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Wskazówki dotyczące Ocen Oddziaływania na Dziedzictwo dla obiektów
Światowego Dziedzictwa Kulturowego
Cel
Zapewnienie wskazówek w zakresie procesu zlecania OCEN ODDZIAŁYWANIA NA DZIEDZICTWO
(OOD) dla obiektów światowego dziedzictwa, aby skutecznie ocenić wpływ potencjalnego rozwoju na
Wyjątkową Uniwersalną Wartość (OUV) obiektów.
Przewodnik skierowany jest do kierowników, deweloperów, konsultantów i decydentów oraz ma być
użyteczny dla Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa i Państw-Stron.
Pojęcie Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości (OUV) stanowi podstawę całej Konwencji w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego i wszelkich działań związanych z obiektami wpisanymi na
Listę Światowego Dziedzictwa.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, która powstała w 1972 r.
obejmuje dobra o Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości, które stanowią „element światowego dziedzictwa
całej ludzkości” i zasługują na „ochronę i przekazanie przyszłym pokoleniom”. Wartość takich dóbr uznawana
jest poprzez wpis na Listę Światowego Dziedzictwa przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa, który składa
się z przedstawicieli 21 Państw-Stron.
Ich Wyjątkowa Uniwersalna Wartość ustalana jest przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa w momencie
wpisu i od roku 2007 ujmowana jest w Deklaracjach Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości. OUV określa zatem
postrzeganie i decyzję podjętą w momencie wpisu i jest to decyzja ostateczna.
Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego ratyfikują Państwa-Strony,
które zgadzają się chronić na swoim terytorium dobra uznane za charakteryzujące się Wyjątkową
Uniwersalną Wartością i w ten sposób przyczyniać się do ochrony wspólnego dziedzictwa ludzkości.
Oznacza to, że Wyjątkową Uniwersalną Wartość należy podtrzymywać w miarę upływu czasu poprzez
ochronę atrybutów, które uważa się za decydujące o OUV.
Dobra światowego dziedzictwa są zatem indywidualnymi skarbami dziedzictwa o celowej wartości,
która została wyraźnie określona. Nie każda ich cecha przyczynia się do wyjątkowej uniwersalnej
wartości, jednak atrybuty o niej decydujące należy odpowiednio chronić.
Niniejszy przewodnik określa metodologię, która pozwoli OOD odpowiadać na potrzeby obiektów
światowego dziedzictwa poprzez uznanie ich za odrębne jednostki oraz systematyczną i spójną
ocenę oddziaływania na atrybuty OUV.

Przewodnik powstał po międzynarodowych warsztatach zorganizowanych przez ICOMOS w Paryżu we
wrześniu 2009 r.
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1. Kontekst
Od kilku ostatnich lat Komitet ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO zajmuje się znaczną liczbą
Raportów o stanie konserwacji związanych z zagrożeniami dla obiektów światowego dziedzictwa
ze strony różnych form zakrojonego na szeroką skalę rozwoju. Rozwój ten obejmuje budowę dróg,
mostów, wysokich budynków, budynków wielkopowierzchniowych (np. centrów i pasaży
handlowych), obiektów nieodpowiednich, sprzecznych z kontekstem lub niestosownych, a także
remonty, rozbiórki i infrastrukturę o nowej typologii, np. farmy wiatrowe, oraz zmiany w zakresie
polityki zagospodarowania terenów i wielkie konstrukcje miejskie. Komitet analizuje także
zagrożenia płynące z nadmiernego ruchu turystycznego lub jego nieodpowiednich form. Wiele
takich projektów może potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na wygląd, panoramę, kluczowe widoki
i różne inne atrybuty decydujące o Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości (OUV).
Aby ICOMOS i Komitet były w stanie zadowalająco ocenić te potencjalne zagrożenia, istnieje
potrzeba konkretnego określenia wpływu proponowanych zmian na OUV. O ile oceny
oddziaływania na dziedzictwo istnieją w wielu krajach, wydają się one być mniej powszechnie
wykorzystywane w kontekście dziedzictwa światowego.
Przy przeprowadzaniu oficjalnych ocen często korzysta się z procedur stworzonych dla ocen
oddziaływania na środowisko (OOŚ). O ile wykorzystanie doświadczeń OOŚ ma swoje zalety, jest
mało prawdopodobne, że będą one bezpośrednio przydatne bez pewnego dostosowania. OOŚ
często rozdziela wszelkie możliwe atrybuty dziedzictwa kulturowego i ocenia oddziaływanie na nie
oddzielnie, poprzez odrębne receptory, takie jak budynki znajdujące się pod ochroną, stanowiska
archeologiczne i określone punkty widokowe wraz z polem widzenia, bez zastosowania pryzmatu
OUV do ogólnego zestawu atrybutów. Konieczne jest bardziej globalne podejście do obiektu,
bezpośrednio związane z wyrażeniem jego wyjątkowej uniwersalnej wartości.
Przy zastosowaniu w ocenie obiektów światowego dziedzictwa kulturowego OOŚ przynosi zatem
często wyniki nie spełniające oczekiwań, gdyż ocena oddziaływania nie jest wyraźnie
i bezpośrednio związana z atrybutami OUV. Rosnące oddziaływanie i narastające (niekorzystne)
zmiany można łatwo przeoczyć. Przykład tego problemu stanowić mogą niedawne działania
podjęte w celu oceny oddziaływania proponowanej budowy mostu na miejsce światowego
dziedzictwa w Dolinie środkowego Renu.
Obecnie istnieje niewiele formalnych narzędzi identyfikacji receptorów i oceny oddziaływania oraz
mała liczba doskonałych przykładów Ocen Oddziaływania na Dziedzictwo (OOD) dokonanych pod
kątem obiektów światowego dziedzictwa kulturowego. Postęp w dziedzinie wirtualnej reprezentacji
w technologii 3D oraz narzędzi cyfrowych otwiera nowe możliwości w zakresie dokonywania OOD.
a) Kontekst światowego dziedzictwa, w którym przeprowadzane są OOD
Obiekty światowego dziedzictwa należy postrzegać jako odrębne całości charakteryzujące
się OUV. Ich wyjątkową uniwersalną wartość odzwierciedla szereg atrybutów i aby
podtrzymać tę wartość, należy takie atrybuty chronić. Proces OOD musi zatem brać pod
uwagę oddziaływanie każdego proponowanego projektu lub zmiany na te atrybuty zarówno
indywidualnie, jak i łącznie, a nie na standardowy zakres receptorów.
Tworzenie Deklaracji Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości (DOUV) dla wszystkich obiektów
światowego dziedzictwa, które jest wymogiem określonym w Wytycznych operacyjnych do
realizacji Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
(UNESCO, 2008 r.), ustęp 154-5, powinno stanowić pomocne narzędzie dzięki jasnemu
określeniu atrybutów, które świadczą o OUV oraz powiązaniach pomiędzy nimi. Badanie
integralności i autentyczności również może być dobrym punktem wyjścia.
Biorąc pod uwagę ocenę skutków jakiegokolwiek oddziaływania na OUV, mówi się
o koncepcjach takich jak „granice dopuszczalnych zmian” i „możliwość złagodzenia”,
chociaż nie ma jeszcze zgody co do przydatności tych koncepcji ani sposobu wprowadzenia
ich w życie. Nie ma także zgody co do sposobu przywrócenia wartości dziedzictwa, która
została utracona lub ograniczona.
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Do oceny oddziaływania proponowanych działań rozwojowych na OUV różnych obiektów
światowego dziedzictwa stosuje się liczne narzędzia oceny wizualnej, szczególnie
w przypadku obiektów zlokalizowanych w obrębie dynamicznych kontekstów miejskich,
jednak do tej pory rzadko łączono je z bardziej wyczerpującą oceną oddziaływania na
wszystkie atrybuty świadczące o OUV. Istnieją także nowe narzędzia rejestrowania
i odwzorowywania dziedzictwa niematerialnego i licznych warstw atrybutów, które nie są
wykorzystywane w przypadku obiektów światowego dziedzictwa.
Obiekty światowego dziedzictwa są bardzo zróżnicowane, potencjalne oddziaływanie
również. Mimo iż rozwój nowych narzędzi może się okazać przydatny, w dającej się
przewidzieć przyszłości procesy oceny oddziaływania muszą być w stanie korzystać
z różnorodnych istniejących już narzędzi, nie polegając w całości na żadnym z nich.
Drugi cykl raportów okresowych o stanie światowego dziedzictwa powinien zapewnić
ICOMOS nowy zestaw danych związanych z tą kwestią. Cel stworzenia Deklaracji OUV dla
wszystkich obiektów światowego dziedzictwa do roku 2012 również stanowić będzie istotne
podstawy wskazówek przedstawianych przez ICOMOS.
b) Rozmaite konteksty związane z regulacjami prawnymi, planowaniem i zarządzaniem
Ani OOŚ, ani OOD nie są obowiązkowe w wielu krajach i często nie istnieją krajowe ramy
prawne, w obrębie których mogłyby się zawierać i funkcjonować.
Uprawnienia organów dbających o dziedzictwo różnią się w zależności od kraju i w obrębie
struktur rządowych nie są silne. W niektórych państwach istnieją mocne systemy zajmujące
się środowiskiem, które zapewniają podstawy do przeprowadzania OOŚ, jednak elementy
związane z dziedzictwem (w tym dziedzictwem światowym) są słabo rozwinięte lub
nieistniejące. W innych przeprowadza się OOD, jednak określone „impulsy” do ich
wykorzystania są często podstawowe (zwykle w formie list działań) lub przestarzałe.
Niniejszy przewodnik ma na celu wspieranie wykorzystania i wpływu OOD nawet tam, gdzie
istnieje niewiele struktur wspomagających procesy OOŚ/OOD.
Branżowe kodeksy postępowania powinny mieć wpływ na zagwarantowanie, że procesy
OOD występują i że stosowane metody spełniają międzynarodowe normy postępowania.
Jednakże w wielu krajach konkretne sektory uznawane za istotne dla interesów państwa
okazują się czasem ważniejsze niż wymogi OOŚ czy OOD.
Plany zarządzania dla obiektów światowego dziedzictwa mają potencjalnie duże znaczenie.
Powinny być dobrze zakotwiczone w przygotowywanych planach na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym, i pomimo różnych sposobów osadzenia w krajowych systemach
ochrony, mogą być lepiej wykorzystywane w celu określenia sposobów oceny zmian.
Zrównoważony rozwój obiektów światowego dziedzictwa jest niezwykle ważny i obejmuje
ochronę elementów OUV. Jeśli plan zarządzania jest wystarczająco solidny i w trakcie
powstawania przeszedł staranny proces konsultacji, powinno być możliwe wdrażanie
opartego o współpracę podejścia do potencjalnych problemów w ramach planu.
Należy przewidywać potencjalne zagrożenia w systemie zarządzania obiektem – w sposób
szczegółowy, a nie w wymiarze uniwersalnym. Przepisy dotyczące ochrony zawarte
w systemie zarządzania również można wykorzystać jako środek oceny potencjalnego
niekorzystnego oddziaływania.
Duża liczba obiektów światowego dziedzictwa nie jest objęta sprawnie funkcjonującym
systemem zarządzania (w przypadku niektórych nie istnieje nawet plan zarządzania). Jest
to podstawowa kwestia problematyczna w przypadku wielu obiektów wybranych do
raportów o stanie konserwacji.
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c) Narzędzia, zasoby i uprawnienia potrzebne do przeprowadzenia OOD
Korzystanie z najnowocześniejszych technologii możliwe jest w wielu krajach, jednak
w wielu innych poziom umiejętności, wiedzy i zasobów jest raczej podstawowy. Niniejszy
przewodnik powinien mieć zastosowanie w każdej z sytuacji.
Umiejętności wymagane do przeprowadzenia OOD, korzystania z nowoczesnych narzędzi
informatycznych i zaawansowanych technologii, posiada ograniczona liczba osób. Mogą
one być bardzo pomocne, szczególnie w zawiłych sytuacjach, jednakże OOD nie powinny
być od nich zależne. Z drugiej strony, należy promować rozpowszechnianie nowych
narzędzi OOD, jeśli dowiedziono ich skuteczności.
W niektórych przypadkach poziom podjętej analizy jest bardzo szczegółowy i kosztowny,
jednak jej wyniki trudno zrozumieć i wykorzystać w praktyce. Kwestią kluczową jest
określenie optymalnych zasobów potrzebnych do wykonania zadania, nie wymagając
więcej niż jest to konieczne.
Szkolenie kierowników i pracowników obiektów światowego dziedzictwa oraz agencji
zatwierdzających na wszystkich szczeblach władzy w kraju jest istotne, aby zapewnić, że
proces zlecania OOD przebiega odpowiednio oraz że dane wyjściowe wykorzystywane są
w pełni i skutecznie.
Przygotowanie i kwalifikacje zawodowe osób przeprowadzających OOD są zróżnicowane,
jednak często potrzebne będą szkolenia i poszerzanie umiejętności. Jedna osoba nie
zawsze jest w stanie wykonać pełną ocenę oddziaływania na dziedzictwo – często istnieje
potrzeba zebrania zespołu OOD o określonych umiejętnościach analitycznych, koniecznych
w przypadku konkretnego projektu lub obiektu. Liczne fachowe instytucje zarządzające
środowiskiem zapewniają m.in. narzędzia archiwizacji. W niektórych okolicznościach
wykorzystać można możliwości współpracy.
Mimo iż propozycje zgłoszeń na Listę Światowego Dziedzictwa powinny zawierać
odpowiednie dane i dokumentację oraz zagwarantować, że stosowane są realistyczne
i właściwe środki monitoringu, często brakuje podstawowej dokumentacji.
Dobra dokumentacja nie wymaga zastosowania Systemu Informacji Geograficznej (GIS),
jednak jeśli jest on dostępny, stanowi mocne i przydatne narzędzie. Wszystkie sposoby
podejścia muszą być uporządkowane i kierować się racjonalnymi wskazówkami.

