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na zlecenie Biura

Planowania Wsi Głównego Urzędu
Planowania Przestrzennego;

WStęp.
Sekret o planowym przestrzennym zagospodarowaniu krają

z dnie Z lewi etc la 1946 *..£ *.U.EP. Sr .16 poa.109 ,przewidu
je opr&cowynie
placów
krajowego
.regionalnych | miejscowych.
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Ula obszarów wiejskich,które mają swoiste,bardzo rozozłon
kowane życtie, -również należy opracować plany na tych trzech
jnszlwaotzhz płaszczyznach..
Obszary wiejskie,często nazywane "obszarami rolnymi” w pra
caoh dotychczasowych świecą białą plamą*
wydobycie na jaw tego swoistego,zwartego w sob ie,ściśle
powiązanego w jedną całość życia,-jakie barwnie wypełnia te
"białe plamy" - pot© by je następnie zharmonizować w jedną
♦
'
.
zgraną całość z tymi obszarami,które już przestały być taką
białą plamą, - oto cel,jakiemu moją służyć wytyczne*
le fe ra t n in iejszy, opracowany i zgłoszony przed zgćrą
rokiem,jest rozwinięciem mojej pracy pod tytułem:"Projekt
mettodyozcego ujęcia prac przy jdtszsmstsw gospodarowaniu
przestrzeniami poza zespołami misjakimi".
Wiele szczegółów o których mówiło s ię często w tym ubie
głym roku,które przytaczało s ię w dyskusjach,- - tu i ówdzie
wciela się w życie .To też tre ść referatu przestała być
nowoóelą.Jeżeli jednak wydaje mi się pożytecznym by wbrew
nieoczekiwanym trudnościom nie poniechać wygłoszenia go,
to przeftewszystfcim dlatego,że ciągle jeszcze widzę wiele
możliwości zastosowania proponowanej przezemnie metody
w całości,® nie tylko fragmentów,z z pożytkiem dla naszej
pracy,choćby tylko przez znaczne przyspieszenie wyników,

jakie niewątpliwi# da podej sól e, obejmujące odraza oaiość
zagadnienia.
Hiejedno imiaatło cię od oaaau ptoreoci^z oponowanej
metody,
A

więc nazwałam ją "Heteta organicznego planowania ob

szarów wiajekich’*, d a le j,d la całej dziadziny z&ptdnleii
związanych. * planowana prsestrzennyra zagospodarowaniem
obszarów wiejskich ufcywara /okowa "kampaniatyka* analogiczni©
do "urbanistyka",
szym refera cie.

i

tego terał mn będą nadal utywai w n in iej
s

Prace programowe ni# wytoczą ją dorywczego wykonywania
narzucanych przez tyole szczegółów,ale t to dorywcze,a więc
%

koniecznoići chaotyczne prace - tylko sye&ają w wykonywanim

dzięki choćby częściowej podbudowie,jaką dadzą programowe
aystymatyesne prace,nad uzasadnieniem planów krajowego, '
regłonainych i miejscowych.
✓ **'**"'

w fcaśdym razle,wydaj^fel nią #*• niedopuszczalno,by prace
narzucane prawe ty cie usuwały zupełnie- pcćatawowe programowe
prace//^odkreól©©,te od ezaeu opracowania referatu prac# pro
•gramowe zapoczątkowane*«kod - Jak

m.

s ię wydaje.- w detal*

kampaniatyki m osorabin regionów nie widać jeszcze wyraźnie
zarysowanoj koncepcji całościowej/.
Operują pojęciami,dla których

m tn

znalazłyby się bardziej

trafne określeni a .Piat ego w dyskusji proszą praedewusystfcim
roswatyó samo pojęcie,esy je st słuszne esy ate# - natomiast
słownictwo prosiłbym traktować równolegle, ale ni zależnie
od samej tre śc i pojęciowej poruszanych zagadnień.
Całość referatu rozpada etą na. trz y odcinki:
kf

zasada

B/opoaófe ©prasowania .wytycznych wynikający z przed
stawionej zasady
©ras - © lltb y Biur©
wat przyjęło' prcpnoweny
przezemnie tok poetąpowanis jak© podstawę do dalszych prac
0/ propozycjo tycząc® re a liz a c ji proponowanej metod y

Colom łatwiejszego przodeiowienla wzajemnych stosunków
między poszezogćlnyml eloramttmi rozpatrywanego zagadnienia,
aaówłą 5© m tl® szkicowego usy®t©mtyg©i*«mt&
/załącznik;
v
,
. . .
sehomt/.
Część lewe. odnosi s ię do części referat a " Zasada" ,ezędć
prawa do czę:cł "Metoda''1
Układ cząsci * Zasada1’ przedstawiam w kilko poziomach,
przyczyn każdy wyższy poziom opracowuj« się w oparciu o
wyniki poziomu niższego,* grupy jednego poziomu opracowuj©
się równolegle.Tak powstają Motągi * zagadałeś ©A poziomu nr
#po prz«z wszystkie poziomy aż d© ostatniego .To znaczy,
że pewnfi-zagadnienie samo dla sioM© musi hyó ©pracowęn©
wpierw na poziomi©

h

a dopiero kole jno na insych pozlomeoH.

S.p . zagadnienie *ohszsry zdrów!®, wypoczynku, irary wtyM1*
kole jno muszą przejść opracowani© t*a każdym poziomi o#
a więc najpierw trzeba ęwrseowaó teren * f i z łogrnf i asnle*
petem wyznaczyć re jony zaintereęom^sdwowiOjWpoćzyBak,
turystyka® ,®8Siępnlf zorganizować te tereny pod, wpćflLądesi
ł^magpń opracowywanego składnika,* ds&asej 'kolejności
rozwinąć uzbrojeni© teehASąstte
poziomu.

X

t.d* aż de ©atatnlege

,

Snłąozony szkło przedstawi* ten podział g raficz n ie.

■Schemat ty cz na.
P o z io m

zastawiania

pocjziatu n a p o z io m y i g r u p y
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Szkieł ot e&e&iy przedstawią na klik# pray kładach. Ssezególowe
rozwinięcie byłoby celowe dopiero wówczas,gdyby Biuro Planowania
Wsi uznało słuszność proponowanej koncepcji i postanowiło
wykorzystać Ją do dalszej pracy.U*f.ot«,1«Rą konferencje t r a k t u j
Jako informacyjną, a w związku

%

tyn^meim zadaniem je st tylko

szkicowe przedstawienie całości zagadnienia,.by obecnych
zorientować- os czym polega isto ta omawianego zagadnienia
bez wdawania alt? w szczegóły, o Ile to nie bidzie konieczne.
Opracowanie terenu zaczyna się od składników planowania
ujętych w jedną grupą ,na schemacie I,Je st to grupa składni

ków fisjtnaloj"smlftrmyot). - grupa epl ssowa, <31» fetózej motnshy
■użyć rówMot wyrutecla *fizlograficzna * / w cudzysłów!®/
gdyś .zamkom!ta większość prac należących Se t« j grupy,to
prsoe czysto fisla gr& fles»© .

