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Роль районних громадських асоціацій в
системі землекористування Портланду
Визнані громадські асоціації району мають
важливу роль в процесі перегляду
землекористувань в Портланді:
• В повідомленнях та рішеннях обов'язково
вказуються контакти як районної громадської
асоціації, так і об'єднання районних асоціацій
• Плата за подання скарг не утримується з
районних громадських організацій, якщо
скарга стосується цілого району
• Коментарі, подані визнаними
районними громадськими асоціаціями
району, мають більшу вагу

Районні громадські асоціації
Районні громадські асоціації від імені жителів
району можуть проводити переговори з
забудовником:
• Забудовникам пропонують презентувати
свої пропозиції районним громадським
асоціаціям
• Багато асоціацій та об'єднань асоціацій
мають у своєму складі посадових осіб або
фахівців, обізнаних з процесом перегляду
питань з землекористування
• Коментарі районних громадських асоціацій
мають консультативний характер
• Об'єднання районних громадських
асоціацій може слугувати додатковим

Вимога надання контактних даних районних
громадських організацій
•

Для заявників, які подають окремі види
пропозицій, є вимога розгляду цієї
пропозиції
на
зборах
громадської
районної
організації
до
того,
як
пропозиція буде офіційно подана:






•

Деякі види розподілу землі
Пропозиція на зведення 5 і більше житлових
будинків, якщо перегляд землекористування не
вимагається
Деякі види проектів в історичних зонах або
зонах з особливим дизайном

Збори дають можливість жителям району дати
свої пропозиції на ранній стадій розгляду
пропозиції
Пропозиції жителів району мають

Програма взаємозв'язку між районами
• В кожному з

шести районів є
свої
проектувальники
• Придатність адрес
та інші питання
(архітектура міста,
економічний
розвиток та
довготермінове
планування)
• Зв’язок між
жителями,
власниками
майна, районними
та діловими
асоціаціями,
неприбутковими
організаціями та
ін.
• В останній час –
поновлення

Основи планування землекористування в
Орегоні
● Штат Орегон
Вимагається, щоб всі адміністративно-територіальні одиниці мали
Генеральний план (Генплан направляє розвиток та відповідає вимогам
землекористування таким, як цілі штату при плануванні), розширення меж міст,
впровадження законодавчих та нормативних актів.

● Регіон МЕТРО Портланду
Законодавство уповноважує та покладає відповідальність на регіональну раду
місцевих влад координувати планування землекористування для району
метрополітену, який включає Портланд, 25 інших міст та 3 округи.

● Місто Портланд
Місто повинно дотримуватись правил містобудування штату,
Функціонального плану керування розвитком міського метро, а також
інших регіональних документів, обов'язкових до виконання, таких як
Регіональний план транспорту та Правила поводження з відходами.

Закон землекористування в Орегоні:
законопроект 100, прийнятий Сенатом
• Вимагається, щоб

Генеральні плани булі
затверджені на рівні
штату
• Вимагається, щоб були

показані межі розвитку
міст
• Департамент з

консервації землі та
розвитку (DLCD)
вимагає розробки та
ухвалення Цілей та
напрямків планування
землекористуванням
на рівні штату

Цілі штату по плануванню землекористування
Є дев'ятнадцять цілей, які
мають бути враховані,
серед них:
•

Залучення громади

•

Керування зростанням міст

•

Економічний розвиток

•

Житло

•

Транспорт

•

Природні ресурси

•

Фермерські землі та землі
лісових господарств

•

Прибережні райони

МЕТРО
Регіональне правління метрополітеном
Портланду

• Голосування впроваджено в 1978 р.
• 25 міст та округи Клакамас, Малтнома
та Вашингтон
• Керується президентом ради, який
обирається на рівні регіону, та шістьма
радниками, які обираються на рівні
району

Концепція
розвитку Метро
до 2040 р.

