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Agenda

1. Założenia kodeksu krajobrazowego

2. Stan obecny

3. Kodeks krajobrazowy

1. Podział na obszary

2. Przykładowe rozwiązania

3. Termin dostosowania



Cele kodeksu krajobrazowego

1. Kształtowanie ładu przestrzennego

2. Poprawa wizerunku Gminy

3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej



Stan obecny - szyldy

Miasto
Pozostałe obszary 

zabudowane
Obszary rolne, 

chronione

Na budynkach

Max pow. 10 mkw. Max pow. 22,5 mkw. Max pow. 1 mkw.

Szyldy prostopadłe do 

ściany budynku

Szyldy prostopadłe do 

ściany budynku
-

Jaskrawe kolory Jaskrawe kolory -

Na budynkach w 
postaci liter 
przestrzennych

Max pow. 12 mkw. Max pow. 32 mkw. -

Szyldy wolnostojące

Max pow. 12 mkw. Max pow. 30 mkw. Max pow. 3 mkw.

Jaskrawe kolory Jaskrawe kolory Jaskrawe kolory

Multiplikowanie się 

informacji

Multiplikowanie się 

informacji
-



Stan obecny - reklamy

Miasto Pozostałe obszary zabudowane Obszary rolne, chronione

Na budynkach

Max pow. 15 mkw. Max pow. 48 mkw. -

Prostopadłe do ściany Prostopadłe do ściany -

Powyżej pierwszej kondygnacji Powyżej pierwszej kondygnacji -

W postaci wyświetlanego napisu - -

Na dachu - -

Jaskrawe kolory Jaskrawe kolory -

Max pow. 15 mkw. Max pow. 3 mkw. -

Wolnostojące

Max pow. 54 mkw. Max pow. 72 mkw. Max pow. 9 mkw.

W postaci wyświetlanego napisu - -

Reklama ruchoma - -

Baner nad ulicą - -

Ze strzałką kierunkową Ze strzałką kierunkową Ze strzałką kierunkową

W wiacie przystanku autobusowego - -

- Ekran LED -

Na wysokim słupie o max pow. 30 mkw. Na wysokim słupie o max pow. 28 

mkw.

Na wysokim słupie o max 

pow. 15 mkw.

Multiplikowanie się informacji Multiplikowanie się informacji -

Skumulowanie reklam przy 

skrzyżowaniach

Skumulowanie reklam przy 

skrzyżowaniach

-

Na ogrodzeniach Szerokość do 2 m Szerokość ponad 3 m Szerokość do 1,5 m

Obiekty 

ogłoszeniowe

Słup ogłoszeniowy do 4 m Słup ogłoszeniowy do 4 m -

Tablica ogłoszeniowa do 1,5 mkw. Tablica ogłoszeniowa do 1,5 mkw. -

Tablica informacyjna do 6 mkw. Tablica informacyjna do 6 mkw. -

Maszty flagowe Wys. powyżej 7 m Wys. powyżej 7 m -



Stan obecny



Podział na obszary

Zielony

obszary 
chronione, rolne

Żółty 

obszary 
mieszkaniowe

Czerwony

strefa usługowa 
w mieście

Fioletowy

Auchan, ulica 
Kolejowa

Regulacje

Tablice i 
urządzenia 
reklamowe

Szyldy Ogrodzenia
Obiekty małej 
architektury

Struktura kodeksu krajobrazowego





OBSZAR ZIELONY

REKLAMY SZYLDY

Rodzaj Max pow./inne Rodzaj Max pow.

Ogłoszenie o sprzedaży lub wynajmie 0,5 m2 Szyld wolnostojący 1 m2

Tablica reklamująca budowę 2 m2 Wolnostojące urządzenie grupujące 

szyldy

2 m2

Tablica reklamowa umieszczona na 

rusztowaniach na czas trwania robót 

budowlanych

Nie dłużej niż na 

okres 1 roku od 

rozpoczęcia budowy

Szyld bezpośrednio umieszczony na 

elewacji

0,5 m2

Gablota informacyjna Sytuowane 

wyłącznie przez 

gminę

Szyld bezpośrednio umieszczony na 

ogrodzeniu

0,25 m2

Tablica informacyjna Urządzenie grupujące szyldy

bezpośrednio umieszczone na 

elewacji

1 m2

Słup ogłoszeniowy Urządzenie grupujące szyldy 

bezpośrednio umieszczone na 

ogrodzeniu

0,5 m2

Słup reklamowy Szyld semaforowy 0,25 m2

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED, graffiti reklamowe, 

reklama na ogrodzeniu

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED, graffiti 

reklamowe



OBSZAR ŻÓŁTY

REKLAMY SZYLDY

Rodzaj Max pow./inne Rodzaj Max pow.

Ogłoszenie o sprzedaży lub 

wynajmie

0,5 m2 Szyld wolnostojący 2 m2

Tablica reklamująca budowę 2 m2 Wolnostojące urządzenie grupujące szyldy 4 m2

Tablica reklamowa 

umieszczona na 

rusztowaniach na czas 

trwania robót budowlanych

Nie dłużej niż 

na okres 1 roku 

od rozpoczęcia 

budowy

Szyld bezpośrednio umieszczony na elewacji 1,5 m2

Szyld bezpośrednio umieszczony na ogrodzeniu 0,25 m2

Gablota informacyjna, tablica 

informacyjna, słup 

ogłoszeniowy, słup 

reklamowy

Sytuowane 

wyłącznie przez 

gminę

Urządzenie grupujące szyldy bezpośrednio 

umieszczone na elewacji

2 m2

Urządzenie grupujące szyldy bezpośrednio 

umieszczone na ogrodzeniu

1 m2

Wolnostojąca tablica 

reklamowa lub urządzenie 

reklamowe wolnostojące

2,2 m2 Szyld semaforowy 0,5 m2

Szyld naniesiony na szybę okna lub drzwi 10% 

powierzchni

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED, 

graffiti reklamowe, reklama na ogrodzeniu

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED, graffiti reklamowe



OBSZAR CZERWONY

REKLAMY SZYLDY

Rodzaj Max pow./inne Rodzaj Max pow.

