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UCHWALA NR 
RADY MIEJSI(IEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektury, 
tablic reklamowych i unqdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytbw, standardbw 

jakokiowych oraz rodzaj6w materiai6w budowlanych, z jakich mogq by6 wykonane, 
dla miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 37a ust. 1 i 4 oraz 
art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 778,904,961,1250 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1. Ustala s i ~  zasady i wanrnki sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic 
reklamowych i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryty, standardy jakoiciowe 
oraz rodzaje rnateriakbw budowlanych, z jakich moga, by6 wykonane, dla miasta Lodzi, 
okreslone w zalqczniku Nr 1 do uchwaly. 

5 2. Rozstrzygniqcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglqdnionych przez Prezydenta 
Miasta Lodzi uwag wniesionych do wyloionego do publicznego wglqdu projektu uchwaly 
stanowi zalqcznik Nr 2 do uchwaly. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Eodzi. 

9 4. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Unqdowym Wojew6dztwa Ebdzkiego. 

Przewodniczgcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zalqcznik Nr I 

do uchwaiy Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

Zasady i warunki sytuowania obiektciw malej architektury, tablic reklamowych 
i unqdzen reklamowych oraz ogrodzeh, ich gabaryty, standardy jakoiciowe oraz 
rodzaje materiaIdw budowlanych, z jakich mogq by6 wykonane, dla miasta Lodzi. 

DZIAE I 
Przepisy ogdlne 

8 1. Celem zasad i warunkdw sytuowania obiekt6w matej architektury, tablic 
reklamowych i urzqdzeri reklamowych oraz ogrodzeli, ich gabarytbw, standard6w 
jakodciowych oraz rodzajdw materialbw budowlanych, z jakich mogq by6 wykonane, 
dla miasta Lodzi, zwanych dalej Zasadami jest: 

1) dqzenie do zachowania i ksztaltowania ladu przestrzennego na obszarze miasta Lodzi 
poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego; 

2) ochrona kraiobrazu kulfurowego i toZsamoici miasta Lodzi, a takte poprawa 
jego wizerunku poprzez przeciwdziatanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni 
miasta Lodzi, wtym szczegdlnie niekontrolowanej ekspansji reklamy zewngtrznej 
w krajobrazie miejskim; 

3) skuteczna poprawa estetykj przestrzeni publicznych oraz wsparcie w procesie 
rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, a t a k e  realizacja polityki przestrzennej 
miasta Lodzi zdefiniowanej w Strategii przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+, przyjqtej 
uchwatq Nr LVII 14611 3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r., a t a h e  
jej rozwiniecia wynikajqcego z Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miej skie 2020+, 
przyjqtego uchwalq Nr XI121 1/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r.; 

4) wzmocnienie poczucia toisamoici i przynaleinoSci uiytkownikdw przestrzeni 
publicznych, a t a k e  dqkenie do ogblnej lepszej jakoici kycia mieszkaric6w. 

5 2. I. IlekroC w niniejszych Zasadach jest mowa o: 

1) banetze reklamowym - nalety przez to rozumied rekiame wykonanq na tkaninie, 
miekkim tworzywie sztucznym lub na papierowej folii impregnowanej, z wylqczeniem 
reklarn umieszczanych w gablotach ekspozycyjnych; 

2) billboardzie - naleky przez to rozumieC tablicg reklamowq tub urqdzenie reklamowe, 
nieoiwietlonq, odwietlonq lub podiwietlonq o standardowych wymiarach powierzchni 
ekspozycyjnej w ukladzie poziomym, w nastqpujqcych formatach (pozostale forrnaty nie 
sq dopuszczone uchwaiq): 

a) 9 m2 (2,47x3,54 m), 
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b) 12 m2 (3x4 m lub 2,38x5,04 m), 

c) 18 m2 (3x6 m); 

3) budynku uiytecznoSci publicznej - naleiy przez to rozurnie6 budynek uzytecznogci 
publicmej w rozumieniu przepisow rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1422); 

4) budynku historycznym, ogrodzeniu historycznym lub obiekcie historycznym - naleiy 
przez to rozurnie6 odpowiednio budynek, zespdl budynkbw, ogrodzenie lub obiekt ma4ej 
architektury wraz z ich otoczeniem, niewpisane do rejestru zabytk6w lub gminnej 
ewidencji zabytkow, powstale przed rokiem 1945; 