Орієнтовний
розвиток:
- Центри
- Головні вулиці
- Коридори
- ОСОБЛИВО
Транзитні Станції

Планування в місті Портланд

Генеральний план
Плани регіону, району та зони
Планування в інших бюро міста (транспорт,
дренажні води, парки)
Перегляд нових забудов та управління
кодуванням

Довготермінове планування
та землекористування/
перегляд нових забудов

• Довготермінове планування
включає розробку політик та
інструменти для впровадження
(зазвичай регуляторні) для
вирішення питань громади та
врахування умов, що змінюються.
Зазвичай це юридичний процес.

• Землекористування/Перегляд
нових забудов включає
застосування правил та процедур
для перегляду пропозицій
містобудування та
землекористування. Дискреційний
перегляд землекористування – це
квазі-юридичний процес.

Довготермінове планування та
землекористування/ перегляд
нових забудов
• Бюро планування та стійкого
розвитку наглядає за
довготерміновим плануванням в
Портланді. Бюро планування
розробляє Кодекс зонування
території.
• Бюро надання послуг з
містобудування виконує
перегляд землекористування та
дозвільних документів на
будинки/нові забудови. Бюро
надання послуг впроваджує
Кодекс зонування території
Портланду.

Довготермінові пропозиції планування
• Включають закони або політики, які
застосовуються на всій території
міста або на особливих
географічних територіях міста
• Переглядаються комісією з
планування та сталого розвитку
та Радою міста
• Рада міста приймає остаточне
рішення постановою або наказом
• Всі плани повинні відповідати цілям
та політикам існуючого Генерального
плану, Плану функціонування метро,
Транспортному плану та цілям і
напрямкам розвитку штату
• Дотримується юридичного
процесу, а не квазі-юридичного
перегляду землекористування

Приклади проектів
довготермінового планування
Місто
Поновлення плану Портланду та
Генерального плану
Поновлення Кодексу зонування
міського продовольства
Плани регіонів та районів
Комерційні коридори та плани
вулиць району Куллі
Перспективи розвитку аеропорту
Центр регіону та міста
План районів Голлівуд та Санді
 План районів Св. Джон та Ломбард

Що таке Генеральний план?
•

•
•
•

Обов'язковий для
штату перспективний
план
Готується для розвитку
та керує розвитком
Планує та координує
основні інвестиції
Скеровує прийняття
рішень по
землекористуванню,
транспорту, паркам,
системам каналізації та
водопостачання,
природним ресурсам і т.п.

http://www.portlandonline.com/bps/pdxc
ompplan

Елементи Генерального Плану
B

Цілі та
Політики

C
Рамки
міської
архітектури

Карти

A

DДержавні
Інвестиції
Системи
міста

Системи
Транспорту

Поновлення Генерального Плану

http://www.portlandonline.com/bps/pdxcompplan

Том 33 – Кодекс Зонування Портланду
Том 33 містить правила з землекористування для
державної та приватної власності в Портланді та
містах округу Малтнома.

33.10.010 Ціль
Мета Кодексу зонування – впровадження Генерального плану
Портланду та відповідних планів землекористування з метою
захисту здоров'я, безпеки та загального добробуту громадян
Портланду.

Кодекс Зонування: Основна структура
Кодексу
100 – Базові зони
200 – Правила з додаткового користування та розвитку
400 – Зони, які накладаються
500 – Плани районів
600 – Розподіл землі та заплановані будівництва
700 – Управління Кодексом та Процедурами
800 – Перегляд землекористування
900 - Посилання

100 – Базові зони
Розділи про Базові зони
розглядають типи
використання, які
дозволені в кожній зоні. Ці
розділи також детально
описують стандарти
будівництва на
майданчиках в кожній зоні.

100 – Базові зони
Всі майданчики в Портланді (та містах) мають
відповідні базові зони.
33.100 Відкриті зони
33.110 Зони малоповерхової
забудови
33.120 Зони багатоповерхової
забудови
33.130 Комерційні зони
33.140 Офісні та промислові
зони

Назви зон та символи: базові зони
Символ

Повна назва

Символ

Повна назва

OS

Відкрита зона

CN2

Комерційний район 2

RF

Житлова сільська/Лісова

CO1

Офісно-комерційний 1

R20

Житлова 20,000 (sf)

CO2

Офісно-комерційний 2

R10

Житлова 10,000 (sf)