2. Sugerowane procedury odnośnie Oceny Oddziaływania na Dziedzictwo
2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Niniejsza sekcja ma na celu pomoc Państwom-Stronom, kierownikom instytucji
związanych z ochroną dziedzictwa, decydentom i innym osobom w zarządzaniu
obiektami światowego dziedzictwa w okolicznościach, w których jakaś forma
zmiany może mieć wpływ na Wyjątkową Uniwersalną Wartość (OUV) tych
obiektów. Zmiany mogą być niekorzystne lub korzystne, jednak bez względu na to
każda musi zostać oceniona możliwie najbardziej obiektywnie pod kątem
określonej OUV jako punktu odniesienia.
2.1.2 Przewodnik jest narzędziem, które ma zachęcić kierowników i decydentów do
przemyślenia kluczowych aspektów zarządzania dziedzictwem i podjęcia decyzji
na podstawie dowodów ujętych w ramach wytycznych Konwencji w sprawie
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. Wskazówki
powstały również, aby zachęcić potencjalnych deweloperów i innych pośredników
zmian do rozważenia kluczowych czynników w odpowiednim czasie i na
odpowiednio szczegółowym poziomie. Oceny Oddziaływania na Dziedzictwo
(OOD) mogą być również przydatne w zakresie ogólnego zarządzania obiektami
światowego dziedzictwa kulturowego dzięki segregacji i zestawieniu informacji
w danym momencie.
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2.1.3 Istnieje wiele sposobów oceny oddziaływania na obiekty dziedzictwa, niektóre
określone są prawem, niektóre w dużym stopniu oparte na zaawansowanych
technologiach, inne w mniejszym. Niniejszy przewodnik opisuje zasady
i możliwości. Jednak bez względu na to jaka droga zostanie wybrana, ocena musi
być zgodna z przeznaczeniem – odpowiednia dla danego obiektu światowego
dziedzictwa, proponowanych zmian i lokalnego środowiska. Musi dostarczać
dowody, na podstawie których można podejmować decyzje w sposób jasny,
przejrzysty i wykonalny.
2.1.4 W przypadku każdej propozycji zmian, do rozważenia będzie wiele czynników.
Zrównoważone i uzasadnione decyzje dotyczące zmian zależą od zrozumienia
dla kogo dane miejsce przedstawia wartość i dlaczego tak jest. Prowadzi to do
jasnego określenia znaczenia danego miejsca, a tym samym daje możliwość
zrozumienia oddziaływania proponowanych zmian na to znaczenie.
2.1.5 Jeśli chodzi o obiekty światowego dziedzictwa, ich międzynarodowe znaczenie
ustalane jest w momencie wpisu i określane jako ich Wyjątkowa Uniwersalna
Wartość (OUV). Państwa-Strony podejmują się zachowania i strzeżenia OUV
poprzez ochronę i konserwację atrybutów decydujących o OUV. Deklaracja
Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości (DOUV), która określa dlaczego dany obiekt
uznano za charakteryzujący się OUV i jakie są atrybuty świadczące o OUV będzie
w procesie OOD kluczowa. Należy dołożyć wszelkich możliwych starań, aby
wyeliminować lub zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na ważne miejsca.
Ostatecznie może być jednak konieczne wyważenie użyteczności publicznej
proponowanej zmiany względem szkód dla miejsca. Ważne jest zatem także, aby
wiedzieć kto skorzysta na proponowanej zmianie i z jakiego powodu. W takich
przypadkach waga przypisywana wartościom dziedzictwa powinna być
proporcjonalna do znaczenia miejsca i oddziaływania zmiany na to miejsce.
Obiekty światowego dziedzictwa uważane są za charakteryzujące się wartością
globalną, a więc logicznie mają wyższe znaczenie niż wartość krajowa lub lokalna.
2.1.6 Tam, gdzie zmiany mogą wpłynąć na OUV obiektu światowego dziedzictwa,
wzięcie pod uwagę atrybutów dziedzictwa kulturowego (i/lub naturalnego)
powinno być kluczowe w procesie planowania jakiejkolwiek propozycji, a atrybuty
te powinny zostać przedstawione na wczesnym etapie każdej ogólnej oceny (np.
Oceny Oddziaływania na Środowisko – OOŚ). Kierownicy i decydenci powinni
zastanowić się, czy potrzebom związanym z ochroną dziedzictwa powinno się
przypisać większą wagę niż konkurencyjnym zastosowaniom i rozwojowi. Kwestią
kluczową jest zagrożenie lub ryzyko dla zachowania statusu obiektu światowego
dziedzictwa i każdy raport OOD powinien ją wyraźnie uwzględniać.
2.1.7 W przypadku obowiązujących ustawowo ocen oddziaływania na środowisko,
części związane z dziedzictwem kulturowym muszą wziąć pod uwagę niniejsze
wskazówki ICOMOS tam, gdzie OOŚ związana jest z obiektem światowego
dziedzictwa. OOD dokonana w ramach OOŚ w takich okolicznościach nie jest
dodatkiem do zwykłych wymogów OOŚ, ale korzysta z innej metodologii, która
wyraźnie skupia się na OUV i atrybutach świadczących o OUV. OOD powinna być
podsumowana na wczesnym etapie w Deklaracji środowiskowej, a pełny raport
techniczny z OOD powinien zostać dołączony jako załącznik techniczny. Wymogi
powinny być jasno sformułowane i przedstawione na etapie planowania lub
ustalania zakresu prac. ICOMOS i Komitet ds. Światowego Dziedzictwa będą
zachęcać Państwa-Strony do upewniania się, że OOD przeprowadzane są
zgodnie z niniejszymi wskazówkami oraz z najlepszymi praktykami.
W przypadkach, kiedy sekcje OOŚ związane z dziedzictwem kulturowym
wyraźnie nie skupiają się na atrybutach OUV, nie będą one spełniać wymaganych
norm w zakresie zarządzania zmianami w obrębie obiektów światowego
dziedzictwa.

