
Kodeks krajobrazowy 

w Gminie Łomianki

Uwagi do projektu uchwały
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1. Obiekty małej architektury

2. Ogrodzenia

3. Szyldy

4. Reklamy

5. Pozostałe



Obiekty małej architektury

1. 103 uwag

2. 5 rodzajów spraw / uregulowań

3. Składane przede wszystkim przez mieszkańców

4. Najwięcej uwag dotyczących:

– Zmniejszenia do 5 m odległości małej architektury od drogi – 36 uwag

– Rezygnacji z definicji obiektu uszkodzonego – 31 uwag

– Braku regulowania obiektów rekreacji codziennej – 28 uwag

5. Głównie obszar zielony



Obiekty małej architektury

Zmniejszenie do 5 m odległości małej architektury od drogi

1. § 3, 7, 11 i 15 ust. 2 pkt 1 uchwały

2. Wymagania szczególne dla obiektów małej architektury sytuowanych w pasie 

terenu o szerokości 15 m licząc od granicy pasa drogowego drogi publiczne: 

niedopuszczalne jest sytuowanie (…)

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Badanie ankietowe i postulaty zgłaszane przez mieszkańców

– Występowanie wąskich działek, na których de facto wprowadzany jest zakaz obiektów małej 

architektury (np. ul. Czerwonego Kapturka i Konopnickiej)

– Możliwe rozbieżności interpretacyjne (donice?)

– Trudności w egzekucji

– Wyraźny sprzeciw mieszkańców



Obiekty małej architektury

Zmniejszenie do 5 m odległości małej architektury od drogi



Obiekty małej architektury

Rezygnacja z definicji obiektu uszkodzonego

1. § 2 pkt 44 uchwały

2. Przez uszkodzony obiekt należy rozumieć obiekt małej architektury (…) który 

utracił walory estetyczne w porównaniu do obiektu nowego. Utratą walorów 

estetycznych jest każda istotna różnica w wyglądzie obiektu w porównaniu do 

wyglądu obiektu nowego, zwłaszcza: odbarwienie, przebarwienie, 

domalowanie, doklejka, rozwarstwienie, korozja, odkształcenie, rozdarcie, 

utrata fragmentu itp.

3. Propozycja: uwzględnić 

4. Uzasadnienie:
– Trudności w interpretacji

– Brak skutecznych mechanizmów egzekucyjnych

– Odbarwienia na kapliczkach przydrożnych, nowych koszach na śmieci



Obiekty małej architektury

Rezygnacja z definicji obiektu uszkodzonego



Obiekty małej architektury

Usunięcie regulowań obiektów rekreacji codziennej 

1. § 3, 7, 11 i 15 ust. 2 pkt 1 uchwały

2. (…) pasie terenu o szerokości 15 m licząc od granicy pasa drogowego drogi 

publicznej: niedopuszczalne jest sytuowanie obiektów użytkowych rekreacji 

codziennej.

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Niejasne różnice pomiędzy obiektami małej architektury a obiektami rekreacji codziennej

– Trudności w egzekucji

– Wyraźny sprzeciw mieszkańców



Obiekty małej architektury

Odstąpienie od regulowania technologii wykonania

1. § 3, 7, 11 i 15 ust. 1 pkt 2 uchwały

2. Technologia wykonania obiektu małej architektury i materiały użyte do jego 

wykonania, muszą zapewniać trwałość walorów estetycznych obiektu, w 

okresie w jakim wystawiony jest on na widok publiczny; niedopuszczalne jest 

pozostawanie na widoku publicznym obiektów uszkodzonych 

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Brak technologii, która zapewniałaby całkowitą trwałość walorów estetycznych obiektu

– Żaden materiał nie da gwarancji trwałości (farba-odbarwienie, metal-rdza, kamień-wykruszenie)