CM

Змішаний комерційно-житловий

R7

Житлова 7,000 (sf)

CS

Комерційний магазини

R5

Житлова 5,000 (sf)

CG

Комерційний загальний

R2.5

Житлова 2,500 (sf)

CX

Комерційний центральний

R3

Житлова 3,000 (14.5-21 DU/Ac)

EG1

Загальної трудової діяльності 1

R2

Житлова 2,000 (21.8 – 32
DU/Acre)

EG2

Загальної трудової діяльності 2

R1

Житлова 1,000 (43 - 65 DU/Acre)

EX

RH

IG1

RX

Житлова з високою щільністю
заселення
Центральна житлова

Загальної трудової діяльності
центральний
Загальний промисловий 1

IG2

Загальний промисловий 2

IR

Житлова з установами

IH

Важкої промисловості

CN1

Комерційний район 1

200 – Правила з додаткового
користування та розвитку
• Розвиток стандартів та
перегляд вимог для
особливих ситуацій
незалежно від зони.
• Загальне застосування правил в
даному розділі:
 Додаткові житлові секції (33.205)
 Благоустрій та встановлення
екранування вулиць(33.248)
 Паркування та завантаження
(33.266)

400 – Зони, що накладаються
• Використовуються в деяких районах, додатково до
базових зон
• Використовуються в районах з особливими
характеристиками, що вимагають особливих
правил для:
 збереження особливих ознак району
 захисту характерних рис
 зменшення або пом'якшення запроектованих впливів на
прилеглі території

Назви зон та символи:
Зони, що накладаються
Символ
a

Повна назва

Символ

Повна назва

c

Консервація довкілля

b

Альтернативний
дизайн
Буферна зона

p

Захист довкілля

d

Дизайн

j

g

Загальна зона ріки
Грінвей
Промислова зона ріки
Грінвей
Природна зона ріки
Грінвей

m

Перехрестя центральної
вулиці
Коридор центральної вулиці

h

Посадка літаків

x

Вплив шуму від
Міжнародного аеропорту
Портланд
Естетичні ресурси

i
n
q
r
f

Якість води ріки
Грінвей
Зони
відпочинку
ріки Грінвей
Перспективний розвиток
міста

s
t

Транзитна станція
вузькоколійної залізниці

Немає
символа

Захист історичних ресурсів

Маленькі літери позначають
зони, що накладаються

Зони, що накладаються: дизайн (d), коридор
центральної вулиці (m)

500 – Плани районів
Особливо визначені
географічні райони з
особливими рисами, які
зберігаються та/або
розвиваються завдяки
стандартам та ініціативам
плану району
Включають:
• План району центру міста
• План району Гейтвей
• План району Св. Джон

ПОЗНАЧЕННЯ

X'
Максимальні висоти
будинків
(X') Bonus building
heightlimit

/

Райони, де
використовуються базові
висоти зони
O'

675'

Карта 583-2

1350'

Scale in
Feet
- План меж району

--

M•p Revi•.d Dacambar 22 , 2006

Межі максимальних
висот

План району Св.
Джон
Максимальні
висоти
Б
ю
р
о
п
л
а

600 – Розподіл землі та
заплановані будівництва
• Правила з розподілу
землі регулюють
пропозиції по розділу
земельних ділянок на
менші ділянки або лоти.
• Правила, які регулюють
заплановане
будівництво дозволяють
гнучке використання
стандартів будівництва
для інноваційних та
креативних будівель.

700 – Управління Кодексом та Процедурами
Правила і стандарти для управління Кодексом,
включають:
Опис переглядів справ різних типів
 Детально описує вимоги до подання, процес його
розгляду персоналом, органами, які переглядають
справи, громадські слухання та саме подання.