2.2 Jakie kroki należy podjąć przed przystąpieniem do OOD
2.2.1 Proces oceny jest w gruncie rzeczy bardzo prosty:
• Jakie dziedzictwo jest zagrożone i dlaczego jest ważne – w jaki sposób przyczynia się
do OUV?
• W jaki sposób proponowana zmiana lub projekt rozwoju wpłynie na OUV?
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•

Jak można takich skutków uniknąć, zredukować je, odwrócić lub zrównoważyć?

2.2.2 Cały proces opisano w Załączniku 1, jednak najważniejsze elementy obejmują regularne
konsultacje już od wczesnego etapu z wszystkimi stronami zainteresowanymi oraz
uzgodnienie zakresu OOD i przewidywań w stosunku do OOD przed rozpoczęciem pracy.
Ważne jest również, aby zidentyfikować możliwe negatywne oddziaływanie jak
najwcześniej, aby poinformować zarówno osoby zajmujące się projektem rozwoju, jak
również te planujące proces, w sposób aktywny, a nie reaktywny.
2.2.3 Podstawą zarządzania i podejmowania decyzji jest poprawne zrozumienie obiektu
światowego dziedzictwa, jego znaczenia i OUV, jego atrybutów i kontekstu. Plan
zarządzania będzie często stanowić istotny pierwszy krok w procesie budowania zdolności
tworzenia jasnych i skutecznych ocen oddziaływania. Ustalenie podstawowych danych na
temat obiektu światowego dziedzictwa i jego stanu jest kwestią kluczową.
2.2.4 Punktem wyjścia każdej oceny dziedzictwa, po zidentyfikowaniu początkowej propozycji
rozwoju lub zmiany w zastosowaniu, powinno być ustalenie zakresu prac koniecznych do
wykonania OOD, co stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji. Ważne są
konsultacje na wczesnym etapie ze stronami zainteresowanymi, w tym z każdą
społecznością czy wspólnotą, na którą proponowane zmiany mogą mieć wpływ. OOD
może okazać się użyteczna w procesie segregacji i zestawiania informacji na temat
obiektów światowego dziedzictwa, które inaczej nie są łatwo dostępne. Jest także
przydatnym narzędziem współpracy dla wszystkich interesariuszy.
2.2.5 Raport o zakresie prac (lub wytyczne OOD) należy uzgodnić z wszystkimi stronami
zainteresowanymi – Państwem-Stroną, samorządem regionalnym lub lokalnym,
doradcami lub kierownikami ds. dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i, w razie
konieczności, także z innymi osobami. Raport o zakresie prac powinien jasno określać co
należy zrobić, dlaczego i w jaki sposób, kiedy i jakie są oczekiwane rezultaty. Ważne jest,
aby stworzyć także harmonogram ustalony pomiędzy interesariuszami a osobami
odpowiedzialnymi za program rozwoju (Załącznik 2).
2.2.6 Raport o zakresie prac powinien zawierać skrótowy opis obiektu światowego dziedzictwa
oraz jego OUV. Powinien obejmować zarys proponowanych zmian lub projektu rozwoju,
w tym potrzeby zmian lub rozwoju, podsumowanie warunków panujących w danym
miejscu i jego okolicach, szczegółowe informacje na temat rozważanych rozwiązań
alternatywnych, zarys metodologii oraz zakres wymogów i obowiązków dla OOD.
Metodologia powinna uwzględniać organizacje lub osoby, z którymi przeprowadzane będą
konsultacje i określać, na przykład, kto jest interesariuszem, a kto należy do społeczności
związanej z miejscem dziedzictwa, zawierać szczegółowe informacje na temat
podstawowych danych, które należy zgromadzić, w tym metody i odpowiednie obszary
badań, potencjalnie wrażliwe receptory dziedzictwa oraz proponowaną metodologię badań
i oceny. Na tym etapie ważne jest również ustalenie czy proponowany projekt rozwoju
mieści się w obrębie samego obiektu światowego dziedzictwa, strefy buforowej czy może
w okolicy obiektu, lecz poza nim i poza strefą buforową. Raport o zakresie prac należy
wykorzystać do zasygnalizowania i oznaczenia znacznego oddziaływania lub
oddziaływania o decydującym znaczeniu – pełny Raport OOD może wtedy ocenić wszelkie
pozytywne reakcje pod kątem zmienionego projektu rozwoju.
2.2.7 Raport o zakresie prac powinien także wyraźnie wskazywać (na tyle, na ile to możliwe)
stan bieżącej wiedzy na temat miejsca i luk w informacjach – na ile dobra jest baza
informacji i na ile polegać można na ocenie. Tę kwestię należy kontynuować w samej
ocenie.
2.2.8 Oceny oddziaływania wymagają nie tylko duże projekty rozwoju. Obiekty światowego
dziedzictwa mogą być również podatne na zmiany przepisów, które mogą mieć istotne
konsekwencje – np. zmiany w obrębie przepisów o zagospodarowaniu terenów
i urbanistyce. Infrastruktura turystyczna i zwiększona liczba odwiedzających może mieć
niezamierzone następstwa. Duże wykopaliska archeologiczne także mogą negatywnie
wpłynąć na OUV obiektów, chociaż tutaj straty rekompensować może fakt zdobycia nowej
wiedzy.
2.2.9 Na tym etapie ważne jest także, aby upewnić się, że organizacje lub osoby podejmujące
się dokonania OOD mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz że ich
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kompetencje odpowiadają wymogom miejsca, jego wartości materialnej i niematerialnej,
jego OUV oraz natury i stopnia proponowanych zmian. Jedna osoba rzadko jest w stanie
wykonać pełną ocenę oddziaływania na dziedzictwo, zebranie zespołu OOD –
składającego się z osób zawodowo związanych z dziedzictwem, posiadających wszelkie
inne konieczne kwalifikacje – jest zatem kwestią zasadniczą: zespół potrzebował będzie
określonych umiejętności analitycznych, koniecznych w przypadku konkretnego projektu
lub obiektu. Wykorzystać można możliwości współpracy. Może to także przynieść korzyści
pod względem rozwoju umiejętności w zakresie dokonywania OOD oraz tworzenia
najlepszych praktyk i dzielenia się nimi.

3. Dane i dokumentacja
3.1

Nie istnieją ustalone minimalne normy dla inwentarzy, przeglądów danych czy badań
stanu, choć we właściwym czasie ich określenie może okazać się przydatne. Kwestie
takie muszą być proporcjonalne do obiektu i jego potrzeb w zakresie zarządzania.
Wskazane jest, aby etap dokumentacji OOD był możliwie najbardziej wyczerpujący
i obejmował stworzenie archiwum.

3.2

W przypadku obiektów światowego dziedzictwa podstawową dokumentację stanowi
Deklaracja OUV oraz identyfikacja atrybutów świadczących o OUV. Dlatego też niniejszy
przewodnik skupia się na określeniu oddziaływania na atrybuty stanowiące o OUV. OOD
powinna jednak gromadzić i segregować informacje na temat wszystkich aspektów
i atrybutów dziedzictwa kulturowego w obrębie uzgodnionego obszaru badań, tak aby
możliwe było pełne zrozumienie rozwoju obiektu na przestrzeni lat, kontekstu,
umiejscowienia oraz, we właściwych przypadkach, innych wartości (np. o znaczeniu
krajowym i lokalnym).

3.3

Dokumentowanie procesu gromadzenia danych i zarządzanie nim jest nie tylko
przydatne, ale wręcz konieczne. Procesy oceny mogą się dłużyć, a źródła danych
wymagać okresowego „odświeżania”. Kiedy źródła danych ulegają ciągłym zmianom lub
harmonogram oceny jest zbyt długi, konieczne może być uzgodnienie „zamrożenia
danych”, aby zespół OOD mógł porównać podobne informacje.