5) budynku zabytkowym, ogrodzeniu zabytkowym lub obiekcie zabytkowym - naleiy 
przez to rozumieC odpowiednio budynek, zesp61 budynk6w, ogrodzenie lub obiekt malej 
architekhuy wraz z ich otoczeniem, wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji 
zabytkdw ; 

6) ekspozytorze - llaleiy przez to rozumieC tablicq reklamowq lub urzqdzenie reklarnowe 
w postaci nietrwale zwiqmnej z gruntem formy przestrzennej, zawierajqcej treici 
reklamowe lub informacyjne, przeznaczonej do czasowej ekspozycjilpromocji, majqcej 
na celu zaprezentowanie dzialalnoici gospodarczej lub oferty reklamowej, w tym stelaie 
wystawiennicze, stoiska promocyjno-reklamowe, balony, brarny, namioty dmuchane 
i stelaiowe, flagi, projekcje, transparenty, tarcze, plytki, sterowce itp.; 

7) elementach wygrodzeniowych - naleky plzez to rozumie6 wszelkie obiekty 
umieszczone, w celu wygrodzenia przestrzeni, np. przqsla wygrodzeniowe, donice 
z roSlinnoSciq, iywoplot, elementy kamienne, barierki, slupki itp.; 

8) fladze elewacyjnej - naleiy przez to rozumieC urzqdzenie reklamowe lub tablice 
reklarnowq, wykonane z miqkkiego materialu sytuowane prostopadle do elewacji, 
montowane na konstrukcji kotwionej w elewacji miqdzy podzialarni okiennymi; 

9) gablocie ekspozycyjnej - naleiy przez to ronunied urzqdzenie reklamowe w postaci 
oszklonej szafki, sleqce do wystawiania eksponat6w oraz zamieszczania reklamy lub 
informacji o powierzchni do 3 m2, w tym szczeg6lnie City Light Poster (CLP), tj. 
podiwietlone urzqdzenie reklamowe sluqce do zamieszczania plakat6w ,,Eurosize", w 
tym przewijanych plakat6w oraz elektronicznych plakatdw, o standardowym wymiarze 
powierzchni ekspozycyjnej 1,2 x 1,8 m; 

10) identyfikacji wizualnej - nalehy przez to rozurnied spojny system form wizualnych 
i symboli stanowiqcych o identyfikacji wybranej dzialalnoS.ci, rnajqcy na celu, poprzez 
graficzne onaczenie w dowolnej formie, wyroinienie jej spobrdd konkurencyjnych 
dzialalnobci i kreowanie jej wizerunku; 

11) kasetonie reklamowym - naleiy przez to rozumieC urzqdzenie reklarnowe w postaci 
zarnknietej konstrukcji z licem wykonanym z trwalego i sztywnego materialu, 
z widniejqcqna nim, na stale naniesionq reklarng posiadajqce wewngtrzne ir6dio gwiatla; 

12) kolorach jaskrawych - nale2y przez to rozumieC kolory oilepiajqce, fluorescencyjne, 
ktdre w spos6b raiqcy wyr6aiajq siq z otaczajqcej przestrzeni; 

13) literach przestnennych, logo pnestrzennym, logotypie przestrzennym - naleiy 
przez to rozumied urzqdzenie reklamowe w postaci przestrzennej formy napisu lub Iogo, 
nieposiadajqce tla, stanowiqce reklarnq lub nazwq wlasnq instytucji; 
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14) logo, logotypie - naleiy przez to rommieC odpowiednio symbol graficmy lub napis 
i symbol graficzny, stanowiqcy element iden tyfh j i  wizualnej podrniotu prowadzqcego 
dzialdnodt gospodarczq, spdecmq, kulturaInq itp.; 

15) lokalu - naleiy przez to rozumie6 lokal uiytkowy, mieszkalny lub lokal o innym 
przeznaczeniu, a takie pomieszczenia zlokalizowane w budynku frontowym lub oficynie; 