'

*

W grupie te j ru lety e*y©te opleow© opracować składniki:

woda,klimat /makro 1 mifero/gleby,kopal1 ny,
cechy nadające ©bszarcs. charakter wypoczynkowy
, turystyczny.
/
.
1 uzdrowiskowy,szczegóły / przyrodnicze I feoltp.reJ.oe/ radują

o© t lą de ochrony*
ertj»pat^h8'WaMŁaftl^h^i«newft»ie. daj* podbudów© t l e
dLulozyoh prac.Baj© wszyotkim dolszym pracom mocą© zwlązenl©
x murakami tkwiącymi w opracowywanym tęrcni #.

Grupa nusiąpcn II * grapa re jo n iz a c ji,to grupa opracować
w której na-, podestowie wyników uzyskanych w grupie I,
określi «!<j granico rejonów.
A

wląe dla ©leiaontK * woda

v
* w yznaczy

sią ci ©fet epławne,

wody nadając© rttf ma gospodarką rykną, ©n*?3rty©zttąrwy£nes«y

st© potrzeby m elforycjl.
M a ^ i ł e t * * hądsla głównym' czynnikicm dla wykreślenia
grani o kultur leśnych,m & m a p m jelnyoh,©.; w połączeniu

z opracowaniami tyczącymi kliwatn/szeaegółnie mikroklimatu/
oms nachyleń teramu.ds podatawy do określ©ni© gramie
kultur smagających hardziej esc®©gól owych opracowań
/ chmiel,winbr bśl/tyioń/.
W podobny aeosóh wykorzysta ©tą pozostał© opracowani a
poprzedniej grapy dla wykreślenta zasiągów obszarów turys
tyki .wypoczynku, uzdrowi ek.efcsploatycj i kopalin,

l

t.p .

Grupa 111 organlsaujl obszarów,fbejmnj© opracowania
w fetóryob zarysowuje się rozmieszczenie w terenie elemen
tów planowania np.ronietwo,obszary wypoczynku, i ta.
lako nadbudówka podstawowych elementów w grapie orgu-

1
• fi
nt sac jl obszarów mieszczą się trzy następująco typy elementów
wtórnych planowania :

'

1/ instytucie prącijące dla elementu pierwotnego
/ w p rzyjad zie rolnictwa stacje doświadczalne,
gospodarstwa reprodufceyjne, szkoły rolnicze idt./
2/ elementy wtórne współpracujące

%

pierwotnymi

/ w rolnictwie etacje maszyn rolni czych,waretety
kołodziejskie,kowalskie i tp./
3/ przedsiębiorstwa przetwarzające surowce dostarczone
przez element pierwotny /dla rolnictwa młyny,
. ' "i'

ro8zarnie,cukrownie i tp./

Podobnie jak dla elementu piewotnego "rolnictwo*1 nc^ą
takie nadbudówki i dla innych elementów pierwotnych, jak
np.obszary turystyki,uzdrowiska,leśnictwo i td.
Wgruple IV,grupie uzbrojenia teohnicanegc terenu,
*
i ,
■■■
.
-■
. .
mieszczą etę studia nad rozmieszczeniem sie c i energetycznej,
komunikacyjnej. sprawy wodooiągów, kariallzacj i ; grupa tych
zagadnień interesująca

przez to,że rozmieszczenie elementów

te j grupy w terenie ©praoowjEtfąli prawi w wyłącznie sp ecjaliści
danego działu, i może w niewielu tylko

przypadkach **ś* k

brano pod uwagę kampani etyczne wymogi terenu.
*Pa grupa ma swoje uzupełnienie

/

ITa/ dla zaspokojenia

potrzeb "Człowieka w usługach"*a więc uzupełnienie które
można przepracować dopiero po opracowaniu grupy *&gad~
nieś "Punkty pracy"..
lestępny grupa V,obelmuje "Punkty pracy",które będzie można
u sta lić na podstawie dotychczas rozmieszczonych
elementów .

już
>

Bozmioezezenie "punktów pracy” .będzie jednym 2 czynników
-bodaj że Jednym z raźni ejszych - do studiów tyczących
rozmieszczenia osiedli,następnie,"punkty pracy”będą dużą
pomocą przy obliczeńłach z dziedziny demografii.
Spróbóję uzasadnió,dlaczego uważam "punkty pracy" za
odpowiedni element do studiów kompani stycznych,
Wazyet kie dotychczas omówione składniki planowania,
wymagają twórczego umysłu 1 rąk.stwarzają przez to Warunki
bytu dla Człowieka.Celowo unikam wyrażenia "wymagają
obsługi prze* człowieka" ,a tc dlatego,by podkreślió, że
cała praca Jaką wykonuJemy ma służyć Człowiekowi. A więc
nie człowiek Jest sługą elementów planowania,które ma

<r

obsłużyć,tylko te elementy stwarzają wyrunki, które może
Człowiek wykorzystać.Przy tym "warunki pracy** dla. Człowieka
rozumiem warunki,w których Człowiek ma pełnię możliwości
rozwoju tak duchowego Jak l materialnego.
A

Więc składniki planowania przez to że tworzą warunki

do pracy Człowieka,tworzą "punkty pracy",
Wydaje ml się słusznym w^znazcać na planach władnie
"punkty pracy*' a nie robić jjrćb ustalenia ilo śc i ludności,
względnie rodźla.Wszak nie możemy ązgóry przewidzieć czy
na Jakimś punkcie pracy znajdzie się człowiek e&rootuy,
rodzinny czy też pracownik którego towarzysz życiowy
względnie inny członek rodziny również preęuje.Ponadto
- gdybyśmy p rzyjęli dla jakiegoś
okresu liczbę ludnlści *
•
\

l

s" •

’

na Jakimś dowolni# wielkim obszarze/, to w ramach

’

v

globalnej liczby ludności ,ciągle będą przesunięcia,gdyż
jedni wyjeżdżają Inni przyjeżdżają,ludsie się żenią,rodzą,
umierają. Eatomiast "punkty pracy”będą będą elementem znacz nie#

onlej ulegającym fluktuaojapj oraz dającym się przewidzieć
znacznie łatwiej* a dużym pr awdopodobi e ijst w©&. Z)1s t ego "punkt
pracy51, wydaje vt s lą właściwą jednostką płacistyczną.
jhmkty pr acy w dotychczas omówionyoh składnikach to pubkty pt
pracy w sytwórazcści .Będą .to takie elementy jak saftM r

