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JAROSŁAW DOBKOWSKI 1

UWAGI O FUNKCJACH OBSZARÓW 
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Treścią artykułu jest analiza funkcji obszarów chronionego krajobrazu. 
Obszary te nie mają na celu jedynie ochrony krajobrazów ze względów 
ekologicznych. Pełnią wiele funkcji w tym także takich, które są tylko po-
średnio związane z ochroną ściśle pojmowanej przyrody. Prima factie mają 
także walor społeczny, w zakresie wypoczynku, rekreacji, sportu i ruchu 
turystycznego. Należy się zatem bliżej przyjrzeć tym funkcjom. Pytaniem 
pozostaje również kwestia: Czy funkcje te są równoważne, czy raczej pozo-
stają w stosunku pierwotności i pochodności? 

1. Dyskusja nad ochroną krajobrazu w Polsce toczy się od wielu lat. 
Zdynamizowała się w ostatnim czasie w związku z wejściem w życie tzw. 
ustawy krajobrazowej 2. Zgodnie z defi nicją legalną z art. 12 pkt 16e usta-
wy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 
przez „krajobraz” należy rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, za-
wierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną 
w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. 
Ujęcie to jest zbieżne z określeniem użytym w art. 1 Europejskiej kon-
wencji krajobrazowej, sporządzonej we Florencji 20 października 2000 r. 4 

1  Dr hab. Jarosław Dobkowski — prawnik administratywista; dr hab. nauk 
prawnych; zatrudniony na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na sta-
nowisku prof. uczelni, gdzie kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego i Nauki o Ad-
ministracji na Wydziale Prawa i Administracji oraz pełni różne funkcje akademickie. 
Autor ponad 200 publikacji — z zakresu prawa i postępowania administracyjnego 
oraz Policji i samorządu terytorialnego — w tym książek; członek zespołów ministe-
rialnych; kierownik i wykonawca projektów badawczych; członek komitetów nauko-
wych i organizacyjnych konferencji naukowych; recenzent w przewodach naukowych 
i wydawniczy; członek rad naukowych czasopism; członek towarzystw nauko-
wych; wieloletni trener szkoleniowiec; od lat związany z praktyką administracyjną.

    Adres do korespondencji: <j.dobkowski@uwm.edu.pl>.
2  Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc-

nieniem narzędzi ochrony krajobrazu (DzU z 2015 r., poz. 774). Szerzej: J. Sługocki, 
Problemy ochrony prawnej krajobrazowych wartości przyrodniczych i kulturowych — 
uwagi o próbie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu [w:] P. Korzeniowski, 
M. Stahl, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red), Problemy pogranicza prawa administracyj-
nego i prawa ochrony środowiska, Warszawa 2017, s. 521 i n. 

3  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.
4  DzU z 2006 r., nr 14, poz. 98.
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Wiąże się z tym również ustawowe określenie krajobrazu kulturowego, 
przez które w myśl art. 3 pkt 14 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami 5 należy rozumieć postrzeganą przez ludzi 
przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, histo-
rycznie ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych i dzia-
łalności człowieka. Związek jakkolwiek rozumianego krajobrazu z przyrodą 
pod względem prawnym jest zatem oczywisty. Krajobraz wraz z tworami 
przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami 
przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami 
tworzy środowisko przyrodnicze 6. Dla porządku dodać trzeba, że walory 
krajobrazowe należy traktować jako wartości przyrodnicze, kulturowe, hi-
storyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi: rzeźbę tere-
nu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane 
przez siły przyrody lub działalność człowieka 7.

Ex defi nitione każdy krajobraz ma określoną wartość przyrodniczą. Istotna 
wartość przyrodnicza będzie uzasadniała objęcie danego terenu formą ochro-
ny przyrody 8, w tym nie tylko wyznaczeniem tytułowego obszaru chronio-
nego krajobrazu 9, ale też ustanowieniem silniejszej ochrony w formie parku 
narodowego 10, rezerwatu przyrody 11 lub parku krajobrazowego 12 albo słab-
szej — w drodze zaliczenia pewnego elementu do pomnika przyrody 13 lub ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego 14. Celem ochrony przyrody jest bowiem 
m.in. ochrona walorów krajobrazowych 15, a sama ochrona krajobrazowa 
ma na względzie zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu 16.

