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W nawiązaniu do zaproszenia do przesłania w tr)'bie konsultacji społecznvclr uwag

w sprirrł'ie projek1u ustal)!- o zh1idnie niekórych ustav v rł,iqzku ze ,Nznocnieniem n(lrzędzi

ochrony kłttjobrazu' Krajou,a Rada IARP pragnic przedstawić swojc stanowisko.

Przcde \\'sŻ}s&im nalcż'v $'skazać' Źe jnicjatpva Kancelarii Plezydenta RP została plzez

środorvisko Zawodo\ł'e arclritektów przyjęta z najwyższą uwagą i zainteleso\łaniem.

Powszechna degradacja krajobraŻu' dokonyrł,ana na wspólnej \'artości ja}ą jcst prŻestlzeli

publiczna' będąca rł'ynikicm coraz głębszcj komercja]izacji życia gospodarczcgo i społecznego,

musi 1\' hybie pilnym zostać powstrzymana. Złsoby krajobfazolve mają ograniczon1'

charakter' n obser'wowany pfoces degradacji krajobrazu noŚi obecnic Znamiona

gospod.rki rabunkorvej. Dlatcgo inicjatywę znier.zającą do pra\mego uregulowania

powyŹszych zagadnieli przyjmujemy z naj$r}ższynl uznaniem i nadzieją, bowiem nie da się tej

kwcstii rł'jej obecnym stanie odkładać na póŹ1iej.

Po\ł'yźsza tcza nie jest w olrcclrej chwili pojcclyncz)rm głosem środorviska architektów.

Obscrrvou'any w ostatniDr okesie wzrost zainteresowania opinii publicznej tcmatem urbanistyki,

arc]ritek1ury i krajolrrazrl widoczny chociażby poprzc7 rosnącŻ} popularność tych Zagadnień

w mediach, pozwala sądzić. że obDiżanie się jakości *'spólrrej przestrzcni przekroczy]o punlt
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się troską nie indyr.vi<lrralnych osób czy środowisk. ale troską publiczną' To

podjęta inicjatywa Die pójdzie na name.

Co do treści przesłanego projektu to pragniemy odnieść się do kilku zagadnień' na które

Zwróciliśny szczcgólną uwagę' Dotyczą one:

- urbanistycznych zasacl ochrony krajobrazu oraz obostrzeń w procedurze \ł'znoŚZe]]ia domi]lant

kraj obrazowych;

_ współodpowieclzialności wszystkich uczestników procesu projcktowego Za ochronę

krajobrazu;

- możliwości lokalizacji rcklam w pasach drogowych;

- \ĄŻmocnienill \łymagań stawianych lcklamom na gruncie Pra\a Budo\łla]lego;

- wpłylvrr zagadnicń ekonomicz]ych na polit;'kę ,,reklanrową" gmin'

Przewidy\Ą,ana w ustawie o ochronie przyrody instytucja łrbanistlc2'ry'-ch zusad ochfo]'ty

lłujobrazu, jak też w ustawie o planorł'aniu i zagospodarowiuriu przest]'zennyn r-'JJ'l'l

i wttntnktjlt, sytul,l|ąniL! ohiekló|' nalej ąrchitektury' urzqdzeń reklL:lmovych orttz ogrodzeń'

spełni pokładane w niej oczekirł'ania, nic stając się jcclnoczcśnie barierą dla procesów

jnwestycyjnycb tylko $tedy. kier1y bęclzie stanowjć zasady i reguły dla rozstrzygnięć u'lazie

konstytuo\ł'ania się sposobu rcalizacji przedsięlvzięÓ inwestycinych' To lv tej fazie - fazie

kor'lIiontacji konkretnego zamiaru inwestyc1'jnego z uwaruniorł'arriami obszalu' w którym

zarnial tcn ma być rcalizowany - Iozstrzyga się ostatecznie ład przestrzenny iocl'lrona

krajobrazu. Wszystko co jest \łlzcśniej (plany miejscorve' decyzje o rvz ale takŻo w/w

planowane instvtucje legulac"vjne) to sfera reguł, zasad i warunków nie odniesiolrych jeszcze do

lv pełd skoŃretyzowanego Zamiaru inwcstycyjnego - zaten nie powinIta przesadnie

parametryzować i detźrlicznie plzesątJzać zjawisk krajobrazow1'ch' Ploiekt BudowlaDy' będący

podsta\Ąą pozwolenia na budowę, to z kolei instrukcja budowlana realizacji in\ł'estycji tj' t'aza