^

BooteehMezny,stacja kolejowa,,kuźnia.gajówka.
ludność aykorzyatająca. warunki bytu -gancwa: utworzone przez
"punkty prasy* w wytwórczości,stwarza nowe punkty pracy przez
to ,te wymaga obsługi.Sims-rz® więc *yemfcty prycy* w meługeeh.
w t e j grupie znajdą *1% punkty pracy w szkolnictwie powszech
nym,,/szkolnictwo zawodowe to punkty pracy w *iytw&*c*«dst/
urzędy,handel,służbo zdrowi o itp .
f&

część ludność i,k t dra. jm&j&tij* pomieszczenie w

s s s is ty

usługach

nie była brana w studiach nad uzbrojenie® teehMCż-

nym pod uwagę ..dlatego wpłynie

m>

pewne przeksttałcenic. wtśrae ■

uzbrojenia technieziiogo,
Studia, demograficzne określą w'przybliżeniu etan t skład
ludnośclasasy* "wykorzysta.jąoej warunki w punktach pracy"orne
przesunięcia z jednych grup dc drugich..
Grupa TI ,to praco nad bilanse® żywności ewyau
Ocle® yr«e w te j grupie je s t ustalenie obszarów które
mają nadwyżki 1 nlegobcry żywnośćioswe.
/'

.

.

y

Qrup& ta wydaje się techniczni o nic zbyt trudną dc opracowania.
Wykonanie opierałoby eiq na uchwyceniu i
s/ możliwości produkcji żywności,
b/ilośći żywności zużywanej na miejscu
dla posaosogólnych ©bazarów,at® sadużych. pod względem
puwkeżshak powierzehnl.
■ Bilans żywnościowy Mo może byś globalny.Kogą byś obszary
mające nadmiar je&aogo produktu a niedobór innogo.Mual się
więc zestawiać bilans dis każdego produktu osobne.Przy oprn-

©owywaniu tego zagadnienia okaże sią„które produkty wchodziłyby
w g r 3 .Można przypues©zad, że praktyczny wpływ na planowani©
bęflą mteły ppodukty © dużym t©n,^żn#wymgsją©«- szczególnych
warunków produkcji, ©razrprodukty wpływają©© s iln i« na '
zapotrzebomnf.© robocizny/ptfflirty precy/.B^dą to wydaj© Big
*bo&©#©k©p©wizaa 1 tuli pochodne „chmiel, tytoń,wini r o i ł ,

w iklina.
9tnpa VIJ t© zagadnienia poda tułów teryto rialn ych .
Eożnrs przystąpić do ©pracowywsMa tych podziałów,/nie
tylko adffilnletraeyjneg© podziału/ dopiero po rozmieszczeniu
w teranie WBfcystMch.'dotychczg* poruszonych składni nów. ■
Bróby *os».Uss«.*©!Jla tych grant o ł>e* poprze&Bicg© uteiesz©mul®, w* terenie wszystkich.‘elementów jpisnowcuata' kampanie-*
tyosscgo wydaje #1<j nt-esłwzn©.lotna, «oM© wyobrazić.te
‘z a is tn ie je sytu acją,* której najlepsze miejsce d la Jakiegoś
©łomotu, kemppnietycznego bidzie właśnie na przedwcześni©
ustalonej granicy .Ple niego, wątpliwości #4* słuszn iej Jest
J
dostoeowsś grant <są Jakiegoś' podziału terytorialnego A©
projektowanego elementu p lsslatyczoego,aniżeli planować
ami ©szczeble obiektu w miejeou ni© ca jwiaćclwszyia z uwagi
na przedwcześnie ustalaną jukąś groni ©ę. 3?rzyto©z© następujący ■
przykład c powiatu obom&oktrgo:czos© * Poznania de
Szamotuł przebiega na odcinka około 3 k», przes terytorium
powiatu obornickiego .fen odcinek ©zony Jest oddalony ©dsiedziby waderzyetego powiatu o około 16 km.Odolnkl t e j
w
erosy przebiegają©© przez powiaty poznański l szaro talsk l
są c nawierzchni ulepszonej a odcinek obornicki n ie .
Weis £emląfcfee*rc.fffttol&?ltt,28lewo*pFseeł8w»$rseoławek,£c$ta
Mirek,mim©- tego że mają połączenie kolejowe ze azsmotułami

~9 so s ta c ji Pasiątkowo / & ta*./ prsyusym tą l i s i ę przebiega
7 /eioćtmc/ par pociągów,©re® ssom*.

/10 te./ ro le tą afad-

ttSetwacyjliis do Oborctk odleg&ytih drogą fccS-.cwą o 16 Jrrs. #
preyesym droga a lenia asctorBehrl tileysoticj t*fc łctk do
ss&śolrtiit, a połąc&MiSo ttolejow? nfmw&si albę prśoa
/ ££ km.J ztlbo $ m m Sss-aotoiy - bronki f, 09 Im*/
rodpbne M e le g i całości. .m & tffy sowstcd v pEgyś&oĆef,
gdyby najpierw ustalana s©dBl«3: sidairistrocyjny a dc^H-ro
potom fo&e oI«łM>fi$y piafic®«ńią kstiupa^ite^oiŁn^ge*
Blatego wyda|o jm p n%%, * iste to rispofcrotni o Miętosi
iao£aodd po£%r*&&$' - po&słt&y io^ytorlalaw / .nie tyj ’;a
*6<aia is t r«cy 3ae’ / Wł/my byd ©prasowane dopiero wfcw.m,
gdy wsrsyssfcis te ołast* styyfcfcdrs storna'fo£ obecnie -prs««tAsls4
•
. ■%
'_• •
.
'££tsj4ą właściwo ro^iodsotóoto w te re n ie .