3.4

Do raportów OOD należy dołączać inwentarze w formie tabel lub indeksów jako
załączniki do tekstu głównego. Podstawowe archiwa zgromadzonych materiałów
i danych należy zachować do wykorzystania w przyszłości oraz odpowiednio opisać,
włączając informacje o ich lokalizacji i sposobie uzyskiwania dostępu. Dobra
dokumentacja nie wymaga korzystania z zaawansowanych technologii, takich jak GIS
czy złożonych baz danych. Potrzebny jest zdrowy rozsądek, systematyczne i spójne
podejście, odpowiednie dla potrzeb obiektu.

3.5

W bardziej złożonych przypadkach można rozważyć bardziej zaawansowane podejście.
Jednakże wykorzystanie baz danych i GIS lub modelowania 3D zmienia sposób, w jaki
przeprowadzane są OOD. Systemy te sprawiają, że ocena jest procesem dużo bardziej
iteracyjnym, w wyniku czego OOD mogą być skuteczniej przekazywane do procesów
projektowania. Pozwala to również wymagać od zespołu OOD większej liczby
potencjalnych scenariuszy („co się stanie, jeśli...”). Raport o zakresie prac musi określać
zasady iteracji, aby zespół OOD mógł skutecznie pracować.

4. Metody i sposoby podejścia właściwe dla obiektu – optymalizacja
dostępnych narzędzi, metod i zasobów
4.1

Gromadzenie informacji podczas przeprowadzania OOD powinno uwzględniać wszelkie
potencjalne źródła danych. Metody obejmują teoretyczne badania naukowe lub badania
historyczne oraz wizyty na miejscu w celu skontrolowania stanu, autentyczności
i integralności, wrażliwych punktów widokowych itd. Mogą obejmować modelowanie
terenu lub modelowanie wzajemnej widzialności, aby przewidzieć oddziaływanie na
obiekty dziedzictwa. Konieczne jest uchwycenie i wyraźne wyjaśnienie w formie
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tekstowej zarówno materialnych, jak i niematerialnych atrybutów dziedzictwa, a gdzie to
możliwe powiązanie tych ostatnich z cechami fizycznymi, które je reprezentują.
4.2

Aby zagwarantować, ze OOD będzie wykonana solidnie, konieczne są badania terenowe.
Metody powinny być powiązane z proponowanym projektem rozwoju i mogą zawierać
bezinwazyjną ocenę lub analizę terenową opartą o badania topograficzne, badania
geofizyczne, wirtualne modele 3D w skali lub bardziej inwazyjne metody, takie jak
gromadzenie artefaktów, badania naukowe, szyby testowe czy sondażowe badania
wykopaliskowe. W niektórych okolicznościach właściwe i przydatne może być także
gromadzenie historii lub dowodów w postaci przekazów ustnych.

4.3

Gromadzenie danych musi umożliwiać ilościowe określenie i scharakteryzowanie
atrybutów dziedzictwa oraz pozwalać na ustalenie ich podatności na wpływ
proponowanych zmian. Należy także wziąć pod uwagę wzajemne relacje pomiędzy
odrębnymi zasobami dziedzictwa, aby wyrobić sobie opinię na temat całości. Często
istnieją relacje pomiędzy aspektem materialnym a niematerialnym, które należy ujawnić.

4.4

Gromadzenie informacji w trakcie prowadzenia OOD jest procesem iteracyjnym, który
często prowadzi do pojawienia się alternatywnych rozwiązań i możliwości dla propozycji
rozwoju.

4.5

Pojęcie pełnego znaczenia OUV obiektu światowego dziedzictwa (i innych wartości
dziedzictwa) stanowi w procesie OOD kwestię kluczową. Ocena całkowitego znaczenia
skutków (całkowitego oddziaływania) jest wypadową wartości dziedzictwa oraz oceny
skali zmian i oddziaływania.

4.6

Opisując obiekty światowego dziedzictwa zawsze należy zacząć od opisu atrybutów
OUV. Stanowią one „dane podstawowe”, pod kątem których mierzone jest oddziaływanie
i obejmują zarówno aspekty materialne, jak i niematerialne. Stwierdzenie stanu może być
przydatne w przypadku każdego kluczowego atrybutu OUV.

4.7

Jednakże o ile Deklaracja OUV (DOUV) jest istotnym punktem wyjścia, zdarza się, że nie
zawiera ona wystarczająco szczegółowych informacji na temat atrybutów, aby
bezpośrednio przydać się do prac związanych z oceną oddziaływania. Każdy obiekt
należy ocenić, a gdzie to konieczne, bardziej szczegółowo zdefiniować atrybuty w trakcie
procesu OOD.

4.8

Taka definicja atrybutów nie powinna starać się na nowo wyrazić DOUV, ale opisywać
atrybuty w sposób umożliwiający podejmowanie lepszych decyzji w sprawie
proponowanych zmian. Należy pamiętać, że OUV określana jest w momencie wpisu
obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa i nie można jej zmienić bez ponownego
zgłoszenia, które przechodzi przez pełny proces oceny i kwalifikacji.

4.9

Stworzenie map lokalizacji, map tematycznych lub rzutów z góry jest niemal zawsze
konieczne, aby zademonstrować wyniki i zaistniałe problemy. Prezentacja przestrzenna
przydaje się do przedstawienia rozmieszczenia atrybutów, relacji pomiędzy nimi (które
mogą być procesami) oraz powiązań wizualnych, historycznych, religijnych, społecznych,
estetycznych czy dowodowych. Konieczne jest ponowne połączenie tych atrybutów ze
składnikami DOUV w jasny i czytelny sposób, bez zbytniego upraszczania, lecz przy
zachowaniu kulturowych i innego rodzaju zawiłości w stwierdzeniach synoptycznych lub
diagramach. Zespoły OOD powinny jednak ostrożnie podchodzić do zbytniego polegania
na mapach, ze względu na to, że ludzie doświadczają miejsc w trzech wymiarach, należy
zawsze stosować weryfikację w terenie, aby skontrolować relacje przestrzenne.

4.10

Jedną z możliwości oceny wartości przedstawiono w Załączniku 3A. W tym systemie
wartość atrybutów dziedzictwa oceniana jest w związku z wytycznymi ustawowymi,
międzynarodowymi lub krajowymi, oraz priorytetami lub rekomendacjami zawartymi
w krajowych programach badawczych i przypisanymi wartościami. Następnie
wykorzystuje się fachowe opinie, aby stwierdzić znaczenie zasobów. O ile metody tej
należy używać w możliwie najbardziej obiektywny sposób, nie sposób uniknąć oceny
jakościowej opartej na fachowej opinii. Wartość obiektu można określić korzystając z
następującej skali stopniowania:
• Bardzo wysoka
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•
•
•
•
•
4.11

Wysoka
Średnia
Niska
Znikoma
Nieznana

Raport OOD powinien zawierać jasne i wyczerpujące opisy tekstowe poszczególnych
atrybutów i/lub grup atrybutów dziedzictwa, przedstawiające indywidualnie i/lub łącznie
ich stan, znaczenie, wzajemne relacje między nimi oraz wrażliwość, a w miarę
możliwości także zasygnalizowanie zdolności zmian. Opisom powinny towarzyszyć
odpowiednie mapy, mające ułatwić czytelnikowi odbiór. Należy zawrzeć wszystkie
elementy dziedzictwa, jednak szczególne zastosowanie mają składniki świadczące o
OUV obiektu światowego dziedzictwa, które warto opisać bardziej szczegółowo w
oddzielnej sekcji. Do załączników lub raportów pomocniczych należy dodać także
szczegółowy inwentarz, aby czytelnik mógł sprawdzić ocenę każdego elementu.
Przykład przedstawiono w Załączniku 3C.

5. Odpowiedni system oceny oddziaływania
5.1

Skutki projektu rozwoju lub innych zmian mogą być dla atrybutów dziedzictwa
kulturowego niekorzystne lub korzystne. Konieczna jest identyfikacja wszystkich zmian
wszystkich atrybutów, a w szczególności tych, które świadczą o OUV obiektu, na czym
koncentruje się niniejszy przewodnik. Ważne jest także, aby określić skalę lub powagę
konkretnej zmiany lub oddziaływania na określony atrybut – gdyż właśnie to powiązanie
definiuje znaczenie oddziaływania, zwane inaczej „znaczeniem skutku”.

5.2

Czasem pojawia się tendencja postrzegania oddziaływania jako głównie wizualnego. O
ile oddziaływanie wizualne jest często bardzo zauważalne, potrzebne jest szersze
podejście, przedstawione w Deklaracji ICOMOS z Xi'an. Oddziaływanie może mieć wiele
form – może być pośrednie lub bezpośrednie, narastające, tymczasowe lub trwałe,
odwracalne i nieodwracalne, wizualne, fizyczne, społeczne i kulturalne, a nawet
ekonomiczne. Oddziaływanie może pojawić się w konsekwencji budowy lub działalności
proponowanego projektu rozwoju. Zawsze należy je rozważyć pod kątem związku z
OOD.