16) markizie - naleiy przez to rozumieC stab lub skladany daszek, oslaniajqcy okno, drzwi, 
ogrbdek gastronomicny lub witrynq sklepowq, mogqcy zawieraC wkomponowanq 
w lambrekin reklamq; 

17) maszcie flagowym - naleiy przez torozumiet pionowe urzqdzenie reklamowe 
w postaci wysokiego slupa lub pionowej konstrukcji, bez wyodrqbnionej podstawy 
mocowany w gruncie, z flagq zawierajqcq treici reklamowe, zlokalizowane na terenie 
lub bezpoSrednio w pobliiu wjazdu na teren prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej; 

18) meblach miejskich - naleiy przez to rozumied obiekty malej architektury, stanowiqce 
elementy wyposazenia przestrzeni dostqpnych publicznie, w tym miedzy innymi: lawki, 
kosze na Smieci, stojaki na rowery, wiaty przystankowe, elementy ~Swietlenia, separatory 
itp.; 

19) muralu reklamowym - naleiy przez to rozumiet malowidlo wykonane bezpoSrednio 
na Scianie budynku, niosqce lub zawierajqce wkomponowany w malowidlo przekaz 
reklamowy, z wylqczeniem murali reklamowych powstalych do roku 1989 jako 
kompozycje plastycme bez aktualnej treici reklamowej; 

20) neonie - naleiy przez to rozumie6 urzqdzenie reklamowe w postaci larnpy jarzeniowej, 
wykonanej ze szklanej rury wypehionej gazem szlachetnym, tworzqce napis o treici 
reklamowej lub kompozycjq plastycznq zawierajqcq wkomponowany przekaz reklamowy, 
z wylqczeniem neonow powstalych do roku 1989 lub ich rekonstrukcji oraz neon6w 
stanowiqcych wylqcznie kompozycjq plastyczns 

21) obiekcie malej architektury - nale2y przez to rozumieC obiekty malej architektury 
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 
r. poz. 290,961,1165 i 1250); 

22) ogr6dku gastronomicznym - naleiy przez to rozumiet miejsce przenaczone 
do sezonowego Swiadczenia ushg gastronomicnych; 

23) oiwietlonej lub podgwietlonej tablicy reklamowej, urzqdzeniu reklamowym, 
szyldzie - naleiy przez to rozumieC tablice reklamowq, urzqdzenie reklamowe lub szyld 
o powierzchni ekspozycyjnej czytelnej po zrnierzchu dziqki zastosowaniu wlasnego, 
wewnqtrznego lub zewnqtrnego zr6dl-a Swiatla; 

24) pasie reklamowym - naleiy przez to rozumied przestrzeli na elewacji, zarnykajqcq siq 
miqdzy gomq krawqdziq witryny Iub dnwiami do lokalu, a elementem architektonicznym 
oddzielajqcym pierwszq kondygnacjq nadziemnq od kondygnacji wyiszych, 
wystqpujqcym wpostaci np. gzymsu, podziah wwykoiiczeniu elewacji, uskoku, 
a w przypadku gdy taki element nie wystqpuje - do poziomu spodu stropu nad pierwsw 
kondygnacjq nadziemq budynku, 

25) plakacie - nale2y przez to rozurnieC reklarnq w postaci d d u  jednostronnego 
lub dwustronnego, o charakterze reklamowo-inforrnacyjnym, sluzqcego do umieszczania 
w przestrzeni publicnej, umieszczonego bezpoSrednio na Scianie lub przystosowanej 
do tego celu tablicy, wtym: na billboardzie, powierzchni shpa ogloszeniowego, 
w gablocie lub witrynie; 
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26) powierzchni ekspozycyjnej - naleiy przez to rozumiek cqiC tablicy reklamowej 
lub urzqdzenia reklamowego, niestanowiqcq elementbw konstrukcyjnych i zarnocowaii, 
przeznaczonq do ekspozycji reklarny lub identyfikacji wizualnej; 

27) pnestrzeni dostepnej publicznie - naleiy przez to rozumieC obszar stanowiqcy 
szczegdlnie tereny placbw, parkbw, zielehc6w lub ciqg6w komunikacyjnych do linii 
zabudowy wraz z elewacjami fiontowymi i szczegolnie eksponowanymi elewacjami 
bocznymi budynk6w oraz elementy zagospodarowania widoczne z tego obszaru; 