Ogłoszenie o sprzedaży lub 

wynajmie

0,5 m2 Szyld wolnostojący 2 m2

Tablica reklamująca budowę 2 m2 Wolnostojące urządzenie grupujące szyldy 4 m2

Tablica reklamowa 

umieszczona na 

rusztowaniach na czas 

trwania robót budowlanych

Nie dłużej niż na 

okres 1 roku od 

rozpoczęcia 

budowy

Szyld bezpośrednio umieszczony na elewacji 1,5 m2

Szyld bezpośrednio umieszczony na ogrodzeniu 0,25 m2

Gablota informacyjna, 

tablica informacyjna, słup 

ogłoszeniowy, słup 

reklamowy

Sytuowane 

wyłącznie przez 

gminę

Urządzenie grupujące szyldy bezpośrednio 

umieszczone na elewacji

3 m2

Urządzenie grupujące szyldy bezpośrednio 

umieszczone na ogrodzeniu

2 m2

Wolnostojąca tablica 

reklamowa lub urządzenie 

reklamowe wolnostojące

Max szerokość 1,5 

m

Szyld semaforowy 0,5 m2

Szyld naniesiony na szybę okna lub drzwi 10% pow.

Tablica reklamowa lub 

urządzenie reklamowe 

umieszczone na budynku

5 m2 /1 obiekt na 

każde 10 metrów

bieżących elewacji

Szyld w formie neonu 5-25 m2

Szyld w formie liter przestrzennych, kasetonów 

świetlnych

5-25 m2

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED z 

wyjątkiem reklam na budynku, graffiti reklamowe, 

treść reklamowa na miękkim, wiotkim materiale, 

reklama na ogrodzeniu

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED, graffiti reklamowe



OBSZAR FIOLETOWY

REKLAMY SZYLDY

Rodzaj Max pow./inne Rodzaj Max pow.

Ogłoszenie o sprzedaży lub 

wynajmie

0,5 m2 Szyld wolnostojący 5 m2

Tablica reklamująca budowę 2 m2 Wolnostojące urządzenie grupujące szyldy 10 m2

Tablica reklamowa 

umieszczona na 

rusztowaniach na czas 

trwania robót budowlanych

Nie dłużej niż na 

okres 1 roku od 

rozpoczęcia 

budowy

Szyld bezpośrednio umieszczony na elewacji 3 m2

Szyld bezpośrednio umieszczony na ogrodzeniu 0,25 m2

Gablota informacyjna, 

tablica informacyjna, słup 

ogłoszeniowy, słup 

reklamowy

Sytuowane 

wyłącznie przez 

gminę

Urządzenie grupujące szyldy bezpośrednio 

umieszczone na elewacji

6 m2

Urządzenie grupujące szyldy bezpośrednio 

umieszczone na ogrodzeniu

2 m2

Wolnostojąca tablica 

reklamowa lub urządzenie 

reklamowe wolnostojące

Maszt flagowy, 

pylon, totem, 

billboard 9-48 m2

Szyld semaforowy 0,5 m2

Szyld naniesiony na szybę okna lub drzwi 10% pow.

Tablica reklamowa lub 

urządzenie reklamowe 

umieszczone na budynku

5 m2 /1 obiekt na 

każde 10 metrów

bieżących elewacji

Szyld w formie neonu 5-50 m2

Szyld w formie liter przestrzennych, kasetonów 

świetlnych

5-50 m2

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED z 

wyjątkiem reklam na budynku, graffiti reklamowe, 

treść reklamowa na miękkim, wiotkim materiale, 

reklama na ogrodzeniu

Mural reklamowy, reklama ruchoma, LED, graffiti reklamowe



Przykładowe rozwiązania

Szyldy – obszar żółty:



Przykładowe rozwiązania

Urządzenie grupujące szyldy – obszar żółty:



Przykładowe rozwiązania

Reklamy - ogrodzenia:

Przykładowe rozwiązania

REKALMA 1 REKALMA 2 REKALMA 3



Reklamy wolnostojące – obszar fioletowy:

Przykładowe rozwiązania

5 000 m2

5 000 – 10 000 m2

>10 000 m2

9 m2

9/12/18/
36/48 m2

9/12/18/
36/48 m2

9/12/18/
36/48 m2

9/12/18/
36/48 m2

9/12/18/
36/48 m2

9 m2 18 m2
9+18= 27 m



Termin dostosowania

Tablice i 
urządzenia 
reklamowe

• 24 miesiące

Szyldy

• 36 miesięcy

Ogrodzenia

• Obszar zielony: 
6 lat; ogrodzenia 
uszkodzone –
24 miesiące

• Pozostałe 
obszary: nie 
wymagają, z 
wyjątkiem 
ogrodzeń 
uszkodzonych w 
terminie 24 
miesięcy

Obiekty małej 
architektury

• Nie wymagają, z 
wyjątkiem 
obiektów 
uszkodzonych w 
terminie 12 
miesięcy



Dziękujemy za uwagę