– Trudności w egzekucji



Obiekty małej architektury

Odstąpienie od regulowania technologii wykonania



Obiekty małej architektury

Wniosek o zdefiniowanie pojęcia małej architektury

1. Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: obiekcie małej architektury - należy przez to 

rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
– kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

– posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

– użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Definicja uregulowana w ustawie Prawo budowlane

– Brak kompetencji Gminy do zmiany lub rozszerzania definicji ustawowej



Ogrodzenia

1. 198 uwag

2. 7 rodzajów spraw / uregulowań

3. Składane przede wszystkim przez mieszkańców

4. Najwięcej uwag dotyczących:

– Okresu dostosowania – 43 uwagi

– Odsunięcia ogrodzeń dla dróg węższych niż 8 m – 36 uwag

– Wysokości ogrodzeń – 35 uwag

5. Głównie obszar zielony



Ogrodzenia

Zrezygnowanie z wprowadzania okresu dostosowania

1. § 19 ust. 3 uchwały

2. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 [obszar zielony] ustala się 

termin dostosowania ogrodzeń istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały, do zasad, warunków i innych wymagań w niej określonych na nie 

więcej niż 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały z wyjątkiem 

obiektów uszkodzonych, które należy dostosować do wymagań określonych 

niniejszą uchwałą w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejście w 

życie niniejszej uchwały. 

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Brak skutecznych mechanizmów egzekucyjnych

– Wysokie ryzyko odszkodowawcze

– Brak wskazania w trakcie badania ankietowego

– Wyraźny sprzeciw mieszkańców



Ogrodzenia
Odsunięcie ogrodzeń dla dróg węższych niż 8 m

1. § 6, 10, 14 i 18 ust. 1 pkt 1 uchwały

2. Minimalna odległość sytuowania ogrodzenia trwale związanego z gruntem od 

osi pasa drogowego nie może być mniejsza niż 4 m w przypadku gdy 

faktyczna szerokość pasa drogowego lub szerokość pasa drogowego w 

liniach rozgraniczających określonych planem miejscowym - jest mniejsza niż 

8 m 

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Bardzo silna ingerencja w teren prywatny

– Przypadki „obustronnego” odsunięcia ogrodzeń (np. ul. Stara 

i Nowa – zmniejszenie działek o około 50 m kwadratowych każda)

– Ryzyko braku zachowania linii ogrodzeń oraz 

występowania wolnostojących słupów energetycznych

– Wejście w granice domów

– Problemy z zagospodarowaniem terenu (budowa drogi, 

chodnika, spójne nasadzenia etc.)

– Brak skutecznych mechanizmów egzekucyjnych

– Wysokie ryzyko odszkodowawcze

– Brak wskazania w trakcie badania ankietowego

– Wyraźny sprzeciw mieszkańców

– Rozważyć inne instrumenty (np. zakaz parkowania)



Ogrodzenia

Odsunięcie ogrodzeń dla dróg węższych niż 8 m



Ogrodzenia

Zmiana wysokości ogrodzeń

1. § 6, 10, 14 i 18 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały

2. Gabaryty ogrodzeń
– wysokość ogrodzeń trwale związanych z gruntem nie więcej niż 1,5 m,, przy czym dla ogrodzeń od 

strony ulicy Kolejowej, nie osłoniętych urządzeniami do ochrony przed hałasem dopuszcza się 

wysokość do 2,2 m; 

– dla ogrodzeń innych niż ogrodzenia trwale związane z gruntem maksymalna wysokość nie więcej 

niż 1,0 m; ograniczenie nie dotyczy żywopłotów. 