28) pylonie reklamowym - naleiy przez to rozumieC urqdzenie reklamowe, mocowane 
w gruncie bez wy odrqbnionej podstawy , charakteryzuj qce siq zwartq struktura, stanowiqce 
tlo dla umieszczonego na nim komponentu kilku bqdi kilkunastu szyldow o jednakowych 
gabarytach, o wysokoici do 7 metrdw, zlokalizowane bezpoSrednio w poblia wjazdu 
na teren prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej lub przy wejiciu do budynku; 

29) RAL (systemie RAL) - nalezy przez to rozurniei: system oznaczania kolor6w 
RAL Classic, opracowany przez Niemiecki Instytut JakoSci i Oznaczeii R4L 
i publikowany w formie wzornik6w kolorbw, na kt6ry skladajq siq: napis ,,RALW 
oraz cztery cyfry, z ktct6rych pierwsze dwie sygnalizujq przynaleimo5C koloru do umownie 
okredlonych grup odcieni (np. RAL 1 Oxx- grupa odcieni 26ltych, RAL 90xx-grupa odcieni 
bialych i czarnych); 

30) rekiamie, tablicy reklamowej, urzqdzeniu reklamowym, szyldzie - naIeiy przez 
to rommieC odpowiednio reklamq, tablicq reklamowg urzqdzenie reklamowe, szyld 
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

31) reklamie emituj4cej zmienne hiatlo oraz umozliwiajqcej bieiqcq zmiane 
informacji wizualnej - naleiy przez to rozumied tablicq reklamowq lub urzqdzenie 
reklamowe o elektronicmej lub cyfiowej powierzchni ekspozycyjnej, wyiwietlajqce treici 
reklamowe w formie stalego lub zmiennego komunikatu lub w formie ruchomych 
obraz6w i efekt6w wizualnych, w tym panele, ekrany i wygwietlacze LED, LCD, digital, 
telebim itp. oraz reklame audiowizualnq generowanq przy pomocy urzqdzeli 
multimedialnych emitujqcych treici reklamowe lub informacyjne w formie wyiwietlanego 
zmiennego obrazu lub dhviqku, w tym projektory i projektory holograficzne; 

32) reklamie mobilnej -naleiy przez to rozumieC tablice reklamowq lub urzqdzenie 
reklamowe lub reklamq umieszczona, na przyczepach sarnochodowych, lawetach, innych 
konstrukcjach i poj azdach, shkqcych wylqcznie W c j  i reklamowej w tym poj azdach 
z wyklejonq reklamq szybq przedniq itp. oraz reklamq obnoszona; 

33) reklamie naklejanej - naleiy przez to rozumieC reklamq wykonanq na folii naklejanej 
naoknach, witrynach sklepowych, przeszkleniach budynk6w i elewacjach szklanych 
oraz naklejanej na powierzchni innych obiektow trwale zwivanych z gruntem; 

34) reklamie okolicznoSciowej - nalegt przez to rommieC reklarnq umieszczanq na okres 
nie dfuiszy niz 21 dni przed wydarzeniem oraz nie dMej niz na czas trwania wydarzenia 
wraz z usuniqciem do 5 dni roboczych po wydarzeniu (lqcznie nie dluiej niZ 40 dni 
kalendarzowych); dotyczy wyiqcznie wydarzeii kulturalnych, sportowych, spdecznych 
itp. lub pod patronatem Prezydenta Miasta Lodzi; 

35) reklamie tranzytowej - naleiy przez to rozumieC reklamq umieszczanq na Srodkach 
komunikacji miejskiej oraz w rarnach systemu rowerow publicznych; 

36) reklamowej siatce ochronnej - ndeiy przez to rozumieC zabezpieczenie rusztowaii, 
montowane wylqcnie na czas prowadzenia prac remontowo-budowlanych 
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lub renowacyjnych, zawierajqce treici reklamowe, umieszczone na rusztowaniu, 
ogrodzeniu lub wyposaieniu placu budowy; 

37) reklamie wolnostojqcej - naleiy przez to rozumieC tablicq reklamowg urzqdzenie 
reklamowe lub szyld, Wale lub nietrwale zwiqzane z gruntem; 

