planistycznych w wybranych kwestiach.
Załączniki:
Prezentacje uczestników Warsztatów
Lista uczestników
Dokumentacja fotograficzna
„Stanowisko” służb planistycznych jest obecnie w opracowaniu.