2. Asumpt do tworzenia obszarów chronionego krajobrazu jako formy 
przestrzennej (obszarowej) ochrony tego ważnego składnika przyrody dały 
„Rekomendacja UNESCO w sprawie ochrony piękna i charakteru kra-
jobrazów i miejsc z 1962 r.” 17 Od tego czasu Landscape protection area 
są szeroko stosowane w państwach europejskich. Na tej też podstawie 
w drugiej połowie lat 60. XX w. trwały także w naszym kraju prace studial-
ne i projektowe, zakończone przyjęciem przez Państwową Radę Ochrony 
Przyrody 31 maja 1971 r. „Planu koncepcji ochrony krajobrazu w Polsce”. 

 5  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.
 6  Zob. ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. DzU z 2018 r., 

poz. 1614 z późn. zm.), art. 5 pkt 20.
 7  Zob. tamże, art. 5 pkt 23.
 8  Zob. tamże, art. 6 ust. 1.
 9  Zob. tamże, art. 23 ust. 1.
10  Zob. tamże, art. 8 ust. 1–2.
11  Zob. tamże, art. 13 ust. 1.
12  Zob. tamże, art. 16 ust. 1.
13  Zob. tamże, art. 40 ust. 1.
14  Zob. tamże, art. 43.
15  Zob. tamże, art. 2 ust. 2.
16  Zob. tamże, art. 5 pkt. 6.
17  Recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des 

paysages et des sites. Texte adopté a la 31e séance plénière, le 11 décembre 1962 
[w:] Actes de la Conférence generale, Douzième session, Paris 1962, Paryż 1963, 
s. 141 i n.
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Od tego czasu można datować powstanie i dość dynamiczny rozwój ob-
szarów chronionego krajobrazu. W chwili obecnej funkcjonuje blisko 400 
tego typu form ochrony przyrody, które swoim zasięgiem obejmują prawie 
czwartą część powierzchni kraju 18. 

3. Podstawy prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu 
początkowo wynikały jedynie z aktów planowania regionalnego, albowiem 
były one tworzone na podstawie ustawy o wydawaniu przepisów praw-
nych przez rady narodowe 19 w związku z ustawą o planowaniu przestrzen-
nym 20. Dopiero po wejściu w życie ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska 21 podstawa normatywna stała się wyraźniejsza. 
W świetle art. 41 tej ustawy organ władzy i administracji państwowej (wo-
jewódzka rada narodowa, a następnie wojewoda) mógł wprowadzić zakazy 
lub nakazy konieczne do zapewnienia ochrony terenów posiadających wa-
lory wypoczynkowe i krajobrazowe przed ich niszczeniem bądź ich utratą. 
Regulację ustawową rozbudowało wejście w życie ustawy z 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody 22. W myśl art. 26 ust. 1 tej ustawy obszar chro-
nionego krajobrazu obejmował wyróżniające się krajobrazowo tereny o róż-
nych typach ekosystemów, a zagospodarowanie tych systemów powinno 
zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych, 
przy czym w ust. 2 wskazano, że obszar chronionego krajobrazu uwzględ-
nia się w planach zagospodarowania przestrzennego. W ustawie o ochronie 
przyrody z 1991 r. zaprezentowano jedynie aspekt ochrony przyrody, po-
mijając z przyczyn obiektywnych walory turystyczne i wypoczynkowe tych 
terenów, zwłaszcza że wspomniany wyżej przepis art. 41 ustawy o ochronie 
i kształtowaniu środowiska nadal obowiązywał. Niemniej jednak na mocy 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu 
środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw 23 został on uchylony. Domino-
wać przez to zaczęła funkcja przyrodnicza obszarów chronionego krajobra-
zu. Dość szybko, bo na mocy ustawy z 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody 24 przedefi niowano istotę obszaru krajobrazu chronio-
nego. Miał on być terenem chronionym ze względu na: 
1) wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, 

wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub 

18  W Polsce istnieje blisko 400 tego typu form ochrony przyrody, które swoim 
zasięgiem obejmują prawie czwartą część powierzchni kraju. Zob. Ochrona śro-
dowiska 2016 (informacje i opracowania statystyczne), Warszawa 2016, s. 280.