800 – Перегляд землекористування
Процедурні вимоги та критерії
для погодження загальних
справ з перегляду
землекористування,
включаючи :
• Коректування

• Перегляд використання з
умовами
• Використання з умовами
загальних планів
• Перегляд дизайну
• Перегляд справ, що
стосуються історичних
питань
•

900 – Загальні терміни
Розділ Кодексу зонування, який дає посилання для
розуміння мови Кодексу та застосування вимог Кодексу в
конкретних ситуаціях, включаючи:
• Список термінів
• Позначення
• Категорії використання
• Виміри

Де я можу знайти Кодекс Зонування он-лайн?
• Карти
Портланда
www.portlandmaps.com
Під кнопкою
“Зонування”

Посилання на базові зони,
зони, що накладаються та
план району

• Веб-сайт міста
www.portlandoregon.gov
/zoningcode

Перегляд справ містобудування та
землекористування
Впровадження Кодексу Зонування =
перегляд справ містобудування (Бюро
послуг з містобудування, відділом надання
послуг з землекористування)
1. Недискреційний перегляд = Дозвіл на
будівництво
• Базується на чітких та об'єктивних
стандартах
2. Дискреційний перегляд = перегляд
землекористування
• Базується на критеріях погодження

Недискреційний перегляд
Типи недискреційних переглядів
•

Дозволи






Дозволи на будівництва
Дозволи на механічні роботи
Дозволи на зонування
Дозволи на знесення
Дозволи на забудову майданчиків

•

Листи, що підтверджують зонування

•

Підтвердження лотів та коригування меж
нерухомості

•

Документування ситуацій невідповідності з
використанням стандарту свідчень

Дискреційний перегляд землекористувань
Дискреційний перегляд = Квазі-юридичний перегляд
•

Коригування

•

Використання з умовами

•

Перегляд дизайну/історичної спадщини

•

Перегляд питань, пов'язаних з довкіллям

•

Розподіл землі

•

Зміна зон

Перегляд
Землекористувань
Види процесів

ВИД
ПРОЦЕСУ

I

II

IIx

III

IV

Базується на рівні
повноважень та
потенційних впливах
Вимагається
повідомлення району
перед поданням заяви

1

2

Зміни в картах
Генерального
плану та
невідповідність
його цілям

2

Вимагаються збори
перед поданням заяви

Вимагається повідомити
громадян, можливість
надати коментарі
Повідомлення
власникам майна,
відстань від
майданчика (в футах)
Повідомлення
організаціям відстань

від майданчика (в
футах)
Термін для
коментарів (в днях)

100

150

150

400

400

400

400

400

1,000

1,000

1,000

21

30

Особа, що планує
розгляд справ
рекомендує органу
для слухань

Міська Рада
приймає кінцеве
рішення

Орган, що проводить
слухання
рекомендує Міській
Раді

4

3½

5

В межах
доступу до
майданчика

30

213

120-денний термін
для розгляду заяв
Рішення особи,
що планує
розгляд справ
Рішення органу, що
проводить слухання
або міської ради
(вимагається
проведення громадських
слухань)
Приблизний час, (за
умови, що подання повне,
без оскаржень, в місяцях)

Можливість подання
скарг

2½

2

3

В орган, що
проводить
слухання

В орган, що
проводить
слухання

В Міську Раду

1 Для деяких переглядів дизайну
2 Для розподілу землі, запланованої забудови та деяких переглядів проектів
3 Термін для надання коментарів може бути довшим, оскільки коментарі приймаються
як до слухань, так і під час них.

Перегляд
землекористувань
Передбачає застосування
законів до конкретної власності
Рішення приймається особою,
що планує розгляд справ або
особою, яка проводить
слухання, або в деяких
випадках Міською Радою
Особливості:
• Повідомлення громадськості

•

Можливість бути почутим
та надати свідчення

•

Неупередженість особи,
яка приймає рішення

•

Рішення у письмовому
вигляді, яке пояснює
основу прийняття такого
рішення

Кроки для перегляду землекористувань….