3. Propozycja: uwzględnić częściowo do 1,8 m lub 1,9 m

4. Uzasadnienie:
– Polska przypadłość ogradzania terenów

– Wyraźny sprzeciw mieszkańców

– Chęć zachowania prywatności na nieruchomościach

– Różne wysokości standardowych ogrodzeń

– Trudność w jednoznacznym stwierdzeniu negatywnej roli ogrodzenia wyższego niż 1,5 m

– Brak skutecznych mechanizmów egzekucyjnych



Ogrodzenia

Zmiana wysokości ogrodzeń



Ogrodzenia

Rezygnacja z zakazu wykorzystania tworzyw sztucznych

1. § 6, 10, 14 i 18 ust. 3 pkt 5 lit. b uchwały

2. zakazuje się sytuowania ogrodzeń trwale związanych z gruntem wykonanych 

z płycin, siatek, prętów i profili - z tworzyw sztucznych 

3. Propozycja: uwzględnić 

4. Uzasadnienie: 
– Siatki powlekane PVC jako substancją chroniącą przed zjawiskami atmosferycznymi

– Ogrodzenia kompozytowe jako niekoniecznie źle wyglądające



Ogrodzenia

Zwiększenie przezierności

1. § 6, 10, 14 i 18 ust. 3 pkt 3 uchwały

2. Przezierność ogrodzeń trwale związanych z gruntem od strony terenów 

komunikacji powinna odpowiadać następującym wskaźnikom: 
– w przypadku publicznych dróg klasy lokalnej i dojazdowej, publicznych ciągów pieszych, 

publicznych ciągów pieszych z możliwością dojazdu, wydzielonych dróg rowerowych - nie mniej niż 

70%, 

– w przypadku publicznych dróg klasy zbiorczej - nie mniej niż 50%, 

– w przypadku drogi krajowej nr 7 – ulica Kolejowa – dopuszcza się ogrodzenia nieprzezierne 

(pełne). 

3. Propozycja: uwzględnić 

4. Uzasadnienie: 
– Polska przypadłość ogradzania terenów

– Chęć zachowania prywatności 

na nieruchomościach

– Chęć ochrony przed hałasem

– Brak skutecznych mechanizmów egzekucyjnych



Ogrodzenia

Usunięcie definicji obiektu uszkodzonego w odniesieniu do 

ogrodzeń

1. § 2 pkt 44 uchwały

2. Przez uszkodzony obiekt należy rozumieć (…) ogrodzenie które utraciło 

walory estetyczne w porównaniu do obiektu nowego. Utratą walorów 

estetycznych jest każda istotna różnica w wyglądzie obiektu w porównaniu do 

wyglądu obiektu nowego, zwłaszcza: odbarwienie, przebarwienie, 

domalowanie, doklejka, rozwarstwienie, korozja, odkształcenie, rozdarcie, 

utrata fragmentu itp.

3. Propozycja: uwzględnić 

4. Uzasadnienie: 
– Trudności w interpretacji

– Brak skutecznych mechanizmów egzekucyjnych

– Ogrodzenia instytucji gminnych



Ogrodzenia

Zakaz sytuowania ogrodzeń trwale związanych z gruntem na 

wybranych terenach

1. § 6, 10 i 18 ust. 1 pkt 3 uchwały

2. Zakazuje się sytuowania ogrodzeń trwale związanych z gruntem: a) w 

granicach strefy zwykłej i strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (…) i na terenach przeznaczonych w 

planach miejscowych pod (…)

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie: 
– Zawarto wyłączenie dla nieruchomości zabudowanych

– Można sytuować ogrodzenia lekkie (nietrwale związane z gruntem)



Szyldy

1. 25 uwag

2. 4 rodzajów spraw / uregulowań

3. Składane przede wszystkim przez mieszkańców

4. Najwięcej uwag dotyczących:

– Zwiększenia powierzchni – 15 uwag

– Sposobu mocowania / sytuowania szyldu – 4 uwagi

5. Głównie obszar zielony i żółty



Szyldy

Zwiększenie powierzchni szyldów

1. § 5 ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 2, ust. 8 pkt 3, ust. 9 pkt 2, 

ust. 10 pkt 4 i § 17  ust. 7 pkt 2 uchwały

2. Warunki i wymagania szczegółowe dla obiektów (…):
– Szyld wolnostojący – maksymalna powierzchnia 1 m2

– Wolnostojące urządzenie grupujące szyldy – maksymalna powierzchnia 2 m2

– Szyld bezpośrednio umieszczony na elewacji – maksymalna powierzchnia 0,5 m2

– Szyld bezpośrednio umieszczony na ogrodzeniu – maksymalna powierzchnia 0,25 m2

– Urządzenie grupujące szyldy bezpośrednio umieszczone na elewacji – maksymalna powierzchnia 