5.3

Bezpośrednie oddziaływanie to takie, które pojawia się jako główna konsekwencja
proponowanego projektu rozwoju lub zmiany w zakresie zastosowania. Oddziaływanie
bezpośrednie może doprowadzić do fizycznego zaniknięcia części lub całości atrybutu
i/lub zmian w jego umiejscowieniu – otoczeniu, w którym doświadcza się danego miejsca,
lokalnym kontekście, przy uwzględnieniu obecnych i przeszłych relacji z przyległym
krajobrazem. W procesie identyfikacji bezpośredniego oddziaływania należy starać się
zwracać uwagę na metodę rozwoju obejmującą uzyskiwanie zezwoleń wyłącznie
poprzez unikanie bezpośredniego oddziaływania – oddziaływanie, które tylko „omija”
fizyczne zasoby może mieć równie negatywne skutki dla danego zasobu, wzoru, zespołu
architektonicznego, otoczenia, ducha miejsca itp.

5.4

Bezpośrednie oddziaływanie prowadzące do strat fizycznych jest zwykle trwałe i
nieodwracalne. Zwykle pojawia się w rezultacie budowy i ogranicza się do obszaru
objętego projektem rozwoju. Skala lub rozmiary tego oddziaływania zależeć będą od
proporcji danego atrybutu oraz od tego czy zmiana wpłynie na jego najważniejsze cechy
lub związek z OUV.

5.5

Bezpośrednie oddziaływanie, które ma wpływ na otoczenie atrybutu może pojawić się w
konsekwencji budowy lub działalności wynikającej z projektu rozwoju i może sięgać na
pewną odległość poza samym obszarem objętym projektem. Ocena oddziaływania na
otoczenie odnosi się do dostrzegalnych skutków wizualnych i słyszalnych skutków
dźwiękowych, które można zidentyfikować w danym momencie. Takie oddziaływanie
może być tymczasowe lub trwałe, odwracalne lub nieodwracalne, w zależności od tego,
do jakiego stopnia możliwe jest wyeliminowanie jego przyczyny. Oddziaływanie może
także być przejściowe, jeśli zjawisko jest sporadyczne lub czas jego trwania jest
ograniczony, na przykład, związany z godzinami działalności lub częstotliwością
przejeżdżania pojazdów.
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5.6

Pośrednie oddziaływanie pojawia się jako wtórna konsekwencja budowy lub działalności
związanej z projektem rozwoju i może prowadzić do strat fizycznych lub zmian w
otoczeniu wykraczających poza obszar objęty projektem. Na przykład, może to być
budowa dodatkowej infrastruktury, takiej jak drogi czy linie wysokiego napięcia,
potrzebnej do wsparcia planu rozwoju. Należy także wziąć pod uwagę ułatwione
oddziaływanie, które może wynikać z dalszych działań (w tym stron trzecich)
umożliwionych lub ułatwionych dzięki projektowi rozwoju.

5.7

Skala lub powaga oddziaływania lub zmian może zostać oceniona po uwzględnieniu jego
bezpośrednich lub pośrednich skutków oraz tego czy są one tymczasowe czy trwałe,
odwracalne czy nieodwracalne. Należy także wziąć pod uwagę łączny skutek
poszczególnych elementów oddziaływania. Skala lub powaga oddziaływania może
zostać sklasyfikowana bez względu na wartość obiektu jako:
•
•
•
•
•

5.8

Brak zmian
Znikoma zmiana
Niewielka zmiana
Umiarkowana zmiana
Duża zmiana

Znaczenie skutków zmiany, tj. całkowite oddziaływanie na atrybut jest wypadową
znaczenia atrybutu i skali zmiany. Można je podsumować dla każdego opisanego
atrybutu, korzystając z następujących deskryptorów. Ponieważ zmiany i oddziaływanie
mogą być niekorzystne lub korzystne, skala jest dziewięciostopniowa, a punktem
centralnym jest „neutralne”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duże korzystne
Umiarkowane korzystne
Niewielkie korzystne
Znikome korzystne
Neutralne
Znikome niekorzystne
Niewielkie niekorzystne
Umiarkowane niekorzystne
Duże niekorzystne

WARTOŚĆ
OBIEKTU
DZIEDZICTWA Brak zmian

SKALA I POWAGA ZMIANY/ODDZIAŁYWANIA
Znikoma
zmiana

Niewielka
zmiana

Umiarkowana
zmiana

Duża zmiana

Dla obiektów
ZNACZENIE SKUTKÓW ZMIANY LUB CAŁKOWITE ODDZIAŁYWANIE
światowego
(NIEKORZYSTNE LUB KORZYSTNE)
dziedzictwa
Bardzo wysoka Neutralne
Niewielkie
Bardzo duże
Umiarkowane/ Duże/ Bardzo
– atrybuty
Duże
duże
świadczące o
OUV
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Dla
pozostałych
obiektów lub
atrybutów
dziedzictwa

ZNACZENIE ODDZIAŁYWANIA
(NIEKORZYSTNE LUB KORZYSTNE)

Bardzo
wysoka

Neutralne

Niewielkie

Umiarkowane/
Duże

Duże/ Bardzo
duże

Bardzo duże

Wysoka

Neutralne

Niewielkie

Umiarkowane/
niewielkie

Umiarkowane/
Duże

Duże/ Bardzo
duże

Średnia

Neutralne

Neutralne/
niewielkie

Niewielkie

Umiarkowane

Umiarkowane/
Duże

Niska

Neutralne

Neutralne/
niewielkie

Neutralne/
niewielkie

Niewielkie

Niewielkie/
umiarkowane

Znikoma

Neutralne

Neutralne

Neutralne/
niewielkie

Neutralne/
niewielkie

Niewielkie

5.9

Na przykład:
•

•

Całkowita rozbiórka kluczowego budynku, który jest głównym „nośnikiem” OUV dla
obiektu światowego dziedzictwa dokonana, aby zrobić miejsce dla nowej drogi
stanowiłaby duży niekorzystny skutek lub duże niekorzystne całkowite oddziaływanie.
Późniejsze usunięcie drogi z bezpośredniego sąsiedztwa kluczowego budynku
charakteryzującego się OUV, nie związanego bezpośrednio z atrybutami OUV
stanowiłoby duży korzystny skutek lub duże korzystne całkowite oddziaływanie.

5.10

Powyższa tabela przedstawia podsumowanie, mające pomóc ocenić oddziaływanie.
Raport OOD powinien zawierać ocenę dla każdego atrybutu OUV – na przykład w formie
prostej tabeli – i przedstawiać sposób uzyskania wyników dla każdego indywidualnego lub
zbiorowego atrybutu. Powinien obejmować ocenę zarówno jakościową, jak i ilościową.

5.11

Propozycje powinny być analizowane pod kątem istniejących podstaw prawnych oraz planu
zarządzania dla obiektu i otaczającego go terenu. Należy sprawdzić zgodność skali, wzoru,
zastosowania itd. pod kątem atrybutów obiektu świadczących o OUV oraz względem
innych obiektów. Istotne mogą być kwestie takie jak linia wzroku, typ architektoniczny,
wygląd bryły i powierzchni, rodzaj zabudowy, funkcje i zastosowanie oraz trwałość na
przestrzeni czasu. Tutaj konieczne jest dopasowanie atrybutów projektu rozwoju do
atrybutów miejsca, tak aby nowy projekt uzupełniał już istniejący obiekt, a nawet stanowił
jego ulepszenie.

5.12

Zmiany wynikające z nowych projektów muszą być także ocenione pod kątem
oddziaływania na integralność i autentyczność. Obiekt powinien posiadać podstawowe
deklaracje dotyczące integralności i autentyczności w momencie wpisu lub w momencie
sporządzenia retrospektywnej Deklaracji OUV (ustępy 79-88 Wytycznych operacyjnych).
Należy zrozumieć relacje pomiędzy atrybutami OUV a autentycznością i integralnością, a
ich zrozumienie należy wykazać w raporcie OOD. Autentyczność związana jest ze
sposobem w jaki atrybuty świadczą o OUV, natomiast integralność wiąże się z kwestią tego,
czy wszystkie atrybuty świadczące o OUV istnieją w obrębie obiektu, nie są w żaden
sposób ograniczone ani zagrożone.
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5.13

Należy szczegółowo uwzględnić korzyści i efekty niekorzystne. Istnieje szereg korzyści i
efektów niekorzystnych, istotne jest zatem pytanie kto zyskuje dzięki korzyściom (lub traci
na efektach niekorzystnych). Często zdarza się, że sam obiekt oraz związane z nim
społeczności nie otrzymują korzyści płynących z nowego projektu rozwoju. Konsekwencje
finansowe oceny również są ważne i często mają bezpośredni wpływ na decyzje. Analiza
musi ujawniać, raczej niż ukrywać takie zawiłości. Ochrona i konserwacja obiektu powinna
być zaliczona do korzyści płynących z projektu, tak aby projekty, które wspierają
konserwację miały przewagę nad tymi, które tego nie robią.

6. Czy skutków oddziaływania można uniknąć, zredukować je, odwrócić lub
zrównoważyć – minimalizacja?

6.1

Ocena oddziaływania to proces iteracyjny. Wyniki gromadzenia i oceny danych powinny
być przekazywane do procesów projektowania rozwoju, propozycji zmian lub badań
archeologicznych.