19  Zob. ustawa z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. DzU 
z 1975 r., nr 26, poz. 139 z późn. zm.) art. 4 w związku z ustawą z 25 lutego 
1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe (DzU z 1964 r., 
nr 8, poz. 47 z poźn. zm.).

20  Zob. ustawa z 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jedn. 
DzU z 1975 r., nr 11, poz. 67) art. 1.

21  DzU z 1980 r., nr 3, poz. 6.
22  DzU z 1991 r., nr 114, poz. 492.
23  DzU z 1997 r., nr 133, poz. 885.
24  DzU z 2001 r., nr 3, poz. 21,
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2) istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. 
Z podobnych podstaw wywodzi się obowiązująca ustawa z 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy obszar 
chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wy-
różniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe 
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Powyższe 
określenie istoty obszaru chronionego krajobrazu, oprócz niezwykle waż-
nych aspektów przyrodniczych i ekologicznych, akcentuje także ich walo-
ry turystyczne i wypoczynkowe — obok funkcji korytarzy ekologicznych, 
przez które zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody rozumie się 
obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów. 

4. Podobna natura obszaru chronionego krajobrazu jest także widocz-
na w ustawodawstwach państw europejskich. Na przykład przepis art. 
15 niemieckiej federalnej ustawy z 29 lipca 2009 r. o ochronie przyrody 
i krajobrazu 25 stanowi, że obszary ochrony krajobrazu to obszary, które 
wymagają szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu: 
1) do zachowania, rozwijania lub przywracania skuteczności i prawidło-

wego funkcjonowania równowagi przyrodniczej lub zdolności do rege-
neracji zasobów naturalnych i zapewnienia ich trwałego użytkowania, 
a także do ochrony żywych siedlisk i siedlisk niektórych gatunków 
dzikiej fauny i flory; 

2) ze względu na różnorodność, szczególne cechy, piękno lub szczególne 
znaczenie kulturowo-historyczne ich krajobrazów, lub 

3) ze względu na ich szczególne znaczenie dla rekreacji.
5. Prawo polskie — w odróżnieniu od porządków prawnych innych 

państw 26 — expressis verbis nie przewiduje prawa dostępu do krajobra-
zu lub wolności korzystania z krajobrazu. Nie jest to jednak dobro pub-
liczne, do którego dostęp jest ściśle reglamentowany. Uprawnienia tego 
typu da się jednak wyprowadzić z innych publicznych praw podmioto-
wych. Powszechne korzystanie ze środowiska naturalnego w Polsce przy-
sługuje z mocy prawa każdemu 27. Źródłem tego prawa jest więc ex lege 
ustawa, a nie akt stosowania prawa wydany wobec indywidualnej osoby. 
Powszechne korzystanie ze środowiska naturalnego obejmuje użytkowa-
nie jego zasobów bez użycia instalacji 28, prowadzone najczęściej w celu 

25  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfl ege (Bundesnaturschutzge-
setz — BNatSchG), (BGBI, I S. 2542 z późn. zm.).

26  Zob. § 57 słowackiego Zákon z 25. júna 2002. o ochrane prírody a krajiny (Zbier-
ka zákonov SR, 2002, č. 543 z późn. zm.); § 63 Zákon č. 114/1992 Sb. České národní 
rady o ochraně přírody a krajiny (Sbírky zákonů 28/1992 na straně 666 z poźn. zm.).

27  Zob. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst 
jedn. DzU z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), art. 4 ust. 1.

28  Zgodnie z art. 3 pkt 6 ww. ustawy przez instalacje rozumie się: a) stacjonar-
ne urządzenie techniczne, b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powią-
zanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot 
i położonych na terenie jednego zakładu, c) budowle niebędące urządzeniami 
technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.
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zaspokojenia potrzeb osobistych 29. W tym względzie co do zasady wszyst-
kim ex lege przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych 
śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz 
z wód morza terytorialnego 30, związany jest z tym obowiązek udostępnia-
nia lasu i jego zasobów ludności 31, mieści się w tym prawo do przebywa-
nia w górach 32, uprawnienie do korzystania z brzegów jezior i rzek 33 oraz 
wynikająca z istoty rzeczy powszechnego użytku wolność — przebywania 
w publicznych parkach. Jest to w rzeczywistości prawo do kontaktu z na-
turą, co stanowi konsekwencje naturalnej ludzkiej potrzeby obcowania 
w przyrodą. Kontakt z naturą odgrywa istotną rolę w kształtowaniu po-
staw i zachowań człowieka względem jego otoczenia. Kontakt z naturą jest 
warunkiem dobrze spędzonego czasu wolnego. Takie korzystanie ze środo-
wiska naturalnego ma zatem służyć w istocie do wypoczynku i rekreacji, 
uprawiania turystyki i sportu czy amatorskiego połowu ryb. To są właśnie 
podstawowe formy spędzania czasu wolnego na łonie natury 34. 

6. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia na temat prawa korzy-
stania z wartości środowiska naturalnego oraz mając na względzie istotę 
obszaru    chronionego krajobrazu można na tym tle sformułować prawo 
człowieka do spędzania wolnego czasu w przestrzeni zawierającej elementy 
przyrodnicze ukształtowane w wyniku działania czynników naturalnych 
lub wytwory cywilizacji ukształtowane w wyniku działalności człowieka. 

Spędzanie wolnego czasu w takiej przestrzeni może odbywać się przy 
tym w różny sposób. Wypoczynek, ze swej istoty, prowadzi do odnowy sił 
psychicznych i fi zycznych człowieka. Może być bierny i wtedy bywa ko-
jarzony z kontemplacją lub relaksem odbywającym się w spokoju i ciszy 
wśród przyrody i krajobrazu, opalaniem się, wyciszeniem się na łonie natu-
ry czy taką recepcją walorów krajobrazu, która charakteryzuje się pasyw-
nością i brakiem zbytniego wysiłku fi zycznego i intelektualnego. Wypoczy-
nek może być także czynny i przejawia się w takiej działalności człowieka 
w przestrzeni ekologicznej i geografi cznej, która prowadzi do regeneracji 
organizmu i odzyskania równowagi, wymaga zaś pewnego zaangażowania 
oraz wysiłku fi zycznego i psychicznego, gdzie jednak procesy regeneracji 
zachodzą w sposób naturalny, np. biwakowanie, plażowanie, spacerowa-
nie. Wypoczynek czynny wiąże się poniekąd z rekreacją, która jest z kolei 
takim sposobem aktywnego wypoczywania, że sama przez się przyspiesza 

29  Zob. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony…, art. 4 ust. 1.
30  Zob. ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566 

z późn. zm.), art. 32 ust. 1.
31  Zob. ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. DzU z 2018 r., 

poz. 2129 z późn. zm.), art. 26 i nast.
32  Zob. ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w gó-

rach i na zorganizowanych terenach narciarskich (DzU nr 208, poz. 1241 
z późn. zm.), art. 4.

33  Zob. ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.), art. 3.

34  Na temat czasu wolnego: J. Dumazedier, Current Problems of the Sociology 
of Leisure, “International Social Science Journal” 1960, nr 4, s. 522–531.
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odnowę organizmu, choć i ona może być mniej lub bardziej dynamiczna, 
np. kąpanie się, pływanie, bieganie, chodzenie po górach, gimnastykowanie 
się, łowienie ryb, polowanie czy zbieranie płodów runa leśnego, albo twór-
cza: malarstwo, rzeźbiarstwo, poezja. Rekreacja w interesującym względzie 
może być również związana w szczególności z edukacją krajobrazową albo 
uprawianiem sportu lub turystyki. Edukacja krajobrazowa będzie oznacza-
ła nabycie wiedzy o walorach danego miejsca czy terenu podczas wycieczki 
krajoznawczej z udziałem fachowego przewodnika turystycznego lub pilota 
wycieczki albo za pomocą materiałów i środków własnych. Amatorski połów 
ryb: wędkarstwo oraz łowiectwo (kusznictwo) podwodne, stanowią przejawy 
kultury fi zycznej, które — w odróżnieniu od podobnego myślistwa — mają 
nie tylko wymiar rekreacyjny, lecz również są rodzajami sportu. Będą zatem 
formą aktywności fi zycznej człowieka, podejmowaną głównie dla regenera-
cji jego sił psychofi zycznych, ale czasem mają na celu doskonalenie kon-
dycji człowieka przez współzawodnictwo, bo na tym polega istota sportu. 
Turystyka będzie z kolei takim sposobem spędzania wolnego czasu, w któ-
rym spełniane będą potrzeby w zakresie poszukiwania, odkrywania i prze-
żywania nowych wrażeń czy odkrywania nowych miejsc, wynikające z chęci 
poznawania świata, związane ze zmianą miejsca pobytu, otoczenia i rytmu 
życia oraz wymagające szczególnego przygotowania i nieraz wyposażenia 35. 

