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Abstract

Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób narzędzia polityki przestrzennej (przy stwierdzonej niesprawności w ich zastosowaniu) są
i mogą być wykorzystywane w zarządzaniu dziedzictwem. Dokonano
analizy roli, jaką teoretycznie powinny odgrywać i jaką realnie odgrywają
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Następnie przeanalizowano możliwość zastosowania tych narzędzi na polu zarządzania dziedzictwem oraz wskazano związane z tym bariery.

The aim of this article is to determine how spatial policy tools (in the
case of an identified inefficiency in their application) are and can be
used in heritage management. An analysis was made of the role which
should theoretically be played and which is actually played by the study
of the conditions and directions of spatial development, the local spatial development plan and the decision on land development and land
management conditions. The possibility of using these tools in the field
of heritage management was then analysed and the related barriers
identified.
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