/

Ifotodn.
m caya polega Sasiada,feądą « i$ starak

Vo

fcdpowiadzied na pytani® -I A X .tą -s&sssi&ą mJpBł£©t©| w*«ee<wadstć w życl& .&

t© floty ozy «or pm i %.©wąni a to ta

p zm y w dziale pla«ovtsni a

>?\ ©|*k i eh, & wi ą© teka.

fctó*y jn& trwa4|>,T&s'iMm o .oleli©ane gron© tipowe&cione &©
.«pE 8»tela tye& dsiślc- wewaątrjpsyefc. spraw.
Jfitc wsiąp&ą 5?¥&«ą m&eśałoty przepracować w sswzegdłaćh
y®dala£ s*j^j9i«&ta tek jefc to fjfzyfcisczyfaa prayklM.ew©.
f&ki .pcdtaltó »w^am^Sy»t«ni(stpkiŁ JMstttrsJj&a eaga&aiag
lam a «rsl etyczna et*

■'{frróeer&ule- te j systessatyfcl poKwęlt'imu
a/ alottm! o .feplejnodctt prac
k f wykrada© rowgrettięzeni« •wadatf#1ę«i®eteke j i

i ©dpoMedai&laolcl m m tf& tk łG h ezegeblBeh
*

• plsacisante. fca®p«aiity«E»eg©.e/w&edeltog© ©i&WBsesseftift wszyirtkicfe dntyefeesee '
wykesywiiisyeft prac tr orgeafćzm, jednolici©
eprnocaywiiBĄ e&łoić.

•’ '

Unlnae rozważania

do, ofporteflAl Aa pytanie

%

|aką neto&<£ ziist oa f t w&ć , e g© speeoim nśy4,JeSti net©114
«rąb p0&tępówmt& ty przy daSaiolaeych mńltn^śHmh w krótkim
czasie opracować isytifrasne pćtrs&hm fle ©procemnfa planów
prr ,oetraernsgo seg0 epod.oroRcr.ia ©fcflz&r >w wl«jsfctę& na

wszystkie!, pfferełftecltjOprę 0 tias eras weftwłcfctyttsay podział
angodni©nia* fa k t tóyłam d© p***efi»iświeci a ais ©zya poleca
Zmtkćs,

- o fctćrą opieram p»o|ą iaegn&ąpK -kimsopeją p$*mewsi*t&

kanpanSetycznogo.
Pngśm -T/cayrwiłł anj jaalej rintowic/ '
■przyponr-c aa tym- nie.lmm «w£j '.\nre£tr&t na teipjit gbitraAia
m ts r lu t £ x i da planowanin*fctćry -Inl sieje©* w Główny® r>trądzie

Planowani* f?rzeetrzó«m©go
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w listopadzia 1946 r .
Wówczas wfoKtia* zwróciłem uwagęna pytanie

J

a

K mają

wyglądać materiały zbierane i opracowywane dla potrzeb
planowania kampanistycznego,
■Omówią to zagadnienie na przykładzie gleb.
Podobnie jak gleby 1 Inne składniki te j grupy wynygają
pewnych, ustaleń,ażeby mogły w pełni odpowiadać celowi, jakiemu
mają służyć .Ustalenia te musi wydać w formie wytycznych
Bluzo Planowania Wsi.Ustalenia te będą określały

j a k

mają być rozwiązywane poszczególne zagadnienia co do
treści,oraz

ja k

mają wyglądać opracowania graficzne,

W związku z glebami musi się najpierw u sta lić jakie
szczegóły musi zawierać grafiozne opracowanie gleb - a więc
mapa glebowa - i jak te szczegóły mają wyglątu* być przed
stawione graficznie.Wytyczne ustalające te szczegóły
umożliwią porównywanie prac wykonanych w różnych Begionaeh,
a materiał wykonany przez różne Dyrekcje,będzie mógł być użyty
do studiów tyczących Planu Krajowego.
Tafcie wytyczne obowiązujące wszystkie Dyrekcje,może
wydać tylko Biuro Planowania Wsi .To że takich ustaleź
nie

mogą wydawać poszczególne Dyrekcje,nie ulega

żadnej wątpliwości.
Nie jest do pomyślenia, ażeby każdy Beglon opracowywał
każde zagadnienie inaczej,a Biuro Planowania Wsi jeszcze
w odmienny sposób.A już drobne róż»ioe,ezy to w sk ali,
w klasach gleb,ozy w tecbnicznym wykonaniu/ barwa,kreska /
utrudniają,względnie

nawet uniemożliwiają porównywalność,^

zasadniczo podobnych map.
Właśnie licząc się z koniecznością powzięcia decyzji
w podobnych sprawach jak mapy glebowe,zaproponowałem jako
końcowy wniosek swego koreferatu stworzenie korniejl.któraby
po zebraniu i opracowaniu odpowiedniego materiału przedstawiała

Biuro. Plasowania Wsi nasuwające się wnioski.

Praca ta wydaje mi s ię 1 bardsso potrzebną i p iln ą.
Już tera* można s ię spotkać r M iku proposyeJami rosw iąesnta,
wlęe musi s ię PP telld esy fcędrie obowiązywać jrłtm m&X$?
m śó ety Mlks.lfcżn©. to rrch id $pq6ok&ednyn szopoarnsio s ię
a waty abki mi propatyejmci 1 ?# rozważ e*4« c e lt jpjfcirm
rsają, służyć.SM# a-H trefi: 4, że £i*s*fl fe g tc e asacemą pracuje
według jakiegoś saeM w w ,*!* t e Jette * © r l o

że

wybrano. właśni e ©ejl.epssy epasćfc/f t la t t g e © rlt*y w iotTss
wypadku re**ed>4 &>6atel* i

wJ wwb® a tra p y

rtrórmtgft

e*sblonu,by wBiuro H sastw aia 1*1 mogto Któasył&Pi-c
ety dnny ssaki on postał en

i loś*

ty da Je mi S ię rto p rsy lanych ito«MHę$U*?fe t e j grupy
ilo ś ć oloforównjwelnycb pras

meto by<§ **■**»»!« irtę-MHU**

a n iż e li prsy g le b ie .tra ć c ie ż
bard*© katwś o w>smal toć ś

fta4vtia***JLu<& U ltfc^ oteyafe
la n y c h * iś l* » u v t flotyęt-^eyojt

temperatury, ous ćów ety nnahylod tsrestk, nrosog^Jdi o .gdy
Tigwiadomity eeM e,śe w pląsswsrii-ą tesem»*oUvfcyosrtyy ,
fiiikrafcliBłat se te -i©4 saaem te tAęKsae «w ©uwite a n iż e li
m kroW wat*.
tCtategn <&* t« J grupy p rtim id tffjiśe HVpro iriatiowąaia
Wsi opracowuje i wydaj® prtopimy ek<mąraJąoe ttgsymtkf®

rs,glony j a k maieiy ouracowywad

t-pj grupy

oset wyte>v*y»t*£e nadesłane prsses Ss^wnal n* ą^rsfcejo
m o ierisly do s tu il^ r

floasw

.