38) siatce reklamowej - naleiy przez to rozurniek tablicq reklamowq lub urzqdzenie 
reklamowe w postaci reklamy wykonanej na tkaninie lub miqkkim tworzywie sztucznym 
o strukturze siatki; 

39) slupie ogloszeniowo-reklamowym - nale2y przez to rozumieC urqdzenie reklarnowe 
najczqiciej w formie walca, s u q c e  do umieszczania plakatbw, ogloszen, reklam 
i informacji, w szczeg6lnoSci o wydarzeniach kulturalnych, imprezach, itp.; 

40) stojaku reklamowym typu stojak z menu - nalem przez to rozumieC wolnostojqce 
urzqdzenie reklamowe np. w formie konstrukcji skladajqcej siq z gabloty na stelaim 
lub sztaludze malarskiej, prezentujqce menu lokalu gastronomicmego, kt6ry ten stojak 
wystawia, w godzinach otwarcia lokalu gastronomicmego; 

4l)stojaku reklamowym typu potykacz (koziolek reklamowy) - nale2y przez 
to rozumieC wolnostojqce, przestawne urzqdzenie reklarnowe, z dwustronnq powierzchniq 
ekspozycyjnq o wymiarach nieprzekraczajqcych 1,0x0,7 m w ukladzie pionowym; 

42) Systemie Informacji Miejskiej (SIM) - naleiy przez to rozumiek jednolity system 
informacji obejmujqcy tablice, znaki infonnacyjne i przestrzenne noiniki informacji, 
stanowiqce elementy systemu informacji ulicowej, adresowej, kierunkowej 
oraz turystycznej, inne niZ znaki drogowe; 

43) tablicy kierunkowej - naleiy przez to rozumiek tablicq reklamowq, wykonanq 
na podkladzie ze sztywnego i trwalego materi J u  o standardowym wymiarze 0,8x 1,25 m, 
w ukladzie pionowym umieszczonq na slupie ~Swietleniowym, wskazujqcq lokalizacjq 
dziaialnoici gospodarczej oddalonej od gl6wnych ciqgbv komunikacyjnych; 

44) totemie rekIamowym - naleiy przez to rozumie6 urzeenie  reklamowe w postaci 
wysokiego slupa lub innejpionowej konstrukcji, mocowanej wgruncie 
bez wyodrqbnionej podstawy, o wysokoici powyZej 7 m, w ktorego gornej czqgci 
umieszczone jest logo lub logotyp reklarnowanej dzialalnosci gospodarczej, widoczny 
co najmniej z dw6ch kierunk6w lub zwarta kompozycja kilku bqli  kilkunastu tablic 
o jednakowych gabarytach, z ewentualnym oiwietleniem lub podhvietleniem Swiatlem 
stalym, zlokalizowane bezpoirednio w pobliiu wjazdu na teren prowadzenia dzialalnoici 
gospodarczej ; 

45) uchwale - naleiy przez to rozurnieC niniejszq uchwalq; 

46) ustawie - naleiy przez to rozumieC ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

47) witrynie - naleiy przez to rozurnieC okno wystawowe slukqce ekspozycji towar6w 
lub prezentacji ushg danego lokalu uiytkowego, rozumiane lqcznie jako plaszczyzna 
szklenia witryny orazprzestrzeh zawarta pomiqlzy plaszczynq szklenia witryny 
a r6wnoleglq do niej pl'aszczyznq wyznaczonq przez wewngtrzne krawqdzie oicieza 
witryny; 

48) wysiegniku - naleky przez to rozumieC tablicp reklamowq lub urzqdzenie reklamowe 
typu semafor, urnieszczone prostopadle do elewacji budynku, wchodzqce w przestrzen 
ulicy lub podw6rza; 
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49) terenach zieleni - nalew przez to rozumieC tereny zgodnie z definicjq z ustawy z dnia 
1 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20 1 5 r. poz. 165 1, 1688 i 193 6 oraz 
z 201 6 r. poz. 422). 