• Заява, яка подається в органи міста
• Пропозиція вважається завершеною
для її обробки
• Повідомлення громадськості/
час для надання пропозицій
• Особа, що планує
слухання готує рішення
або рекомендації:
•

Повідомлення
заявника

•

Отримані відповіді
• Пропозиції від
громади
• Пропозиції від
агентств

•

Критерії для
погодження Кодексу
зонування

Критерії для погодження…
Критерії для погодження – це правила за якими
розглядається пропозиція по перегляду
землекористування. Для кожного виду переглядів
є свої критерії, які формують основу для прийняття
рішень по землекористуванню.
Приклади: Перегляд по впорядкуванню:
Вирішення питання по впорядкуванню відповідатиме цілям
правила, яке регулює впорядкування, або задовольнить
вимоги цього правила навіть краще, ніж в ньому прописано.
Перегляд Грінвей:
Не буде ніякого істотного згубного впливу на
функціональну корисність в районах, які вирішено
залишити непорушеними в зоні «Якість води ріки», що
накладається.

Виявлені факти….
Письмове пояснення, чому пропозиція
відповідає або не відповідає критеріям
погодження. Виявлені факти констатують,
що критерії задоволені, не задоволені або
можуть бути задоволені з умовами.

Умови погодження…
Умови, що супроводжують погодження мають
підтвердити, що пропозиція відповідає
критеріям погодження.
Ці умови також призначені для зниження
впливів, які очікувано можуть статися. Для
того, щоб виправдати ці умови, повинен бути
юридичний зв'язок.
Приклад умови для погодження:
Заявник повинен збудувати смугу для виїзду з
парковки тільки праворуч, з метою
попередження створення транспортних заторів.

Зв’язок …..
•

Юридичний термін, який
використовується для опису прямого
зв'язку між умовою для погодження та
впливом, який може виникнути в
результаті пропозиції

•

Зв’язок може відноситись до критеріїв
погодження та має бути пояснений у
досліджених фактах

•

Зв’язок також має показати, що вимога
застосування умов має таку ж саму вагу,
як і очікуваний вплив

Обов'язок надання доказів...
•

Обов'язок надання доказів – це захід,
який показує, чи критерії погодження були
задоволені, або можуть бути задоволені
за умов, необхідних для погодження.

•

Обов'язок надання доказів стосується
заявника, який має показати, що
критерії погодження задоволені.

Що береться до уваги…..
•

Рішення базуються на тому, чи пропозиція
відповідає або не відповідає Критеріям
погодження, які відносяться до цієї справи

•

Заявник має надати інформацію, яка
показує,
що
пропозиція
відповідає
доказам, як це вимагається Критеріями
погодження

•

Коментарі, які надаються по цій
пропозиції, повинні відповідати Критеріям
погодження

Можливість для участі громади
Дозволи/Недискреційні
перегляди
• Якщо представник
громадської асоціації
району Вас запрошує – ідіть
на збори
• Відслідковуйте видачу
дозволів в режимі он-лайн
• Переглядайте плани
• Направляйте свої запитання
тим, хто вирішує справи
• Зв'яжіться з представником
свого району
• Подавайте скарги в
Апеляційну раду з питань
землекористування

Можливість для участі громади
Перегляд землекористувань
• Прочитайте і зрозумійте повідомлення
• Вивчіть відповідність пропозиції Критеріям
погодження
• Направляйте питання тим, хто
призначений розглядати справи
• Зв'яжіться з представником
Вашого району
• Ознайомтеся з документами
справи
• Надайте письмові коментарі*
• Прийміть участь в
слуханнях/Надавайте
свідчення під час слухань (по
можливості)

Можливість для участі громади

Довготермінове планування
• Відслідковуйте проекти в режимі
он-лайн
• Знайомтесь з матеріалами
проектів
• Приймайте участь в семінарах
для громадськості
• Подавайте коментарі в
письмовому вигляді*
• Слідкуйте за засобами масової
інформації
• Прочитайте та зрозумійте
повідомлення
• Приймайте участь в слуханнях
/Надавайте свідчення під час
слухань

Як готувати ефективні коментарі
•

Готуйте коментарі в письмовому вигляді

•

Подавайте коментарі вчасно
Якщо Ви хочете, щоб Ваші коментарі були розглянуті, Ви повинні
дотримуватись термінів, вказаних в повідомленні.

•

Звертайтесь до Критеріїв погодження
Тільки питання, які відносяться до Критеріїв
погодження, можуть бути розглянуті в процесі
прийняття рішень.