Hegieoulae ^fdeiw je opracowują swćj ie ro a wećktg:
•_

wytycznych otrayioonyob % Biuru plaacuaRi •=,

d up likaty

óprąoowod garflernych praoty^-oją ćo B .B .r. •|>
frrupa XI / re jb a lta o ji/ -

?/ pracach te j grapy chodzi © wydobycie obszarów, ktdre
można wyodrębni4 jako osobne rejony produkcji,.turystytdL itd .

Wielkość tych obszarów który już należałoby wyodrębnić,
zależeć będzie od celu jakiemu stają służyć.M a przykładu;
wykreślenie
dla winorośli $xżxxtwrtm^tvz9bxsmxf już niewielkich obszarów
może być usprawiedllet©ne,p©dazae gdy dla co krówki obszar ozna
czony jak© *rejoa
w ie lk i,
\ uprawy”
' musi być odpowiednio
.
Dane grapy pierwszej mogą nieraz nie wystarczyć d la
wyznaczenia granic jakiegoś rejonu 1 dlatego mogą okazać s ię
potizebnw dodatkowe stu d ia nad jakimś charakterystycznym
szczegółem,
f t e j grupie podobnie jak w poprzedniej,Biuro Planowania ffsi
ustalałoby warunki według których należy określać poszczególne
rejony we wszystkich składnikach t e j grupy.
Dla przykładu,* zagadnieniach w o d n y c h u s t a l i ł o b y
wszystkie te charakterystyczne cechy,które pozwoliłyby
Regi o rudnym Dyrekcjom w jed n o lity sposób tak pod wzglę&ęem
tre śc i jak 1 formy wykreślić rejony gospodarki wodą, zarówno
w związku ze sprawami energetycznymi , transportem, jak l
' z melioracjami i tp. Podobnie d la innych składników t e j grupy'
Y"*•
' _. .
'
•
e więc lasów,zarost.ów 1 td .
Wpoznańskiej dyrekcji według proponowanej zasady

'

wyznaczania rejonów na podstawie mapy gleb opracowano
zadrzewienie dla Doznania.
\
Sprawa zniesień 1 zarostów przypomina,że komórka centralna
\

-

musi uzgodnić * innymi resortami cały szereg szczegółów, jak
n.p. na czyim terenie mają znajdować s ię pasy wiatr© l ero do
obronne,kto ma łożyć na Ich obsadzenie,pod ożyją ©pieką mają pozostówa
pozostawać,czy chłop mający 1 ha ziemi a le nadającej s ię aa
rolę aa ją zelestć przymusowo ozy a le i td . i td.
jak w poprzedniej grupie, na podstawi# wytycznych uzyskanych
z B.P.W, Regionalne Dyr. opracowałyby swój teren i wykonały
jed n o lite mapy rozmieszczenia poszczególnych elementów
planowania.Mapy to służyłyby Biuru Planowani wsi do dalszych

prac w swoi® d z iale.
Grupa HI /koncepcyjną/

Dotychczas opracowane materiały dałyby już podstawy
de pierwszych wgsr koncepcji.
t? t e j fazie hardziej a i sż e li w poprzednich uwidacznia s ię
feonlocznośd uzgadniania wytycznych z i a s p l resortami ;a te
*»
■ ’
• '
dlatego |« w wytycznych wydanych przez Biuro Planowania Wsi
dla te j grupy,. muszą s ię znaleźć wskazówki tycząc* Ilo ś c i,
wielkości i rozmieszczenia niektórych elementów planowania.
Wyjaśnią to na przykładzie aa kolnie twa rolniczego,® więc
na wtórny® elemencie planistyczny®,tyczący® rolnictw a.
Wiadomo, że szkoły rolnicze będą rozmai tych typów, d la
różnych specjalności,® każdy ty p \ każda specjalna szkoła
będzie reprezentowana przez rozmaitą i l o ś ć oraz
przez r ó ż n ą wielkość poszczególnych za kładów,
frzeby więc u sta lić Ile będzie szkół łąkarsklch w polece,
ile szkół iroh i orskich, nasienni o«y ch I t p.Baetępnie czy

>

to będą szkoły w stopniu licealny®,gimnazjalny® czy Innym,
trzeba sk reślió ich rezmiar.^rzefea u s ta lić 11© 1 ja k ie j
wielkości powinno być szkól powiat owyeh, gmlrmych,®ęskich
żeńskich czy koedukcey jnyoh.Po u stalen ia tych danych,
przyjdzie dopiero kolej m u stalen ie g d z i e umieścić
te zakłady,
Wszystkie te szczegóły można aetaloó/2 ścisłym porozumieniu
z pnisterstwe® Oświaty I Eolniotwa.
Biuro Planowania Wsi wniesie do dyskusji z tymi Instytucjami
dotychczas opracowane zaitertąłjc przez podległ® sobie komórki
planowania,materiały,które będą bardzo przydatno przez to,
że dadzą "uziemienie* innym koncepcjom opracowywany®
"odgórn;®*» .

Podobnie jak dis szkół,należy przeprowadzić odpowiednie
prace wstępne

*
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praee wstępne,a potem wytyczne po uzgodnieniu % o&pewied
nimi resortam i, dla węzy ot kich elementów t e j grupy* ujętych
ogólnie w mess# części "gaocda" w trzech typach*
Srnpa I?/ uzbrojenie techniczno/
Podobni e jak w miastach. przebiegi dróg i u lic et udlują
nie tylko kcmunikatorzy ale i u rb an iści,tek samo przy uzbrojeniu
technicznym obszarów w iejskich ni© może braknąć głosu
kampanisty przy ustaleniu wielkości i rozm itszazecia'tych
urządzeń. • ; ' .
Baruaie tak nie Je s t.
Ilorazie n.p. w sprawach elek tryfik acji, obszarów wiejskich
jedyny glos ma elektryk.yrćba włączenia s ię w tą pracą na
terenie doświadczalnym w 3zonotukach, ni e powiodła wię.
A przecież nie ulega wątpliwości,*^koro kompani etyczny punkt
widzenia
uzupełni czysto
techniczne
studia*toostateczny
•’
r
. " <?
'
■
projekt może mi tym tylko zyskać.
Przytoczą przykładowo wypadek z powiatu szamotulskiego,
gdzie lin ią wyro kiego napięcia przeprowadzono w pewnej
miejscowości w ten sposób,że uniemożliwiono rozbudową
budynków w gospodarstwie w przewidziany sposób.
il&tego wydaje mi s ię że w te j grupie Biuro llanowaola Hel
będzie musiało wpierw pokonać wiele przesądów,zanim
będzie można u s ta lić z odpowiednimi czynnikami ramy
s.