1 m2

– Szyld semaforowy – maksymalna powierzchnia 0,25 m2

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie: 
– Podane powierzchnie w uchwale dają dostateczną możliwość poinformowania o działalności

– Uwagi dotyczą głównie obszaru zielonego o szczególnych walorach krajobrazowych

– Większość ulic na obszarze zielonym to wąskie drogi lokalne lub wewnętrzne (łatwość w 

odczytaniu napisu przez kierowców lub pieszych)



Szyldy

Zwiększenie powierzchni szyldów



Szyldy

Sposób mocowania / sytuowania szyldu 

1. § 5 ust. 5 pkt 3 uchwały

2. Warunki i wymagania szczegółowe dla wolnostojącego urządzenia 

grupującego szyldy: minimalna odległość usytuowania urządzenia 

grupującego szyldy względem granicy pasa drogowego drogi publicznej – 3 m.

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie: 
– Zwiększenie widoczności szyldu

– Większe uporządkowanie szyldów wolnostojących względem pasa drogowego

– Sytuacje, w których odległość między budynkiem a ogrodzeniem jest mniejsza niż 3 m



Szyldy

Sposób mocowania / sytuowania szyldu 



Szyldy

Uwzględnienie sytuacji, w które nieruchomość ma dostęp do 

dwóch dróg

1. § 5, 9, 13 i 17 ust. 3 pkt 2 uchwały

2. Dla nieruchomości gdzie działalność prowadzi więcej niż jeden podmiot 

gospodarczy, szyldy obowiązkowo umieszcza się w urządzeniu grupującym 

szyldy.

3. Propozycja: odrzucić 

4. Uzasadnienie: 
– Działalność prowadzona w nieruchomości lokalowej dopuszcza sytuowanie szyldów pojedynczych



Szyldy

Uwzględnienie sytuacji, w które nieruchomość ma dostęp 
do dwóch dróg



Reklamy

1. 260 uwag

2. 17 rodzajów spraw / uregulowań

3. Składane przede wszystkim przez przedsiębiorców i właścicieli 

tablic i urządzeń reklamowych

4. Najwięcej uwag dotyczących:

– Definicji – 58 uwagi

– Większych możliwości sytuowania gablot informacyjnych – 39 uwag

– Dopuszczenia na ogrodzeniach informacji o ochronie obiektu– 24 uwagi

5. Głównie obszar czerwony i fioletowy



Reklamy

Definicje

1. § 2 pkt 2, 6, 24, 26, 32, 35, 36, 39, 41 uchwały

2. Wnioskowany zakres zmian:
– Dopuszczenie 5% tolerancji dla powierzchni ekspozycji

– Rezygnacja z pojęcia obiekt reklamowy

– Doprecyzowanie pojęcia obiektu kultury

– Usunięcie definicji ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie

– Modyfikacja pojęcia pylonu

– Usunięcie definicji reklamy ruchomej

– Zwiększenie rozmiarów słupa reklamowego

– Usunięcie definicji tablicy reklamującej budowę

– Modyfikacja pojęcia totemu

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Równe traktowanie wszystkich nieruchomości

– Ograniczenia ustawowe

– Usunięcie sprzeczności

– Wyeliminowanie niejednoznaczności

– Możliwości egzekucji



Reklamy

Definicje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie

Budynek użyteczności publicznej to  

budynek przeznaczony na potrzeby  (…) 

obsługi bankowej, handlu, gastronomii, 

usług (…)