6.2

Konserwacja polega na zarządzaniu zmianami w sposób zrównoważony. Należy podjąć
wszelkie możliwe starania, aby uniknąć, wyeliminować lub zminimalizować niekorzystne
oddziaływanie na atrybuty świadczące o OUV i inne znaczące miejsca. Ostatecznie może
być jednak konieczne wyważenie użyteczności publicznej proponowanej zmiany względem
szkód dla miejsca. W przypadku obiektów światowego dziedzictwa taka równowaga jest
kwestią zasadniczą.

6.3

OOD powinna obejmować proponowane zasady i, w miarę możliwości, sugerowane
metody minimalizacji lub zrównoważenia skutków projektu rozwoju lub innych zmian.
Powinny one brać pod uwagę inne możliwości rozwoju, w tym wybór/lokalizację miejsca,
terminy, czas trwania i projekt. OOD powinna w pełni uzasadnić dlaczego taka
minimalizacja jest zadowalająca w kontekście zachowania OUV, w tym autentyczności i
integralności obiektu światowego dziedzictwa. Aby usprawnić proces, należy zapoznać się
ze wskazówkami zawartymi w Wytycznych operacyjnych dotyczącymi raportów
okresowych.

6.4

Na tym etapie, przed doprowadzeniem OOD do końca, wskazane mogą być dodatkowe
konsultacje.

7. Dostarczenie oceny przydatnej dla Państw-Stron, organów doradczych
i Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa, właściwej ogólnie w kontekście
światowego dziedzictwa, a zwłaszcza w przypadku poszczególnych obiektów

7.1

Załącznik 4 zawiera wskazówki dotyczące zawartości raportu OOD. Określenie dokładnych,
szczegółowych wymogów powinno opierać się na fachowej opinii, odpowiednich
konsultacjach i określeniu zakresu prac.

7.2

Raport OOD powinien przedstawiać dowody, na podstawie których można podejmować
decyzje w sposób jasny, przejrzysty i wykonalny. Konieczny poziom uszczegółowienia
zależeć będzie od danego miejsca i proponowanych zmian. Deklaracja Wyjątkowej
Uniwersalnej Wartości ma kluczowe znaczenie w procesie oceny oddziaływania i zagrożeń
dla obiektu.

7.3

Raport OOD musi wykazać i zawierać:
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•

•
•
•
•
•
•

7.4

pełne zrozumienie obiektu światowego dziedzictwa oraz jego OUV, autentyczności i
integralności, stanu, kontekstu (w tym innych atrybutów dziedzictwa) oraz wzajemnych
relacji,
zrozumienie zakresu oddziaływania wynikającego z projektu rozwoju lub innych
proponowanych zmian,
obiektywną ocenę tego oddziaływania (korzystnego i niekorzystnego) na elementy
dziedzictwa, a w szczególności na OUV miejsca, jego integralność i autentyczność,
ocenę ryzyka dla zachowania OUV oraz prawdopodobieństwo, że obiekt może być
potencjalnie lub rzeczywiście zagrożony,
określenie korzyści dla dziedzictwa płynących z propozycji, obejmujących większą
wiedzę, lepsze zrozumienie i podnoszenie świadomości,
wyraźne wskazówki dotyczące sposobów złagodzenia lub uniknięcia oddziaływania,
wsparcie dowodami w formie odpowiednio szczegółowego inwentarza atrybutów OUV i
innych atutów dziedzictwa, oddziaływania, badań sondażowych lub naukowych,
ilustracji i fotografii.

Raport OOD będzie musiał obejmować proste streszczenie wyraźnie przedstawiające
wszelkie istotne kwestie, szczegółowy opis i analizę oraz tekstowe podsumowanie wyników
oceny oddziaływania wraz z towarzyszącymi tabelami dla ułatwienia odbioru czytelnikowi.
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Załącznik 1: Proces przeprowadzania Oceny Oddziaływania na Dziedzictwo

Etapy OOD
Początkowy rozwój i projekt
Wczesne konsultacje
Identyfikacja i pozyskiwanie odpowiednich organizacji do podjęcia pracy
Ustalenie obszaru badań
Ustalenie zakresu prac
Gromadzenie danych
Segregowanie danych
Charakterystyka obiektu dziedzictwa, a w szczególności identyfikacja atrybutów
świadczących o OUV
Modelowanie i ocena oddziaływania, bezpośredniego i pośredniego
Próbna minimalizacja – uniknięcie, redukcja, odwrócenie lub zrównoważenie skutków
oddziaływania
Wersja robocza raportu
Konsultacje
Ujednolicenie wyników oceny i minimalizacja
Raport końcowy i ilustracje – wpływ na decyzje
Minimalizacja skutków oddziaływania
Rozpowszechnianie wyników i zdobytej wiedzy
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Załącznik 2: Zawartość Raportu o zakresie prac
Przy przystępowaniu do jakiejkolwiek proponowanej oceny oddziaływania, wskazane jest uzgodnienie
zakresu prac koniecznych, aby wszelkie działania były zgodne z przeznaczeniem i możliwe było później
podjęcie odpowiednich decyzji. Konsultacje konieczne są już na wczesnym etapie.
Zakres prac należy uzgodnić z wszystkimi stronami zainteresowanymi, w tym z Państwem-Stroną,
samorządami regionalnymi lub lokalnymi albo ich przedstawicielstwami, wszelkimi ustawowymi
opiniodawcami, przedstawicielami lokalnych społeczności oraz ogólnie ze społeczeństwem. W
niektórych przypadkach wskazane mogą być również konsultacje z Komitetem ds. Światowego
Dziedzictwa lub jego doradcami, ICOMOS lub Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN).
Za stworzenie raportu o zakresie prac odpowiedzialny jest „deweloper”. Jego treść powinna zawierać:
•
•
•
•
•
•
•

•

skrócony opis proponowanych zmian i projektu rozwoju, obejmujący możliwie najwięcej
szczegółowych informacji dostępnych w momencie sporządzania raportu,
podsumowanie warunków panujących w danym miejscu i jego okolicach, na podstawie
zgromadzonych i posegregowanych do tego momentu informacji,
Deklarację Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości,
szczegółowe informacje na temat rozważanych rozwiązań alternatywnych w stosunku do zmian,
zarys metodologii oraz zakres wymogów i obowiązków dla OOD jako całości,
organizacje/osoby z którymi prowadzone były, są lub będą konsultacje,
uporządkowaną według tematów ocenę kluczowych elementów oddziaływania projektu rozwoju,
w tym:
- szczegółowe informacje (na tyle na ile są znane) na temat podstawowych warunków,
- analizę potencjalnych skutków projektu rozwoju, w przypadku których ogólne oddziaływanie
lub skutki nie są uznawane za istotne oraz uzasadnienie dlaczego powinny zostać
wyeliminowane z OOD,
- w przypadku, w którym całkowite oddziaływanie uważane jest za potencjalnie istotne,
szczegółowe informacje na temat podstawowych danych, które należy zgromadzić (w tym
metody i odpowiednie obszary badań), potencjalnie wrażliwe receptory dziedzictwa, a
zwłaszcza te związane z atrybutami OUV oraz proponowaną metodologię badań i oceny,
ustalony harmonogram obejmujący cały proces, w tym ostateczne terminy przekazania raportów
i konsultacji.
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Załącznik 3A: Przykładowy przewodnik z zakresu oceny wartości obiektów
dziedzictwa
OOD dla obiektów światowego dziedzictwa będą musiały uwzględnić ich międzynarodową wartość jako
dziedzictwa oraz inne wartości lokalne lub krajowe, a także priorytety i rekomendacje zawarte w
krajowych programach badawczych. Konieczne może być także wzięcie pod uwagę innych wartości
międzynarodowych, które odzwierciedlają na przykład miejsca uznane za międzynarodowe obiekty
dziedzictwa naturalnego.
Aby stwierdzić znaczenie zasobów, wykorzystuje się fachowe opinie. Wartość obiektu można określić
korzystając z następującej skali stopniowania:
• Bardzo wysoka
• Wysoka
• Średnia
• Niska
• Znikoma
• Nieokreślony potencjał.
Poniższa tabela nie jest wyczerpująca.

Wartość

Bardzo
wysoka

Niematerialne
dziedzictwo kulturowe
lub powiązania

Archeologia

Dziedzictwo
budowlane lub
historyczny krajobraz
miejski

Krajobraz
historyczny

Miejsca o uznanym

Miejsca lub konstrukcje o

Krajobrazy o uznanym

Obszary powiązane z

międzynarodowym

dużym znaczeniu

międzynarodowym

działalnością związaną z

znaczeniu, wpisane na

międzynarodowym

znaczeniu, wpisane na

niematerialnym

Listę Światowego

wpisane na Listę

Listę Światowego

dziedzictwem kulturowym,

Dziedzictwa.

Światowego Dziedzictwa

Dziedzictwa.

zgodnie z ewidencją

Indywidualne atrybuty
świadczące o OUV

jako obiekty o
uniwersalnym znaczeniu.

Indywidualne atrybuty

krajowego rejestru.

świadczące o OUV

Powiązania z określonymi

danego obiektu

Indywidualne atrybuty

danego obiektu

innowacjami, rozwojem

światowego dziedzictwa.