obowiązującej współpracy ze wszystkimi resortami na
właściwej płac zezy Inie.
Dla oceny stopnia rozwoju uzbrojenia technicznego jakiegoś obszaru, je s t ważnym - poza innymi szczegółami
- również możność wykorzystania tego uzbrój cni a. lip. d la
oceny l i a j i kolejowej ważne w jakim stopniu może b^rć ta
lin ja wykorzystania przez mieszkańców tego obszaru

który obsługaje.Stąd wynika łączność z zagadnieniami
plasowania przestrzennego takich &mzgółów jak np.
rozkład jazdy, który w wysokit. stopniu wpływa na fre 
kwencją pasażer ów. Wydaje mi a lę dla tego, że d la pełnego
wykorzystania techniczny ćb możliwości terenu,często głos
kampanisty byłby wskazany w ty id eh komisjach jak np. komisja
ustalająca, rozkład jazdy kolejowy.Rozkład jazdy uwzględniający
potrzeby jodynie z punktu widzenia Kolei,może nie uwzględ
niać w dostatecznej mierze potrzeb obszarów w iejskich .
Dl&tego w rezu ltacie z odległości nie przekraczającej
IW km.obywat«l udający s ię do wojewódzkiego miasta musi
tra c ić dwa dni / przykład wzięty z rzeczywistości poznańskiej /
Władze planowania dzięki swym studiom mogą być bardzo
pomocne Byr okojo®^Sjednodzent obi 1 t . p . w opracowywaniu
właściwej obsługi technicznej terenu.Brobna praca wykonana
w Poznania właśnie na ten temat /wpływ zmiany rozkładu
jazdy na frekwencję pasażerów / wydaje s ię potwierdzać
to co powiedziałem.
Brak danych tyczących uzbrojenia technicznego obszarów
wi©jekich,a opracowanych z punktu widzenie potrzeb
planowania kompani etycznego, kieruje uwagę na potzitbę
przeprowadzenie odpowiednich studiów.£yopon ujemy tylko
technicznymi danymi tyczącymi tego aeiału.Bl&tego jeszcze
przed dwoma la t y proponowałem tego rodzaju stu d ia.
Reesumfcjąe to co poruszyłem w t e j grupie,Biuro
Planowania Wsi uzgadniałoby współpracę z innymi resortami,
uatajeło ilości owo-4 ■uozial wr-y-poe&OBegóInyeh-nomcntów,

ustalało zasady na podstawie których Regionalne ryrekcje
ustalałyby %e-dii3ąjJ»dla tych elementów,które opracowywano
by wyłącznie w Regionach,organizowałoby potrzebne studia
badawcze.
Regionalne f r a k c je rozmieszo z&łyby na a m im t©ronie

elementy uzbrojenia technicznego według zasad ustalonych
przez komórkę centralną,® więc w sposób jednolity d la aa*
łego ‘y&dntwa*
atudia i propozycje zmi^rsająee do właśe!w©go roŁialesz- czenift tschniezm$o uztorójonla^degióiialne lyzoucjc -©pracowywały by przy współudziale '£l ojseowyon"»5rząd óp rłanowtaiią
pi *cMtrseon©so*
*V omawianej grup i o prac mi cjaeows urzędy llmioWahia
przedstawiałyby potrzeby opracowywanego terenu,u i egionaliie
lyrefcej®' włączałyby te postulaty de swoich opracowań planu
regionalnego,
drupe V /pun,rty prasy/., .
Czy posługiwanie alg » planowyio p rz e strz e n iu zagoepodakowaniu obszarów viwJakich gk» ż© s ię właściwym,nie wiadomo.
To też zanim włączy s ię “punkty pracy* do uoradnych prac
kamp&nlatyeznaeh,należy tę rzecz zbaauć.Woenę może przepro
wadzić autorytatywnie tylko komórka -oenti &!&&,&..więc Biuro
ilunowaniu V»i.
kalożnia od wyniku te y oceny,Biuro idLanuWania r«ei - albo
zaleci stosowanie .”punktów” pracy1* w studiach kompani stycznych
albo u stali Jakiż inny miernik, dla rozmieszczenia ludności
w- terenie,Jakikolw iek bąó ie ten lioruik,zawsze biuro Planowa-
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nia ”si poda w wytyehnyeh Jak posługiwać sf ię
tym uutalonym
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mierni ciem.
"yJaźnię te b liż e j aa przykład*!o,przyjmując że miernikiem
je st *'paąt pracy ’ i * .opracowywanym bersa ie snął duje s ię la s .
vytyczne będą zawierały ile punktów pracy,należy przyjąć
na 100 h a ,,względni o ile punktów prany trzeba przewidzieć
w gromadzi®,gdiMe,powiecie,województwie na 1 względnie 10
kilometrów
drogi gruntowej, b itej,o zy też ulepszonej. . •
«
Jak aażoaozyłem poprzeć? io,pakty pracy będą ważnym -.
.

ozoegółem przy ustaleniu miejsca’ pod osiedla,oraz głównym

;

/.

czynnik iłem przy obliczeniach tyczących ludności.
Grupa VI / bilans żywnościowy /
Bilans żywnościowy na wskazać tsreny mająca nadwyżki
względnie niedobory żywnościowe.
wytyczne fila ta j grapy zagadninń powinny zawierać
wskazówki dla Jakioh produktów należy opracowywać
nadwyżki,a filo Jakich niedobory.Czy wielkośóltyoh
nadwyżek i niedoborów powinny być różnicowane.
A więc osy wystarczy tylko określić obszar nadwyżki,
ozy też obszar ten podzielić Jeszcze według wielkości
nadwyżek. I td. i td..Szczegóły które należy u sta lić
wyjią w konkretnej pracy,ale ustalenia obowiązujące
wszystkie Dyrekcje Planowania Przestrzennego może
tylko Biuro Haftowania Hol.
Regionalne Dyrekcje według otrzymanych wytycznych
opracują teren,a opracowania te dadzą podstawą do prac
w sk ali Planu Krajowego dla Biura Planowania wsi.
Grupa VII /podziały terytorialne /
Po opracowaniu terenu pod względem szczegółów
omówionych dotychczas można projektować podziały
teryto rialn e,a więc podział administracyjny,/gminy,
powiaty,województwa/ obwody szkole i kuratoria,okrąg!
sądowe, paraf i© lip .
Przed przystąpieniem do proc nad propozycjami
nowych podziałów - Wydaje mi się - byłyby wskazane
studia nad istniejącymi podziałami z wyraźnym celem
wyodrębnieniem szczegółów które mają wpływ na pod zlały
terytorialns^oraz sposobów w Jakie te szczegóły odbijają
się na granicach podziałów terytorialnych.
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pierwszym pytaniem Które naloty rozstrzygnąć to
pytani#!które podziały terytorialn e powinny być opracowywane
przy współudział# władz planowania przestrzennego,© które
pozostawione do samodzielnego ustalenia zainteresowanym instytucjom
Z tymi instytucjami,któro miałyby swoje podziały
terytorialn e opracowywać wspólnie z władzami planowania
«ś

*

■

• '•-

*

przestrzennego,należy u stalić zasady te j współpracy.
Należałoby to do kompetencji Biuro Planowania X?sl.
Kegionalne Dyrekcje,względnie Klejscore Urzędy l-łanowania
Przestrzennego na podstawie tych. zasad opraoowywałyby
propozycje podziałów wespół z zainteresowanymi instytu
cjami według swojej kompetencji.