Reklamy

Definicje

1. § 2 pkt 1, 8, 10, 12-19, 30, 37, 40 i 43 uchwały

2. Wnioskowany zakres zmian:
– Usunięcie definicji baneru

– Zmiana definicji graffiti reklamowego

– Dopuszczenia dynamicznych iluminacji

– Rezygnacji z zakazu stosowania jaskrawych odcieni wybranych kolorów

– Usunięcia definicji kasetonu

– Usunięcia definicji powierzchni reklamy

– Doprecyzowanie definicji słupa ogłoszeniowego

– Doprecyzowanie definicji tablicy informacyjnej

– Doprecyzowanie definicji urządzenia LED

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Równe traktowanie wszystkich nieruchomości

– Ograniczenia ustawowe

– Usunięcie sprzeczności

– Wyeliminowanie niejednoznaczności

– Możliwości egzekucji



Reklamy

Definicje

Utrzymanie 

zakazu 

wykorzystania 

jaskrawych 

odcieni, ale 

ograniczone do 

elementów 

konstrukcyjnych 

oraz sytuacji, w 

której udział 

jaskrawego koloru 

przekroczy 30% 

powierzchni



Reklamy

Zmniejszenie ograniczeń dot. gablot informacyjnych

1. § 8 ust. 8 pkt 1

2. Warunki i wymagania szczegółowe dla obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 

4 [gablot informacyjnych, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, 

słupów reklamowych]: obiekty mogą być sytuowane wyłącznie przez gminę w 

przestrzeni publicznej lub w miejscach publicznie dostępnych;

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Równe traktowanie wszystkich nieruchomości

– Wyraźne oczekiwania mieszkańców

– Narzucić standard wykonania (np. tylko oszklone)



Reklamy

Dopuszczenie na ogrodzeniach informacji o ochronie obiektu

1. § 8 ust. 2

2. Dodanie punktu: tablica reklamowa umieszczana na bramie albo furtce 

ogrodzenia albo w ramach sąsiedniego przęsła

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Dopuszczenie tabliczek informujących o ochronie

– Konieczne ograniczenie powierzchni do 0,25 m2 oraz liczby (1 na nieruchomość, 2 dla 

nieruchomości narożnych)

– Nie powoduje uciążliwości



Reklamy

Usunięcie ograniczenia zagęszczenia reklam

1. § 16 ust.9 pkt 2 uchwały

2. Na jednej nieruchomości można umieścić 
– w przypadku nieruchomości o powierzchni nie przekraczającej 5 000 m2 - jeden obiekt reklamowy 

wolnostojący, jedno lub dwustronny, o powierzchni nie większej niż 9 m2,

– w przypadku nieruchomości o powierzchni przekraczającej 5 000 m2, ale nie większej niż 10 000 

m2 - dwa obiekty reklamowe wolnostojące, jedno lub dwustronne,

– w przypadku nieruchomości o powierzchni przekraczającej 10 000 m2 - trzy obiekty reklamowe 

wolnostojące, jedno lub dwustronne

– w przypadku dróg publicznych - dowolną ilość citylightów z zastrzeżeniem, że odległość pomiędzy 

citylightami nie może być mniejsza niż 20 m;

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– W badaniu ankietowym mieszkańcy 

wskazali, że w pierwszej kolejności 

ograniczona powinna zostać liczba reklam

– Uwzględnienie uwago konserwowałoby 

stan obecny

– Można rozważyć usunięcie zapisu pod 

warunkiem połączenia z pkt 3 (określającym 

minimalne odległości pomiędzy billboardami)



