From: OSOBA FIZYCZNA
Sent: Thursday, June 20, 2013 11:37 PM
To: Stanowisko informacyjne w BLO
Subject: projekt ustawy o ochronie krajobrazu
Szanowny Panie Prezydencie

Szanowni Państwo
Chciałabym się odnieść do obu definicji: krajobraz i krajobraz kulturowy, które zostały
zaproponowane w ustawie.
1. Proponuje się:

”Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:

„8d) krajobrazie – rozumie się przez to postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą
elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania
czynników naturalnych lub działalności człowieka;”
Moim zdaniem powinno być:
„krajobrazie – rozumie się przez to postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą
elementy przyrodnicze i/lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania
czynników naturalnych lub działalności człowieka;”
Takie ujęcie definicji jest bardziej czytelne niż zastosowanie samego spójnika „lub” pomimo, że jego znaczenie daje podobną alternatywę. Już w tej chwili są problemy z
interpretacją znaczenia słowa krajobraz, a zaproponowana definicja może niepotrzebnie
budzić kontrowersje i dowolność interpretacji.
2.Niezrozumiałe dla mnie jest przeniesienie wagi w proponowanej definicji krajobrazu
kulturowego na przyrodę, którą stawia się przed wytworami cywilizacji, a definicja ta ma
znajdować się w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, co sugeruje przede wszystkim chociażby ochronę krajobrazu miasta, wsi i innych
krajobrazów przekształconych przez człowieka. Moim zdaniem słusznie.
Proponuje się:

„Art. 8. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1658 z późn. zm.) w art. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działalności
człowieka;”.
Moim zdaniem powinno być:
„14)krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca wytwory
cywilizacji i/lub elementy przyrodnicze historycznie ukształtowana w wyniku działalności
człowieka;”.
Z poważaniem
OSOBA FIZYCZNA