'

/

Podsumowując to co powiedziałem p o s ilę sobie jeszcze raz
pokrótce powtórzyć:
Propozycja dąży do tego,ażeby stworzyć jednolitą
zwartą konoepeję,©pracować kolejność poszczególnych etapów,
wyraźnie określić zadania każdej komórki władz planowania
przestrzennego
w
dziale4 planowania obszarów wiejskich.
*
. . Ł••
**Biuro Planowani a Wsi jako komórka centralna dla spraw
planowania przestrzennego obszarów wiejskich,
określa ramy każdej pracy/względnie wyraźnie daje
samodzielność w wykonaniu jakiegoś odcinka pracy jednej
z podległych komórek.
IŁesiawU materiały opracowane przez Regionalne Dyrekcje
dla swego rejonu - w jednolitą całość dla obszaru Rzeczy
pospolitej.
t

oparciu o te materiały ustela rozmieszczenie tych

elementów kompani stycznych, które wymagają opracowania
w skali krajowej / Plon krajowy przestrzennego aagospeA

darowani# obszarów wiejskich/
zakresie
opracowuj© Plac Krajowy w ibctaks kampanietyki
podaje Reg.Dyrekcjom elementy planu Krajowego,które
znajdą s ię na terytorium opracowywanym prze* daną Dyrekcją,
uzgadnia zasady współpracy władz planowania z Innymi
władzami 1 Instytucjami,
or gani b u jo studia'badawcze,
przeprowadza kontrolę prac wykonywanych przez podległe
komórki tak co do rzeczy samej, jefc i wydatkowanych sum,
W schemacie ujęto zadania Biura Planowania ~ai w kolumnie

^Komórka centralna^przyczym je ż e li gdzieś je s t zaznaczone
że jak ieś opracowanie leży w kompetencji Biura Planowania
ę?si,to nie znaczy że ta praca musi byś wykonane w Warszaw twe
tylko że czynnikiem organizującym tę csąśś pracy,oraz
mającym prawo decyzji w te j m a te rji,je s t Biuro Planowania
Wal,które może poleciś wykonanie pracy czy też. zebranie
materiału komukolwiek.
Komórki regionalne wy onają w terenie studia podstawowe
według wytycznych otrzymanych %Biuru Planowania ’?sl,
dostarczają kopie tych prac komórce cen traln ej, jako
m ateriały do opracowania Planu krajowego,.
opracowują plan regionalny dis obszarów y ie jsk ic h ,
przedstawiają spostrzeżenia do Biura lianorani a Tsi.
Uianowicie Regionalne Barekcje w pracach terenowych
napotykają często zagadnienia,które chociaż nie są nowymi
nie eą ujęte Rudnymi wytycznami,wymagają więc niejako
sta le opracowywaniu od nowo.Biuro planowania Wal po
przestudiowaniu zagadnienia, ustaliłab y ogólnie
obowiązujące zasady,ty<?zącerozwiązywania podobnych
wypadków,względnie - gdyby w danym przypadku nie można
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u sta lić ogólnie obowiązujących norm - wyraźnie poleoiłoby
w podobnych przypadkach opraoewywać rozwiązania od wypadku
do wypadku,
współpracują aa swoim szczeblu z innymi resortami w remach
ustalonych przez komórką centralną zasad,de nie wykon uJą
w terenie prac lanych resortów / np.parcelacji zamiast
komórek podległych Elnlnterstwu Bolnletwa/ ani ale projektują
w znaczeniu architektonicznym,
podaje Miejscowym Urządto Planowanie Przestrzennego te
elementy z flanu Regionalnego, które znajdą się na terenie

„

opracowywanym przez dany Urząd, wzgląd nie które mogą wpływać
\

ne plan opracowywany przez Miejscowy Urząd,
nadzorują praoe Miejscowych Urząd Ów Planowania w ramach
planowania
obszprów wiejskioh.
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dostarcza Miejscowym Urzędom
Planowani# prac podstawowych
,
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potrzebnych do opracowania planów miejscowych a więc prace
grupy I 1 II,d la terenu danych MiejecowycłA Urzędów.
L'l oj so ot",c

lir s ą&uy

1 1 anowsul a

opracowują plan miejscowy dla ©bezer'w wiejskich.,
pr zede tawi a j ą Begl onalnym EyrekoJąm pro ponyoje objęcia
planem Hcgionalnya niektórych elementów nnaldujących oią
na opracowywanym przez nic teren ie,a nie objętych tym
planem,
harmonizują na swoim sZczeblu potrzeby wszystkich
in stytu cji w zakresie rozmieszczenia w terenie elementów
kampanistycznych.
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Zakończenie.
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Na zakończenie podam to,co odpowiedziałem po dyskusji
Jaka miała miejsce po wygłoazenleu reforatu,gdyź wątpliwości
osy uwagi Jakiś nasunęły się słuchaczom mogą mieć również
l czytelnicy./ref©rat wygłaszałem na podstawie notatek;
pisemnie opracowałem go Już po wygłoszeniu/.
capowi edśź referenta po dyskusji:
.■i
.
•,
Wydawało mi się,że Biuro Planowania Wet Jest tą komórką
planowania przestrzennego w Głównym Urządzi o Planowania
■• . ■_i .■
' s' • .