7. Można zatem stwierdzić, że człowiek zaangażowany w korzystanie 
z walorów przyrody ma szerokie możliwości odpoczynku, odprężenia, od-
stresowania się, a nawet ograniczenia nurtujących frustracji czy rozłado-
wania negatywnej energii, mogących w swym końcowym i niepohamowa-
nym skutku prowadzić do zachowań niepożądanych. Niemniej powszech-
nemu korzystaniu ze środowiska towarzyszą też czasem ujemne zjawiska 
i zachowania. Niektóre z nich stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób i godzą w porządek i spokój publiczny, stanowiąc niekiedy także 
wystąpienia o charakterze kryminogennym 36. Ich źródłem są nie tylko 
działania własne człowieka lub jego otoczenia, ale nierzadko również siły 
przyrody czy skutki awarii technicznych. Bezpieczeństwo i porządek pub-
liczny na obszarach chronionego krajobrazu stanowi naturalny przedmiot 
ochrony prawnej. Obok szeroko rozumianego prawa karnego, węzłową rolę 
odgrywa tu prawo administracyjne. Istotna jest bowiem rola ochrony ma-
terialnoprawnej, ale niemniej ważne pozostają kreacyjne funkcje organów 
administracji publicznej w tej dziedzinie. 

8. Zgodnie z art. 23 ust. 1 obowiązującej ustawy o ochronie przyrody 
wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwa-
ły sejmiku województwa. Uchwała ta określa nazwę obszaru chronionego 
krajobrazu, położenie, obszar, podmiot sprawujący nadzór, ustalenia do-
tyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego 

35  Por. S. Czajka, Z problemów czasu wolnego, Warszawa 1974, s. 95 i nast.
36  Szerzej: W. Bednarek, T. Kotkowski, Ochrona bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego na wodach, kolejach i w ruchu turystycznym, Warszawa 1975, 
s. 10 i nast.
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obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wynikające z potrzeb jego 
ochrony. 

Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następu-
jące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk złożonej ikry, z wyjąt-
kiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związa-
nych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodne-
go lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urzą-
dzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamie-
niałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także mine-
rałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym albo utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 
ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obsza-
rów wodno-błotnych;

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m 
od: a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wod-
nych, b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usy-
tuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia 
z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokości 200 m od li-
nii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
Ponadto na obszarze chronionego krajobrazu, dla terenów objętych 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położonych 
w strefach ochrony krajobrazu, a stanowiących w szczególności przed-
pola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudo-
wane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, które są istotne 
dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu, 
obiekty o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, wprowadza się 
zakazy lokalizowania nowych obiektów budowlanych i zalesiania.

Na obszarze chronionego krajobrazu dla terenów nieobjętych zaś miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego położonych ww. strefach 
wprowadza się zakazy: a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 
b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej 
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formy architektonicznej, c) lokalizowania nowych obiektów budowla-
nych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m, d) zalesiania.

Przywołaną na wstępie ustawą krajobrazową wprowadzono możliwości 
wyznaczenia na obszarze chronionego krajobrazu — w granicach krajo-
brazów priorytetowych zidentyfi kowanych w ramach audytu krajobrazo-
wego — stref ochrony krajobrazu stanowiących w szczególności przedpola 
ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane 
wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowania 
walorów krajobrazowych, a także określenia wykazów obiektów o istotnym 
znaczeniu historycznym i kulturowym 37.

Na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje się także niszczenia 
i uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym. 

Wszystkie powyższe zakazy przyjmują postać obowiązków pozytywnych 
względnych, albowiem przepisy szczególne przewidują liczne odstępstwa. 
Przestrzeganie powyższych zakazów jest zabezpieczone karnie. Stosownie 
do art. 127 pkt 1 ppkt d ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie na-
rusza zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu podlega 
karze aresztu albo grzywny. Norma sankcjonowana w tym względzie sta-
nowi zatem o wykroczeniu. Mimo, że na obszarze chronionego krajobrazu 
może być wprowadzonych wiele zakazów, to jednak będzie to nadal jedno 
wykroczenie, mające wiele swoich postaci. 

