Jak utworzyć park kulturowy?
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Przeprowadź analizę wartości kulturowych gminy i określ, czy na jej terenie jest obszar o cennych walorach
krajobrazowych i kulturowych, który warto chronić. Powołaj grupę kulturową, która pomoże w monitorowaniu procesu
tworzenia parku kulturowego. Jeśli gmina posiada studium ochrony wartości kulturowych skorzystaj z niego!

Ogłoś w miejscowej prasie, innych mediach lokalnych oraz przez obwieszczenie podjęcie prac nad utworzeniem parku
kulturowego. Określ formę, miejsce i termin składania wniosków (co najmniej 21 dni).
Korzystne będzie także przedstawienie i proste uzasadnienie idei powołania parku, zorganizowania publicznej debaty
oraz przeprowadzenie wstępnej ankiety społecznej.
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Opracuj projekt uchwały Rady Gminy, zawierający nazwę parku kulturowego, cel powstania, granice, sposób ochrony,
a także zakazy i ograniczenia dotyczące sposobu jego zagospodarowania.

Zasięgnij opinii WKZ w sprawie projektu uchwały.
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Rada Gminy podejmuje uchwałę, na podstawie której tworzy park kulturowy (art. 16 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami). Załącznikiem do uchwały musi być plan ochrony parku kulturowego.

Rada Gminy może stworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem kulturowym, która ma za zadanie
realizować zadania związane z jego ochroną.
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Skonsultuj projekt ochrony parku kulturowego z odpowiednimi organami samorządu lokalnego oraz lokalną
społecznością.

Prezydent miasta, burmistrz, wójt obowiązkowo uzgadnia z WKZ plan ochrony parku kulturowego, który zatwierdzany
jest przez Radę Gminy.
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Poinformuj w miejscowej prasie, innych mediach lokalnych oraz przez obwieszczenie o przygotowaniu projektu
uchwały o utworzeniu parku kulturowego. Określ formę, miejsce i termin składania wniosków (co najmniej 21 dni).

Opracuj projekt ochrony parku kulturowego, zawierający analizę wartości przyrodniczych, historycznych
i kulturowych danego obszaru, uwarunkowania formalne oraz ustalenia jednoznacznych zasad ochrony.
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W terminie3 miesięcy od przyjęcia uchwały o powołaniu parku kulturowego Rada Gminy obowiązkowo podejmuje
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(art. 10 ust. 3 Ustawy opizp w związku z art. 16 ust. 6 Ustawy oozionz).
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