’

■
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przestrzennego,#© której kompetencji naloty opracowywanie
potrzeba
i przedstawianie komu MIcź# wniosków dotyczących planowania

kampanistycznego.leżeli Jest Inaczej - żału ją,ale nie wiedzia
łem o tym.Istota zagadnienia zostanie Jednak taka sama,
Jeżeliby nawet opracowywaniem ±mmx' kampanlstycznym zajmowało
się Jakieś inne biuro,lub - oo wydaje się najnieszczęśliwszym
rozwiązaniom - opracowywanie obszarów wiejskich podeielonoby
pomiędzy ki lka biur .Oprać owywaneby plany według puąsktu
widzenia reprezentowanego przez Biuro,a nie według potrzeb
opracowywanego terenu,

,

Sprawa zasięgu prac GEB. i GGPP. Już wielokrotnie była
omawiana na terenie GGPP,Przypominam sobie powiedzenie o
"nerzecseńatwle" tych in sty tu c ji,które mogą wzajemnie uzu
pełnlaó się s pożytkiem dla gospodarczego EraJu.So,ź% my
podchodzimy metodą indukcyjną, podczas gdy GHP - Jak można
wnosić z głosu w dyskusji - stosuje dedukcję,nie uważam za
moment,któryby miał nam zabronić prowadzenia prac tak,Jak to
zaproponowałem.Brzciwnie,uważam za dodatnie zjawisko,gdyż
wyniki, 9 ado wyników napewnodejdziemy, - będą bardziej pełne.
Wdzięczny Jestem p ro f.Celarsklemu,że podkreślił ciężar

.\

gatunkowy takich - zdawałoby się drobnych - uatcl«u,3ak
szczegóły techniczne wykonywanych plansz.
przykład przytoczony przez kol.Płockiego,z którego
wynika że po fciiżaey* dalszym opracowaniu terenu wsi
doświadczalnej Piaseczn© jfcrswhti okazuje s ię potrzeba
zmiany jtufc zaprojektowanych grani o, po twierdz a moją tezę,
źe granice podziałów administracyjnych można, z pożytkiem
u stalić dopiero po zagospodarowaniu terenu;wówczas nie będą
potrzebne takie zmiany.
’ dzięczny jestem łanu Dyrektorowi Pękalskiemu za
podkreślenie,^© refera t je at wyrazem mego osobtetego poglądu.
3ck już wspomniałem,w toku referatu,w iele poglądów i szczegO
łów już znalazło zastosowanie / pyzecieź od dwóch la t stale
© tych rzeczach mówię /więc głos Dyrektora Pękalskiego
je s t niejako podkreśleniem mego autorstwa.
Jakkolwlekbądź zoatonle ten refera t przy ję ty , wydaje mi
się, że właściwy aąd o jego

xsx

przydatności wyda dopiero Zycie

Dlatego Me można przestać wyłącznie na dyskusji,a trzeba
poddać proponowaną koncepcję próbie życia,czego bardzo
bym prygnął.
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podziału omawianego materiału.
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Zakresy działania
Komórki centralnej

freśó prac
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III

A

Komórek miejscowych

Pozioma B
■ *
Podziały terytorialn e
'
/inne dla różny oh zagadnień/
Ustala zasady podziałów,
Wykonują na prsyóz ielonym Wykonują Jak
tok opracowywania i zatwier odcinku w/g toku postępów komórki okręgowe
,
dsaaia propozycji,proponuje wanta.
,
granice na swoim szczeblu.
Bilans żywnościowy
/oddzielnie dla każdego
produktu/

Poziom 2>

-TUotala zasady i techniczne
zbiera i kontroluje prace wykonują w/g wy
aaozegóły wykonania;wnioki komórek mi ejsoowyoh;przed tycz.przdfcłada
uzgadnia z za interesowanymi kłada wnioski komórce oent .wnioski komórce
instytucjami i włącza do
Włącza wyniki w Plan Beg. okręgowej.
Planu Krajowego. ■

Posłom C
Ustala zasady,określa grani
Punkty pracy
oe ilo śc i pnnktów dla elernen
/ w wytwórozośoi 1 usługach,/
tów plan.,wnioski uzgadnia x
z zainteresowanymi instytucja
ml ,włąosa je do Planu Krajów.
X7a

'

Komórek okręgowych

ft

n

Poziom B
Ustala zasady;opracowuje
.Yakonije propozycje
Uzupełnienie uzbrojenie techn.
normy w porozumieniu z zain w porozumieniu z iasty ,
7po rozmieszczeniu punktów
teresowanyrai instytucjami, tnoj&ml realizującymi
pracy w usługach/
ustala wyranki sóbpółpraoy w/g warunków ustalonych
z innymi instytucjami re a li przez komórkę centralną,
żującymi w terenie technice wnioski włącza do planu
ne uzbrojm lr obszarów^
regionalnego,
włącza wnioski do Planu
Krajowego
Uzbrojenie teohniohnle zne
/ wodociągi, kanalizacja,m elioracje,
•ne *g«ty ta>, lcorant k.e J »/ 9
orgańizaoja obszarów

n

Ustala zasady,wyznacza
ilo śó poszczególnych cl A
poszczególnych ekładników planowania, mentów w porozumieniu zw
Zarosty,osiedla,obszary wypoczynku,itd/zainteresowanymi inatytuUla wszystkich składników trzy wtórne ojarai, opracowuje organiza
elementy plantowania i i/ pracujące dla ,e ję terenu w skali Planu
b/współpracujące z . . . o/przerabiająceKrejowego wykorzystują©
surowiec . . . danego składnika. wnioski komórek okręgowych
przydziela komórkom okręg.
elementy planowania do
'
rozmieszczenia na ewoim
- • ■ terónie.^
•’ -

7 wyodrębni enle obszarów dla

£

II Bejonitaoja
/wydzielenie obszarów przydatnych
do specjalnych celów /

Opis terenu
/ fizlografla,geologia,
elementy godne ochrony/

Poziom A

Przedstawię
propozycje dla
swego terenu
komórce okręg.

przedstawia, procosycje
ze'swego terenu do
włączenia do Planu
Kraj owego, opracowuje
plan regionalny włą
cza Jąo do niego elernen
ty przydzielone przez
komórkę centralną i
proponowane przez
komórki miejscowe.

Ustala zasady w porozumieniu Wykonuje w/g zasad
* odpowiedniki inftytucjami, ustalonych przez
wzbiera mtteriały dostarczone komórkę centralną,
praczfcómórfci okręgowe i opraprzy współpracy
cowuje-j o dla obszaru/Pańltwa. odpowiedni oh insty
>4-?.
;
tu o ji rejonizację
• a-"-'
' -* f ‘
-'dla swego terenu.

Ustala zasady J a k mają
byó opracowywano szczegóły,
zbiera i -opracowuje materia
ły dostarczona przez komórki
okręgowe dla obszaro Państwa

przedstawiają
możliwości swe
go terenu kom.
okręgowej,ross
mieszczą szeze
góły.

^yteon .Je zlecS
nia komórki
okręgowej.

Opracowuj© swój teren Wykonuje slece
w/g zasad ustalonych nia komórki
przez komórkę.oentral okręgowej,
ną, przedkłada wyniki
komórce centralnej.