zb}t późna na weryfikację podsta\ł'owych rllir krajobrazu i łaclu przestrzennego rozstrz}gnieć

krajobfaŻowfch. urbanistycznych j aichitcktonicznych' Niezbędne jest zatem Wyodrębnienie tcj

laŻy procesu inwestyc}'jnego' w którym la gruncie \łarsztatu urbanisty j architckta konstytutljc

się sposób rcalizacji koŃrctnego przedsięrvzięcia i odnicsienie do niej ptogóW weryfikac nych

i kontrolnych' W przecirvnym razie decyzje rozstrzygające o ładzie przestrzemym

i kajobrazowyrn w dalszym ciągu podejmowanc będą poza warsztaten urbanisty czy architekta'

a czryrrnikami przcsacJzającymi o sposobie stosowania zasad ustalonych rł'dokumenuch

regu]acyjnych pozostaną łyłącznie czynniki polityczne i komercyjne' Aktualne pozostaną sło\ł'a
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R. szewczyka pŹytoczone w uzasadnieniu: [...] Do tego słupy'lłysokiego naliflid lta.ri!1 się'

gc|zie komu łygodnie, lokalni włodurze wycinajq SzpąleĘ) drzei rosnqcych v'zdlu: dróg

iwiekNe dlŻewa na niejskich rynkach' jedntlcześnie zgadzajq się na stay'ianie wielkich

fekląn|'|'..l. W sNoich stanowiskach Izba Architektów Rzeczypospolitci Polskiej wielokrotnie

zrłracała rrwagę. że Projekty Zagospodaro\ł'ania Terenu jnwestycji iDflastruktury technicznej i

drogowej w1n'lagają udŻiału architektów.

Konieczność tryoclrębnienia tej fazy dostrzegana jest nie od dziś - juŻ w proiektach

zmially usta$y o planowaniu i zagospodarowaniu ptzesfuzennym procedowanych w lataclr 2007-

2011 poiawiała sję instytucja LlrhanistycŻnego Plunł Realizacyjnego. lnstytucja podobnie

deliniowana pojav'ia się dzisiaj w rr,ateriałach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa tsudowlirnego.

Rólvnież rv postulatach Izby A]chjtektów RP clo procesu legislacyjnego pojawia się faza

projektu urbanistyczno- architektoniczr'lego jako kluczoł'a dla weryfikacji procesu

inWes1ycyj]lęgo'

Po\ł'a.zn.l wątpliwość budzi przyzn:urie różnych uprawnień w plocedurach ochrony

krajobrazu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubJicznego i decyz'ji o rł':rrunłach

zabuclorłry. Zdaniem IARP następuje tu złama c dwóch zasad :

- symet j \łzg]ędem plawa podniotów publicznych i pryrł'atnycb;

- niezależności rozstrzygnięć ncĘ'torycznych i specjalistycznych - kwestie ładu

krajobrazowego do takich należą - od s1atusu inwestora. oznacza to relatywizowanie

loyteńóW merytoryczDych w tej samej sprawie \ł zaleŹności od rodzaju podmiotu

inwestującego oraz brak konsekrvencji w stoso\łaniu podstawowych zasad, a to jest jedną

z przyczyn obccnego stanu rzoczy.

Przyjęte w przesłanym projekcie loz$'iązania w zakresie Zasad sytuowania leklam

wpasach cJrogow)'ch oceniamy jako nie'rvystarczające. Zagadnienie po\łJższe nie jes1 bowjcm

mateńą sporu o tryb \łfdawanych rozs1rzygnięć (cywilislyczny czy administracyjny)' lecz

W}'ącZną materią zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jakiekolwiek urządzenia nie

służące bezpośrcdnio organizacji i bezpieczeństwu ruchu dlogowego nuszą być Zdecydowanje

elinjno\ł'ane z pasa dlogowego. Każda reklana ma wyłącznie jeden cel - skupienie na sobie

chociaz cl'lwili uwagi, zalóWno poprzez swoją treść.'ak i lbtmę, w plzeciw1yn przypadku jest

po plostu reklamą zlą. To właśnic w tym przcdziale czasu niejednokotnic decyduje się

bezpieczeństwo LLczestników luchu drogowego, zc \'szyslkimi jego, także tragicznymi'

konsekv'encjar'ni' Przyjęcie w przesłanym projekcie rozwiązalia, iż w celu zaperł'nienia

w1aściwego poziomu bezpicczeństwa rucbu drogowego proponuje się udzielenie ministrorł'i

właściwemu do spraw tlanspońu delegacii ustauowej do okeślenia zasad sytuou'anja tablic
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iurządzeń reklamowyclr w pasie drogowyn, jeśli miałyby ciopuszczać taką możli{'ość' jest