świadczące o OUV

światowego

nauki i technologii lub

danego obiektu

dziedzictwa.

ruchami o znaczeniu

Zasoby, które mogą
znacznie przyczynić się do

światowego dziedzictwa.

Krajobrazy historyczne

globalnym.

realizacji uznanych

Inne budynki lub

o międzynarodowej

Powiązania z konkretnymi

międzynarodowych celów

krajobrazy miejskie o

wartości, wpisane lub

osobami o randze

badawczych.

uznanym

nie.

globalnej.

międzynarodowym
znaczeniu.

Niezwykle dobrze
zachowane krajobrazy
historyczne o
wyjątkowej spójności,
zakorzenieniu w czasie
i innych istotnych
czynnikach.

Wskazówki dotyczące Ocen Oddziaływania na Dziedzictwo dla obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego

Wysoka

Wyznaczone na terenie

Wyznaczone na terenie

Wyznaczone na

Wyznaczone na terenie

kraju zabytki

kraju konstrukcje o

terenie kraju

kraju obszary lub działania

archeologiczne chronione

istniejących

krajobrazy historyczne

powiązane z działalnością

przepisami prawa

pozostałościach.

o wyjątkowym

związaną z

znaczeniu.

niematerialnym

Państwa-Strony.

Inne budynki, które

dziedzictwem kulturowym

Niewyznaczone miejsca o

mogą odznaczać się

Niewyznaczone

wartości i znaczeniu, które

wyjątkowymi cechami w

krajobrazy o

należy określić.

zakresie konstrukcji lub

wyjątkowym

Powiązania z określonymi

powiązań historycznych,

znaczeniu.

innowacjami, rozwojem

Zasoby, które mogą
znacznie przyczynić się
do realizacji uznanych

nie odzwierciedlone
odpowiednio na listach.

Niewyznaczone
krajobrazy o wysokiej

o znaczeniu globalnym.

nauki i technologii lub
ruchami o znaczeniu
krajowym.

krajowych celów

Obszary chronione

jakości i dużym

badawczych.

obejmujące bardzo

znaczeniu i

Powiązania z konkretnymi

ważne budynki.

dowiedzionej wartości

osobami o randze

dla kraju.

narodowej.

Niewyznaczone
konstrukcje o wyraźnym

Dobrze zachowane

znaczeniu dla kraju.

krajobrazy historyczne
o znacznej spójności,
zakorzenieniu w
czasie i innych
istotnych czynnikach.
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Średnia

Wyznaczone lub

Wyznaczone budynki.

Wyznaczone specjalne

Obszary powiązane z

niewyznaczone zasoby,

Zabytkowe budynki

krajobrazy historyczne.

działalnością związaną z

które mogą znacznie

(niewpisane do rejestru

przyczynić się do

zabytków), które mogą

realizacji regionalnych

odznaczać się

celów badawczych.

wyjątkowymi cechami lub
powiązaniami

Niewyznaczone krajobrazy
historyczne, które mogą
stanowić uzasadnienie
krajobrazów historycznych.

innowacjami lub osiągnięciami o

regionalnej.

które znacznie

Dosyć dobrze zachowane

przyczyniają się do ich

krajobrazy historyczne o

historycznego

poprawnej spójności,

charakteru.

zakorzenieniu w czasie i

Historyczne pejzaże

ewidencją lokalnych rejestrów.
Powiązania z określonymi

Krajobrazy o wartości
obejmujące budynki,

kulturowym, zgodnie z

wyznaczenia specjalnych

historycznymi.
Obszary chronione

niematerialnym dziedzictwem

znaczeniu regionalnym lub
lokalnym.
Powiązania z konkretnymi
osobami o randze regionalnej.

innych istotnych
czynnikach.

miejskie lub tereny
zabudowane o istotnej
integralności historycznej
w obrębie budynków lub
zabudowań.
Niska

Wyznaczone lub

Budynki figurujące w

Wyraziste niewyznaczone

Działalność związana z

niewyznaczone zasoby

lokalnych rejestrach.

krajobrazy historyczne.

niematerialnym dziedzictwem

Zabytkowe (niewpisane

Krajobrazy historyczne o

Zasoby zagrożone z

do rejestru zabytków)

znaczeniu dla lokalnych

powodu słabej

budynki o niskiej jakości

grup interesu.

konserwacji i/lub

konstrukcji i powiązań

niewielkich pozostałości

historycznych.

o znaczeniu lokalnym.

po powiązaniach
kontekstowych.

Krajobrazy historyczne,

kulturowym o znaczeniu
lokalnym.
Powiązania z konkretnymi
osobami o randze lokalnej.

których wartość jest

Niewiele ocalałych obszarów

Historyczne pejzaże

ograniczona z powodu

fizycznych, na których

miejskie lub tereny

słabej ochrony i/lub

działalność występuje lub z

Zasoby o ograniczonej

zabudowane o

niewielkich

którymi jest powiązana.

wartości, mogące się

ograniczonej

pozostałościach po

jednak potencjalnie

integralności historycznej

powiązaniach

przyczynić do realizacji

w obrębie budynków lub

kontekstowych.

lokalnych celów

zabudowań.

badawczych.
Znikoma

Zasoby o niewielkim

Budynki lub krajobrazy

Krajobrazy o niewielkim

Przetrwało niewiele powiązań

znaczeniu

miejskie nie mające

znaczeniu historycznym lub

lub pozostałości po

archeologicznym lub

wartości

bez takiego znaczenia.

niematerialnym dziedzictwie

bez takiego znaczenia.

architektonicznej ani

kulturowym.

historycznej, budynki o
charakterze inwazyjnym.
Nieokreślony

Znaczenie zasobu nie

Budynki o ukrytym (tj.

potencjał

zostało ustalone.

niedostępnym)

dziedzictwa kulturowego na tym

potencjalnym znaczeniu

obszarze wiadomo lub

historycznym.

zarejestrowano niewiele.

n/d

Na temat niematerialnego
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Załącznik 3B: Przykładowy przewodnik z zakresu oceny rozmiarów
oddziaływania
Oddziaływanie

Duże

Atrybuty
archeologiczne

Atrybuty dziedzictwa
budowlanego lub
historycznego
krajobrazu
miejskiego

Atrybuty krajobrazu
historycznego

Atrybuty
niematerialnego
dziedzictwa
kulturowego lub
powiązania

Zmiany w obrębie

Zmiany w obrębie

Zmiany w obrębie większości

Duże zmiany w

atrybutów świadczących

kluczowych elementów

lub wszystkich kluczowych

obrębie obszaru

o OUV obiektu

zabytkowych

elementów, części lub

wpływającego na

światowego dziedzictwa.

budynków, świadczące

składników krajobrazu

działalność związaną

o ich OUV, obiekt jest

historycznego, rażące efekty

z niematerialnym

całkowicie zmieniony.

wizualne i zmiany w zakresie

dziedzictwem

poziomu hałasu lub jakości

kulturowym oraz w

dźwięku, zasadnicze zmiany

zakresie powiązań,

w zastosowaniu i dostępie,

związków wizualnych

prowadzące do całkowitej

i świadomości

zmiany charakteru krajobrazu

kulturowej.

Większość kluczowych
materiałów
archeologicznych, w tym

Duże zmiany w

tych świadczących o

otoczeniu.

OUV, obiekt jest
całkowicie zmieniony.
Duże zmiany w

historycznego i utraty OUV.

otoczeniu.
Umiarkowane

Zmiany w obrębie wielu

Zmiany w obrębie wielu

Zmiany w obrębie wielu

Znaczne zmiany w

kluczowych materiałów

kluczowych elementów

kluczowych elementów,

obrębie obszaru

archeologicznych, obiekt

zabytkowych

części lub składników

wpływającego na

jest wyraźnie zmieniony.

budynków, obiekt jest

krajobrazu historycznego,

działalność związaną

wyraźnie zmieniony.

zmiany wizualne w przypadku

z niematerialnym

licznych kluczowych

dziedzictwem

aspektów krajobrazu

kulturowym oraz w

historycznego, zauważalne

zakresie powiązań,

różnice w poziomie hałasu lub

związków wizualnych i

jakości dźwięku, znaczne

świadomości

zmiany w zakresie

kulturowej.

Znaczne zmiany w
otoczeniu, wpływające na

Zmiany w otoczeniu

charakter obiektu.

budynku historycznego,
jest ono znacznie
zmienione.

zastosowania i dostępu,
prowadzące do
umiarkowanych zmian w
charakterze krajobrazu
historycznego.
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Niewielkie

Zmiany w obrębie

Zmiany w obrębie

Zmiany w obrębie niewielu

Zmiany w obrębie

kluczowych materiałów

kluczowych elementów

kluczowych elementów,

obszaru

archeologicznych,

zabytkowych

części lub składników

wpływającego na

obiekt jest nieco

budynków, obiekt jest

krajobrazu historycznego,

działalność

zmieniony.

nieco zmieniony.

niewielkie zmiany wizualne w

związaną z

przypadku kilku kluczowych

niematerialnym

aspektów krajobrazu

dziedzictwem

historycznego, niewielkie

kulturowym oraz w

różnice w poziomie hałasu lub

zakresie powiązań,

jakości dźwięku, niewielkie

związków

zmiany w zakresie

wizualnych i

zastosowania i dostępu,

świadomości

prowadzące do nieznacznych

kulturowej.