Reklamy

Usunięcie ograniczenia zagęszczenia reklam



Reklamy

Usuniecie zakazu wykorzystania tworzyw sztucznych

1. § 4, 8, 12 i 16 ust. 8 pkt 3 lit. a

2. Ze względu na materiał, z jakich obiekt jest wykonany zakazuje się sytuowania 

obiektów wykonanych z tworzyw sztucznych

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Obecnie do produkcji tablic i urządzeń reklamowych często wykorzystuje się tworzywa sztuczne 

np. „citylight”, elementy oświetlenia billboardu

– Proponuje się zawrzeć ograniczenie, że udział tworzywa sztucznego nie może być wyższy niż 50% 

lub objąć zakazem wyłącznie elementy konstrukcyjne



Reklamy

Określenie sposobu mierzenia odległości między reklamami

1. § 12 ust. 9 pkt 1, § 16 ust. 9 pkt 3 uchwały

2. Minimalna odległość pomiędzy billboardami nie może być mniejsza od liczby 

wyrażonej w metrach będącej sumą powierzchni billboardów wyrażonych w 

m2 ; w przypadku billboardów dwustronnych do kalkulacji odległości bierze się 

powierzchnię tylko jednej tablicy;

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Potrzeba ujednoznacznienia

– Nie spowoduje większego zagęszczenia reklam

– Pomiar do stopy billboardu lub w najkrótszym miejscu

– Rozważyć wyłączenie dla billboardu po przeciwnych stronach drogi (szerokość: 45 m)



Reklamy

Określenie sposobu mierzenia odległości między reklamami



Reklamy

Złagodzenie ograniczeń dla ogłoszeń o sprzedaży lub 

wynajmie

1. § 4 ust. 5

2. Wnioskowany zakres zmian:
– Zwiększenie liczby ogłoszeń

– Dopuszczenie innych kolorów (w tym żółtego tła)

– Zwiększenie powierzchni

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Zaleca się usunięcie regulacji ingerującej w treść ogłoszenia

– Należy pozostawić możliwość dowolnej reklamy, ale przy zachowaniu parametrów określonych dla 

ogłoszenia o sprzedaży lub wynajmie (zapobiegnie nadużywaniu reklamy)



Reklamy

Wydłużenie terminu dostosowania

1. § 19 ust. 1

2. Dla wszystkich obszarów, o których mowa w § 1 ust. 2, ustala się termin 

dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych – nie będących szyldami do zakazów, 

zasad, warunków i innych wymagań w niej określonych, na nie więcej niż 24 

miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Dotyczy wyłącznie legalnych w dniu wejścia w życie tablic i urządzeń reklamowych

– Ograniczenie ryzyka odszkodowawczego

– Zniechęcanie za pomocą opłaty reklamowej, a nie zakazu

– Późniejsze osiągnięcie efektów

– Maksymalnie 60 miesięcy



Reklamy

Dopuszczenie innych typów urządzeń reklamowych na 

obszarze zielonym

1. § 4 ust. 2 i 4 uchwały

2. Wnioskowany zakres zmian:
– Dopuszczenie urządzeń typu „citylight”

– Dopuszczenie urządzeń LED

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Obszar zielony cechuje się szczególnymi walorami przyrodniczymi oraz uspokojoną funkcją 

mieszkalną, dlatego wprowadza się zaostrzone normy ochrony przed reklamą i nadmiarem światła 

sztucznego o zróżnicowanej brawie



Reklamy

Zrównanie praw podmiotowych w zakresie umieszczania 

reklam

1. § 5 ust. 11 pkt 2-4, § 17 ust. 14

2. Przepisów ust 1-13 nie stosuje się do:
– zabudowa usługowa administracji publicznej, w tym obiekty służące zapewnieniu bezpieczeństwa,

– zabudowa usług kultury,

– zabudowa sakralna lub zabudowa związana z działalnością kościołów lub innych związków 

wyznaniowych

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Równe traktowanie wszystkich nieruchomości