Ponadto zgodnie z art. 129 w razie ukarania za wykroczenie określone 
w art. 127 sąd może orzec: 1) przepadek przedmiotów służących do popeł-
nienia wykroczenia lub przestępstwa oraz przedmiotów, roślin, zwierząt 
lub grzybów pochodzących z wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie 
stanowiły własności sprawcy; 2) obowiązek przywrócenia stanu poprzed-
niego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny — nawiązkę do wysoko-
ści 10 000 zł na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony 
przyrody lub właściwego, ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia 
lub przestępstwa, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej.

Dla porządku należy odnotować, że zmniejszenie lub likwidacja obszaru 
chronionego krajobrazu następuje wyłącznie z powodu bezpowrotnej utra-
ty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i moż-
liwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. 
W rzeczywistości ograniczenie możliwości zaspokajania potrzeb związa-
nych z turystyką i wypoczynkiem może nastąpić także przez nadanie ta-
kiemu obszarowi wyższej formy ochronnej, np. statusu parku krajobrazo-
wego. W wypadku zaś utraty części wyróżniającego się krajobrazu może 
zostać wprowadzona natomiast forma w postaci zespołu przyrodniczo-
-krajobrazowego, która odnosi się do fragmentów krajobrazu naturalnego 

37  Szerzej: A. Fogel, Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu — 
nowe rozwiązania prawne [w:] T. Markowski, M. Nowak (red.), Polityka krajobra-
zowa a Ustawa Krajobrazowa 2015. Próba oceny wybranych rozwiązań, „Biuletyn 
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2016, z. 261, s. 103 i nast. 
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i kulturowego zasługujących na ochronę ze względu na ich walory wido-
kowe i estetyczne.

9. Choć obszary chronionego krajobrazu stanowią jedną z najmniej re-
strykcyjnych powierzchniowych form ochrony przyrody, to i tak powinny 
być uznawane za znane nauce prawa administracyjnego obszary specjal-
ne, na których obowiązuje specjalny reżim prawny 38.

Stąd też — stosownie do art. 115 ustawy o ochronie przyrody — 
na obrzeżach obszaru chronionego krajobrazu umieszcza się tablice infor-
mujące o nazwie tej formy ochrony przyrody.

Przedmiot ochrony jest przy tym zróżnicowany. Za pomocą instytucji 
obszaru chronionego krajobrazu chroni się nie tylko dziewicze naturalne 
krajobrazy, ale również w pewnym zakresie dziedzictwo kulturowe. W celu 
zachowania tego rodzaju dziedzictwa obejmuje się nimi zazwyczaj obszary 
rolnicze i zalesione, ale także osady i tereny działalności człowieka, jeśli 
zostaną uznane za składnik otaczającego krajobrazu zawierającego war-
tości przyrodnicze. Jednorodna struktura krajobrazu nie jest warunkiem 
sine qua non wyznaczania tej formy ochrony przyrody, ponieważ jej celem 
jest utrzymanie dotychczasowego krajobrazu w jego całokształcie. U pod-
staw wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu mogą legnąć zatem 
zarówno czynniki mające znaczenie biologiczne, jak i względy estetyczne 
czy przyczyny kulturowo-historyczne (jeśli wydarzenia historyczne wpły-
nęły znacząco na krajobraz), jak również potrzeby wypoczynku, rekreacji, 
turystyki i sportu. 

Obszary chronionego krajobrazu mają na celu ochronę krajobrazów nie 
tylko ze względów ekologicznych, ale także ze względu na ważne funk-
cje społeczne. Obszary te to także tereny atrakcyjne wizualnie. Ta forma 
ochrony przyrody może przyczynić się zatem do zachowania krajobrazów 
kulturowych, które mogą nie odpowiadać wyższym wymaganiom stawia-
nym parkom narodowym, rezerwatom przyrody czy parkom krajobrazo-
wym. Jednakże ze względu na rozmiar obszarów chronionego krajobra-
zu i obejmowanie przez nie niemałej części powierzchni kraju, wnoszą 
istotny wkład do sieci obszarów chronionych ze względów przyrodniczo-
-kulturalnych. 