IóWroznaczne z obniżaniem tego poziomu' To przecieŻ właśnie z uvagi na konieczność

Żapewnienia m:rksymalnego poziomu uwagi i koncentracji ustawodawca wprowadził przepisy

zakazqjące uży\łania telefonóW kornórkowyc1r bez oclpowieciniej instalacii w trakcie

prowadzenia pojazdów mechanicznych, cŻy też przepisy eliminujące njetrzeźwych uczeslników

ruchu drogowcgo (w niektórych państwach clo poziomu 0 %")' W koŃluzji pragniemy zwrócić

uwagę' że sytuo\łanie reklam w pasaclr drogowych powinno być jednoznacznie zakazane' co

przy okazji doprowadzi zagadnielia ochrony krajobrazu do najwyższych standardó\Ą' znanych

chociażby z krajów skandynawskicl't.

Za niewystarczające uznajeny także zasady ochlony krajobrazu związane z estetyką

istniejących i projektowanych obiektów budowlanych' Pozostawielie Ę kwestii wyłącznie

kategolion estetycznyń nie wyczerpuje mer}'torycznej stro|y 1ego zjawiska' Dlatego Izba

A[chitek1ów RP proponuje wzmocnicnie narŻędzi ochrony kajobrazu 1'!kże na grLrncie ustawy

Prawo budowlane' Zwrócić nalezy uwagę, Źe obecna sytuacia' kiedy całe bud}nki zakryte

zostają nośnikanri reklamy ma wp\w nic tylko na estetykę' ale takŹe na waruŃi techniczne'

jakim powinny odpo\\iac]ać budynki' głóvnie z zakresu naświetlonia' nasłonecznienia'

rł,enty)acji, ewakuacjj olaz bezpieczeństwa pożalowego' Plopo1'luie sję Zatśm przyjęcie

rozwiązań' aby reklamy o powiezchni wykraczającej poza prostą informację o podmiocie oraz

uniejscawianą wyżej niŹ parapet pierwszcgo pię1n spełniały każClolazowo (takŹe podczas

u1miany jej graficznego wyglądu) wynogi orlpowiednich opinii właściw1'ch r7cc7o7'nawców_

posiadały odpowiednie, inciywidualne dla każdej sytuacji atcsty z ZakIeŚLl klasy odporności

ogniowej pr'zegród zewnętznych Żłożonyc|1 7' budowlanej mateńi ściany "obłożonej"

dodatkowymi materiałami nośnika reklarnowego oraz ind1'widualny plan ewakuacji

prowadzonej takŻc poprzeu okna w trakcie tiwania akcji ratunkowej' Bez\łzględDcmLr zakazowi

powinno podlegać przesłanianie okien do pomieszczeń przeznaczonych na stały pob}'t ludzi'

Dodatkowo kaŻda wymiana 1bnny glal'icznej reklamy musialaby uzyskać zamienne pozwolenie

na budowę z uwagi na zmianę w elewĄi i kolorystyce obiektu' Inaczej mówiąc' stoimy na

stanolvisku' Źe obickt budowlany wraz z ewe tualnymi clenentani wielkowynriarowycb reklam

s1anor,vi całość techniczną, podlegająca wel)'fikacjj w procesie adminjstracyjn}n zgody na

budowę lub eksploatację' Zapobiegnie to s}luacji, gdzie wymogi prawa dotyczą wyłącznic

budynku jako nośnika reklamy, sama zaś reklama nie podlega już żadnym uregulowaniom

pralvnym - jak to ma miejsce obecnie. Mamy nadzieję' że takie rczwiązania skutecznie ograr'riczą

obserwoŃ'aną samo\ł'olę i Clowo]ność w 1ym Zakfesie'
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Pragniemy iakże zwróciÓ uwagę na wpĄrw zagadnięń ękonomicznych na politykę

reklamową gmin' Zaproponowana możliŃośó uzyskiwania pgez gminy dochodów z reklam

w sposób oozywisty może spowo'lowac skutki przeciwne do zamierzonych' doprowadzajĄc do

maksymalnego wykorzystania pojawiającego się źródła przychodów'

Krajowa Rada lzby Architektów RP przyjmuje inicjatywę Kancelarii Prezydenta RP

znajwższą nwlrgą'I zAinter€sowaniem' deklarując swoje pełne zaangażouanie w iei ostateczny

kształt i jak najszybsze wprowadzenie jako obowiąĄącego prawa'
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