– Wyeliminowanie niejednoznaczności

– Oczekiwania mieszkańców

– Przyznanie określonym podmiotom szczególnych uprawnień



Reklamy

Dopuszczenie reklam na obiektach małej architektury

1. § 7 ust. 1 pkt 1 uchwały

2. Niedopuszczalne jest wystawiania na widok publiczny obiektów małej 

architektury będących jednocześnie nośnikami treści reklamowej

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Dopuścić co najmniej 

oznaczenie producenta

– Możliwe umowy sponsorskie 

np. na place zabaw

– Stojaki na rowery

– Kosze na śmieci



Reklamy

Doprecyzowanie zasad sytuowania reklam

1. § 8 ust. 4 pkt 4 i 5

2. Wnioskowany zakres zmian:
– Niedopuszczalne jest aby obiekt reklamowy zasłaniał istotne lub charakterystyczne dla architektury 

budynku elementy, takie jak: okna, drzwi, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, artykulacja, 

detale i dekoracje: sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp.; warunek nie 

dotyczy obiektów, o którym mowa w ust.2 pkt 3; 

– Obiekt reklamowy w całości musi być usytuowany na jednej nieruchomości; 

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Ochrona wizualna budynków

– Zapewnienie łatwości w egzekucji postanowień uchwały

– § 8 ust. 4 pkt 4 uzupełnić o zwrot „w szczególności” zamiast itp.”

– Rozważyć zdefiniowanie pojęcia nieruchomość



Reklamy

Zmiana wysokości „citylight” do 2,5 m

1. § 12 ust. 9 pkt 3 uchwały

2. Maksymalna wysokość obiektu reklamowego dla citylightów - nie więcej niż 

1,8 m

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– 180 cm jest standardową wysokością plakatu

– Możliwe stosowanie stopy / podmurówki / podestu

– Należy uwzględnić profile / obudowę



Reklamy

Wyeliminowanie powtórzenia ustawy

1. § 12 ust. 11 pkt 1, § 16 ust. 11 pkt 2,

2. Przepisów ust 2 - 10 nie stosuje się do obiektów reklamowych: 
– stanowiących realizację obowiązku nałożonego przepisami prawa, 

– niosących wyłącznie treści informacyjne, trwale upamiętniających osoby, instytucje lub wydarzenia, 

– o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, 

jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów 

użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy; 

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Art. 37c ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

– Zasady techniki prawodawczej



Reklamy

Złagodzenie wymagań dla reklamy na budynkach

1. § 12 ust. 10

2. Wnioskowany zakres zmian:
– Dopuszczenie tablic reklamowych przy krawędzi elewacji (na narożnikach budynków)

– Dopuszczenie większej liczby tablic reklamowych

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Kierunek wskazany przez mieszkańców w ramach

badania ankietowego

– Intencją wprowadzenie zasad estetycznego

sytuowania tablic reklamowych i ograniczenie ich liczby



Reklamy

Zwiększenie wysokości billboardów

1. § 16 ust. 9 pkt 4 lit c i e uchwały

2. Wnioskowany zakres zmian:
– maksymalna wysokość billboardów 9 m2 i billboardów12 m2 – 9 m, 

– maksymalna wysokość billboardów 9 m2 i billboardów12 m2 – 16 m, 

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Ograniczenie ryzyka odszkodowawczego



Reklamy

Ograniczenie zakazu reklam na wskazanych rodzajach 

nieruchomości 

1. § 8 ust. 4 pkt 1, § 16 ust. 4 pkt 1

2. Dopuszczenie reklam na
– Gruntach rolnych, gruntach leśnych, gruntach pod wodami, nieużytkach 

– Zurbanizowanych terenach niezabudowanych lub w trakcie zabudowy

– Terenach dróg publicznych 

– Cmentarzach, publicznych terenach zieleni urządzonej

– Nieruchomościach zabudowy usług edukacji, nieruchomościach z zabytkami, nieruchomościach z 