Instytucja obszaru chronionego krajobrazu pełni zatem wiele funkcji 
w tym także takich, które są tylko pośrednio związane z ochroną ściśle 
pojmowanej przyrody. Niemniej związek krajobrazu kulturowego z natu-
ralnym niewątpliwie istnieje. Każdy krajobraz ma zarówno w sobie element 
natury, jak i składnik kulturowy, które dopiero razem tworzą pewną ca-
łość. Wszystko to przyczynia się do wypoczynku, rekreacji i ruchu tury-
stycznego, ale z perspektywą konieczności uwzględnienia tam gdzie trzeba 

38  Por. w szczególności: J. Stelmasiak, Instytucja obszaru specjalnego w ma-
terialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o cha-
rakterze ekologicznym [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo 
materialne administracyjne, t. 7, Warszawa 2012, s. 652 i nast.; A.E. Miszczak, 
Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjnoprawna, „Annales” 2015, 
Sectio G, Vol. LXII, s. 61 i n.
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istniejących albo odtwarzanych korytarzy ekologicznych celem powiązania 
terenów poddanych ochronie w pewien większy system. Wydaje się zatem, 
że omawiane funkcje nie pozostają w stosunku pierwotności i pochodno-
ści, ale są względem siebie równoważne.

Keywords: landscape protection 
areas, functions, social role, relax, 
recreation, sport, tourism

Summary: In the light of Article 23 
Paragraph 1 of Nature Conservation Act 
of April 16, 2004 , a landscape protec-
tion area covers the areas protected due 
to a distinct landscape of diverse eco-
systems, valuable as areas where tour-
ism and recreation needs can be sat-
isfi ed or as ecological corridors. This 
defi nition of the protected area, along 
with the crucial natural and ecologi-
cal aspects, emphasizes their touristic 
and recreational importance. It must 
be added here that according to Article 
12 Paragraph 16e of Spatial Planning 
and Land Development Act of March 
2003 defi nes “landscape” as an area 
perceived as including natural or civi-
lization elements formed in a natural 
way or through the activity of man. 
Landscape protection areas are estab-
lished not only for ecological reasons, 
but also for very important social func-
tions. Thus, the institution of protected 
landscape plays many important roles, 
including those only indirectly connect-
ed with nature conservation as such. 
Every landscape is made up of both 
natural and cultural elements, which 
together form a coherent whole, which 
makes it possible to distill the social 
role of the landscape protection area 
with regard to relax, recreation, sport 
and tourism. 

Słowa kluczowe: obszar chronionego 
krajobrazu, funkcje, społeczna rola, 
wypoczynek, rekreacja, sport, ruch 
turystyczny

Streszczenie: W świetle art. 23 ust. 1 
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, obszar chronionego krajobra-
zu obejmuje tereny chronione ze względu 
na wyróżniający się krajobraz o zróżni-
cowanych ekosystemach, wartościowe 
ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypo-
czynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy 
ekologicznych. Powyższe określenie istoty 
obszaru chronionego krajobrazu, oprócz 
niezwykle ważnych aspektów przyrodni-
czych i ekologicznych, akcentuje także ich 
walory turystyczne i wypoczynkowe. Dla 
porządku należy jedynie dodać, że zgod-
nie z defi nicją legalną z art. 12 pkt 16e 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przez „krajobraz” należy rozumieć po-
strzeganą przez ludzi przestrzeń, zawie-
rającą elementy przyrodnicze lub wytwo-
ry cywilizacji, ukształtowaną w wyniku 
działania czynników naturalnych lub 
działalności człowieka. Obszary chronio-
nego krajobrazu mają na celu ochronę 
krajobrazów nie tylko z przyczyn ekolo-
gicznych, ale także ze względu na waż-
ne funkcje społeczne. Instytucja obsza-
ru chronionego krajobrazu pełni zatem 
wiele funkcji w tym także takich, które 
są tylko pośrednio związane z ochro-
ną ściśle pojmowanej przyrody. Każdy 
krajobraz ma zarówno w sobie element 
natury, jak i składnik kulturowy, któ-
re dopiero łącznie tworzą pewną całość. 
Przyczynia się to do możliwości wyróż-
nienia społecznej roli obszarów chronio-
nego krajobrazu w zakresie wypoczynku, 
rekreacji, sportu i ruchu turystycznego.