•

Визначіть зв’язок
Якщо до пропозиції пропонуються зміни, такі зміни або умови
повинні бути напряму пов'язані з критеріями погодження та
бути раціональними, враховуючи очікуваний вплив даної
пропозиції.

Як готувати ефективні коментарі
Види коментарів, які необхідно уникати:
•

Нечіткі або загальні Коментарі
«Ми проти цієї пропозиції».

•

Коментарі, орієнтовані на особистості
«Ми не хочемо орендарів в нашому районі».

•

Непропорційні Умови (згадуйте зв'язок)
«Якщо вони хочуть отримати дозвіл на будівництво ще
одного будинку на цій вулиці, вони повинні встановити
світлофор, збудувати закриту автобусну зупинку та
розбити громадський парк».

Ресурси
ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ З МІСТОБУДУВАННЯ
Перший поверх, 1900 SW 4та авеню
Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця
з 7:30 до 15:00
Четвер з 7:30 до 14:00 .
ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ ЗОНУВАННЯ
(503) 823-PLAN (7526)
КАРТИ ЗОНУВАННЯ
www.portlandmaps.com
ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ ЗОНУВАННЯ
www.portlandoregon.gov/zoningcode
(або за посиланнями на сайті
portlandmaps)
Держдепартамент консервації
землі та містобудування (DLCD):
http://www.oregon.gov/lcd/pages/inde
x.aspx

Вправа по землекористуванню
LU 14-104427 AD
• Повідомлення громадськості
• Критерії для погодження
• Рішення

Як зрозуміти
повідомлення
Особа, яка призначена
вести справу:
Ваша контрактна особа

Кінцева дата подання
коментарів громадою:

Коментарі, отримані після цієї
дати розглядатись не будуть

Номер справи:
Вся кореспонденція по даній
справі повинна містити цей
номер

Контактна особа Вашого
району:
Представник Вашого району

Інформація по зонуванню
майданчика та
процедурам

Як зрозуміти
повідомлення
Опис пропозиції:
Що буде переглядатись

Відповідні критерії для
погодження: Інформацію про

критерії для погодження можна
знайти он-лайн за посиланням
www.portlandoregon.gov/zoningcode

Процес подання скарг/Права:
Описує, як можна оскаржити
рішення. Пропозицію не можна
оскаржити доти, доки не прийнято
рішення.

Understanding
the Notice
Процес подання
скарг/Права:
Описує, як можна оскаржити
рішення. Пропозицію не можна
оскаржити доти, доки не прийнято
рішення

Процес подання скарги в
Апеляційну раду з питань
землекористування/Права:

Описує, як оскаржити остаточне
рішення, прийняте на рівні міста.
Пропозиція
не
може
бути
оскаржена в в Апеляційній раді
з питань землекористування
доти, доки не пройдені всі види
оскарження на місцевому рівні.
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OWNERINFO
OWNERS NAME
OWNER
ADDRESS CITY
I STATE I ZIP

JENNIFER
WILLIS 4529 NE
14TH PL
PORTLAND, OR
97206

PROPERTY
TAX ROLL
DESCRIPTION

VERNON,BLOCK 66,
LOT 3
3

LOT

GENERALINFORMATION
PROPERTY ID
R295780
COUNTY
MULTNOMAH
STATE ID
1N1E23AC 25300
ALT ACCOUNT
R860712740
#
2532
MAP
R5
ZONE
NUMBER
OVERLAY
a

WILLIS ADU
4529 NE 14TH PL PORTLAND, OR

LANDINFORMATION

RESIDENTIAL LAND
5450

TYPE
SOFT
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JENNIFER
WILLIS
4529 NE 14TH PL.
Portland, OR
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Головний будинок
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ROOF
PITCH - 6/
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ADU TO
SIDING
MATCH
REVEAL TO MATCH
PAINTED LAP SIDING - WOOD
WINDOWS
(2) LARGE FIXED WINDOWS ON FRONT
DOUBLE HUNG TYP ON SIDES AND REAR
SMALL WINDOWS AT DORMER
EAVES
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JENNIFER WILLIS

Існуючий будинок
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