zabudową sakralną

3. Propozycja: częściowo uwzględnić (w zakresie lit. a-c)

4. Uzasadnienie:
– W obszarze fioletowym spora część billboardów występuje na obszarach niezabudowanych, 

rolnych

– W lit. a występuje ingerencja w treść reklamy

– W lit. c przyznanie gminie monopolu na reklamy określonego typu



Reklamy

Rozszerzenie form obiektów reklamowych

1. § 16 ust. 9 pkt 1

2. Dopuszczone formy obiektów reklamowych to:
– Maszt flagowy

– Pylon, totem – jedno- i dwustronne,

– Billboard 9 m2, billboard 12 m2, billboard 18 m2, billboard 36 m2, billboard 48 m2 – jedno- i 

dwustronne,

– Citylight – jedno- i dwustronne; 

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Brak rzeczowego uzasadnienia dla rozszerzania katalogu obiektów reklamowych



Reklamy

Dopuszczenie graffiti reklamowego

1. § 16 ust. 3 pkt 2 uchwały

2. Zakazuje się stosowania graffiti reklamowego, murali reklamowych i reklamy 

ruchomej

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Równe traktowanie wszystkich nieruchomości

– Brak jednoznacznego stwierdzenia o szpecącym charakterze

– Nieskazywane w badaniu ankietowym jako problem



Reklamy

Zmodyfikowanie zapisów dotyczących urządzeń LED

1. § 16 ust. 10 pkt 5 lit. a

2. W przypadku urządzeń LED umożliwiających bieżącą zmianę informacji 

wizualnej minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 

30 sekund

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Kwestia regulowana przez art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych

– Doprecyzować poprzez określenie odległości od drogi publicznej



Reklamy

Zapewnienie trwałości reklam

1. § 16 ust. 4 pkt 6 uchwały

2. Technologia wykonania obiektu reklamowego i materiały użyte do jego 

wykonania, muszą zapewniać trwałość walorów estetycznych obiektu, w 

okresie w jakim wystawiony jest on na widok publiczny; niedopuszczalne jest 

pozostawanie na widoku publicznym obiektów uszkodzonych; 

3. Propozycja: odrzucić

4. Uzasadnienie:
– Oczekiwania mieszkańców zgłaszane w trakcie badania ankietowego

– Negatywne oddziaływanie na przestrzeń publiczną

– Wątpliwa funkcja reklamowa obiektu uszkodzonego



Reklamy

Dopuszczenie materiału na maszcie flagowym

1. § 16 ust. 10 pkt 1 lit. a

2. Zakazuje się stosowania następujących form prezentacji treści reklamowe: 

materiał zamocowany na maszcie flagowym

3. Propozycja: uwzględnić

4. Uzasadnienie:
– Usunięcie sprzeczności 



Pozostałe

Dopuszczenie materiału na maszcie flagowym

1. Dopuszczenie reklam czasowych w trakcie wydarzeń sportowych i 

społecznych (uwzględnić)

2. Uregulowanie składania odpadów przez mieszkańców (odrzucić)

3. Uregulowanie zasad prowadzenia kampanii wyborczej w przestrzeni 

publicznej (odrzucić)

4. Poprawienie interpunkcji w tytule uchwały (uwzględnić)

5. Poprawienie opisu załącznika w § 1 ust. 4 pkt 2 (uwzględnić)

6. Zdefiniowanie pojęcia nieruchomości (uwzględnić)

7. Podzielenie gminy na więcej obszarów (odrzucić)

8. Dopuszczenie ogłoszeń sąsiedzkich (odrzucić, złagodzić zapisy dotyczące 

gablot)

9. Utrzymanie zakazu dla urządzeń LED (uwzględnić)

10. Uregulowanie ogrodzeń w tzw. „ostrej granicy” (odrzucić)

11. Dopuszczenie wędrujących wystaw (odrzucić – nie stanowi reklamy)



Dziękujemy za uwagę