Niewielkie zmiany w

Zmiany w otoczeniu

otoczeniu.

budynku historycznego,
jest ono zauważalnie
zmienione.

zmian w charakterze
krajobrazu historycznego.

Znikome

Bardzo nieznaczne

Niewielkie zmiany w

Bardzo nieznaczne zmiany w

Bardzo nieznaczne

zmiany w obrębie

obrębie elementów

obrębie kluczowych

zmiany w obrębie

kluczowych materiałów

zabytkowych

elementów, części lub

obszaru wpływającego

archeologicznych i w

budynków i otoczenia,

składników krajobrazu

na działalność

otoczeniu.

nie mające niemal

historycznego, właściwie brak

związaną z

znaczenia.

zmian wizualnych, bardzo

niematerialnym

niewielkie zmiany w poziomie

dziedzictwem

hałasu lub jakości dźwięku,

kulturowym oraz w

bardzo nieznaczne zmiany w

zakresie powiązań,

zakresie zastosowania i

związków wizualnych i

dostępu, prowadzące do

świadomości

bardzo niewielkich zmian w

kulturowej.

charakterze krajobrazu
historycznego.

Brak zmian

Brak zmian.

Brak zmian w konstrukcji lub

Brak zmian w zakresie

otoczeniu.

elementów, części lub
składników, brak zmian
wizualnych i dźwiękowych,
brak zmian w zakresie
wyposażenia i czynników
społecznych.

Brak zmian
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Załącznik 3C: Przykładowy wpis do inwentarza
Poniższa lista przedstawia sugerowany zestaw pól danych, który można wykorzystać w tabelach
pomocniczych lub inwentarzach segregujących informacje na temat indywidualnego obiektu lub grupy
obiektów dziedzictwa.
Niepowtarzalny numer identyfikacyjny
Nazwa obiektu
Lokalizacja (odsyłacz do mapy)
Rodzaj obiektu (kurhan grobowy, kościół, fort, krajobraz, element niematerialnego dziedzictwa
kulturowego itp.)
Data
Nazwa ustawowa (np. w krajowym lub lokalnym rejestrze, na Liście Światowego Dziedzictwa)
Krótki opis
Stan
Autentyczność
Integralność
Wzajemne relacje (lista)
Wrażliwość
Znaczenie (Bardzo duże, Duże itd.)
Rozmiary oddziaływania projektu rozwoju – budowy (Duże, Umiarkowane, Niewielkie, Znikome, Brak
zmian)
Znaczenie skutków projektu rozwoju – budowy (Duże korzystne, Umiarkowane korzystne, Niewielkie
korzystne, Znikome korzystne, Brak zmian, Znikome niekorzystne, Niewielkie niekorzystne,
Umiarkowane niekorzystne, Duże niekorzystne)
Rozmiary operacyjne oddziaływania (jw.)
Operacyjne znaczenie skutków

Załącznik 4: Zawartość Raportu z Oceny Oddziaływania na Dziedzictwo
Raport OOD powinien przedstawiać dowody, na podstawie których można podejmować decyzje w
sposób jasny, przejrzysty i wykonalny. Konieczny poziom uszczegółowienia zależeć będzie od danego
miejsca i proponowanych zmian. Deklaracja Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości ma kluczowe znaczenie
w procesie oceny oddziaływania i zagrożeń dla obiektu.
Raport powinien zawierać:
• właściwą nazwę obiektu światowego dziedzictwa,
•
jego współrzędne geograficzne,
• datę wpisu na Listę,
• datę utworzenia raportu OOD,
• nazwę organizacji lub jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie raportu OOD,
•
informację dla kogo raport został sporządzony oraz
•
oświadczenie informujące czy raport został oceniony przez osobę z zewnątrz czy
zrecenzowany był przez osobę z tego samego środowiska.
Plan zawartości raportu
1.

Proste streszczenie – musi zawierać wszystkie kluczowe kwestie i przedstawiać wartość
użytkową przy korzystaniu oddzielnie od raportu.

2.

Spis treści

3.

Wprowadzenie

4.

Metodologia
•
•
•
•

Źródła danych
Opublikowane prace
Nieopublikowane raporty
Bazy danych
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•
•
•
•
•
•
•
5.

Badania terenowe
Metodologia oceny oddziaływania
Zakres oceny
Ocena obiektu dziedzictwa
Ocena skali konkretnego elementu oddziaływania lub zmiany
Ocena całkowitego oddziaływania
Definicja obszaru oceny

Historia i opis miejsca
W tej sekcji kluczowa jest Deklaracja Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości oraz opis atrybutów,
które świadczą o OUV i które mają wpływ na Deklaracje autentyczności i integralności.
Sekcja ta powinna także zawierać wszelkie wyznaczone na poziomie krajowym lub lokalnym
miejsca, zabytki i konstrukcje, jak również miejsca niewyznaczone. Powinna przedstawiać
rozwój historyczny obszaru badań i opisywać jego charakter, np. krajobraz historyczny, w tym
ukształtowanie terenu, granice i istniejące elementy historyczne krajobrazu i dziedzictwa
kulturowego. Powinna przedstawiać stan całości i poszczególnych atrybutów i składników, cechy
fizyczne, wrażliwe punkty widokowe i powiązania niematerialne, które mogą łączyć się z
atrybutami. Tekst powinien skupiać się szczególnie na obszarach dotkniętych oddziaływaniem,
jednak musi zawierać opis całości.

6.

Opis proponowanych zmian i projektu rozwoju

7.

Ocena i określenie całkowitego oddziaływania proponowanych zmian
Ta część powinna przedstawiać ocenę konkretnych zmian i oddziaływania na atrybuty OUV i
inne wartości dziedzictwa. Powinna zawierać opis i ocenę bezpośredniego i pośredniego
oddziaływania, w tym oddziaływania fizycznego, wizualnego i dźwiękowego na poszczególne
atrybuty dziedzictwa, wartości lub elementy i powiązania oraz na całość. Oddziaływanie na OUV
powinno zostać określone poprzez ocenę oddziaływania na atrybuty, które świadczą o OUV
obiektu czy miejsca. Powinny zostać uwzględnione wszelkie elementy oddziaływania na
wszystkie atrybuty. Wymagana jest fachowa opinia w zakresie przedstawienia informacji w
odpowiedniej formie, aby wspomóc podejmowanie decyzji.
Część ta powinna też zawierać ocenę całkowitego znaczenia skutków, czyli całkowitego
oddziaływania proponowanego projektu rozwoju lub zmian na poszczególne atrybuty i cały
obiekt światowego dziedzictwa. Konieczne może być także uwzględnienie oceny tego w jaki
sposób zmiany mogą wpłynąć na postrzeganie miejsca czy obiektu na poziomie lokalnym,
krajowym i międzynarodowym.

8.

Środki, których zastosowanie ma na celu uniknięcie, zredukowanie lub zrównoważenie
oddziaływania – Środki minimalizacji
Są to zarówno środki ogólne, jak i określone dla danego miejsca lub wartości i obejmują:
• środki konieczne zanim rozpocznie się realizacja projektu rozwoju lub zmian (np.
wykopaliska archeologiczne),
• środki konieczne podczas budowy lub realizacji zmian (np. stróżowanie lub fizyczna
ochrona obiektu),
•
wszelkie środki konieczne po zakończeniu budowy w trakcie obowiązywania
którejkolwiek z proponowanych zmian lub funkcjonowania nowego obiektu (np. środki
interpretacji lub dostępu, podnoszenie świadomości, edukacja, propozycje
rekonstrukcji),
•
propozycje rozprzestrzeniania informacji, wiedzy lub zrozumienia zyskanego dzięki
OOD i wyników wszelkich szczegółowych badań teoretycznych, terenowych lub
naukowych.

9.

Podsumowanie i wnioski, w tym:
• wyraźne określenie wpływu na Wyjątkową Uniwersalną Wartość obiektu światowego
dziedzictwa, jego integralność i autentyczność,
•
ryzyko dla wpisu obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa,
• wszelkie korzyści, w tym szerszy zakres wiedzy, lepsze zrozumienie i podnoszenie
świadomości.
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10.

Bibliografia

11.

Słowniczek terminów

12.

Podziękowania i autorstwo

13.

Ilustracje i fotografie ukazujące na przykład:
•
lokalizację i zasięg obiektu, w tym strefy buforowe,
•
wszelkie określone obszary badań,
•
projekt rozwoju lub proponowane zmiany,
•
analizy wizualne lub wzajemnej widzialności,
•
środki minimalizacji skutków,
•
kluczowe miejsca, obiekty i widoki.

14.

Załączniki ze szczegółowymi danymi, na przykład:
•
tabele dla poszczególnych miejsc lub elementów, skrótowy opis i skrótowe przedstawienie
oddziaływania,
•
badania teoretyczne,
•
raporty z badań terenowych (np. badań geofizycznych, wstępnej oceny, wykopalisk),
•
badania naukowe,
•
lista opiniodawców i odpowiedzi doradców,
•
określenie zakresu prac lub wytyczne projektu.