2. Okreilenia uiyte w uchwale, aniezdefiniowane wust. 1, dotyczqce pojqC 
przewidzianych ustawq lub przepisami odrqbnymi przywolanymi w treSci uchwaly, naleg 
rozumieC w sposdb zgodny z ich naczeniem przyjqtym na gruncie ustawy, a w przypadku 
braku definicji- w ronunieniu powszechnym zdefiniowanym przez slownik jqzyka 
polskiego. 

3. Uchwala nie narusza w szczeg6lnobci przepis6w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 20 14 r. poz. 1446, z 201 5 r. poz. 397, 
774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330), przepisow prawa budowlanego, przepisow ochrony 
przyrody, przepidw dotycqcych ochrony przeciwpoiarowej oraz przepis6w dotyczqcych 
dr6g publicnych. 

4. W rozwnieniu uchwaly, nastqpujqce informacje i dziela artystycme nie squznawane 
za tablice reklamowe i urzqdzenia reklamowe: 

1) araniacje witryn lokalizowane od wewnqtrznej strony witryny lokalu uzytkowego, 
odsuniqte co najmniej 0,l m odszyby okna witryny, oIqcznej powierzchni 
nieprzekraczajqcej 50% powierzchni otworu okiennego, kt6re nie emitujq Bwiatla ani 
obrazu o miennej treSci; 

2) ekspozycje zmienne prezentujqce oferQ dzialalnoSci, lokalizowane od wewnqtrznej strony 
witryny lokalu uQtkowego, odsuniqte 0,l m od szyby okna witryny, w postaci spojnie 
zaprojektowanego systemu ofert z zastosowaniem jednolitego formatu tabliczek lub ramek 
o Iqcznej powierzchni nieprzekraczajqcej 70% powierzchni otworu okiennego; 

3) informacje o sprzedaky, wynajmie lokaIu lub nieruchomoici: 

a) w przypadku lokalu uzytkowego wylqcznie w formie wyklejenia informacji w witrynie, 
zajmujqcego nie wiqcej nik 10% pojedynczego szklenia witryny, z wykluczeniem 
stosowania kolor6w jaskrawych, 

b) w przypadku budynku lub nieruchomoSci niezabudowanej wyl-qcznie w formie tablicy 
o wymiarach 0,8x1,25 rn w ukladzie pionowym umieszczonej na elewacji, ogrodzeniu 
lub na terenie nieruchomoici przy wjeidzie; 

4) informacje o wlaicicielu lub operatorze tablicy reklamowej, urzqdzenia reklamowego, 
lub innego urzqdzenia takiego jak w szczegblno6ci bankomat, automat do sprzedaky 
napoj6w lub przekwek, o powierzchni nieprzekraczajqcej 0,07 m2; 

5) elementy Systemu Informacji Miejskiej sytuowane na obszarze cal-ego miasta Lodzi, 
zgodnie zprzepisami odrqbnymi, w tym elementy sytuowane w ramach szlak6w 
promocyjno-turystycmych; 

6) gabloty ekspozycyjne przeznaczone na cele informacyjne rad osiedli, tablice informacyjne 
i regulaminy na terenach zieleni, tablice inicjatyw Iokalnych, gabloty na drobne 
ogloszenia niekomercyjne, tablice do bezpiatnego plakatowania; 

7) tablica infbrmujqca o wjeidzie lub wyjeidzie na teren, zawierajqca maksymalnie logo, 
wizerunek strzaki lub napis wjazd lub wyjazd; maksymalny dopuszczony wymiar tablicy 
wynosi 0,6x0,9 m; 

8) informacja o dostepnych ushgach, w tym w szczeg6lnoici majqcych znaczenie dla miasta 
Eodzi, jego spo~eczno8ci lub uqtecznych publicznie, informacje o dostqpnej prasie 
lokalnej, a takie informacje wyrnagane przepisami prawa, takie jak w szczegblnoici 
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informacje o ushgach pocztowych, platniczych, informacje o zakazie sprzedaky wyrob6w 
tytoniowych itp. oraz dotyczqce dostqpnofci uslug, w tym uslug ukytecznych publicznie, 
a takie informacji o dopuszczalnym sposobie platnofci za ushgi lub towary 
prezentowanych w formie plakat6w lub naklejek zawierajqcych logo ushgi, piktograrnbw, 
ogioszen itp. o wymiarach nieprzekraczajqcych 0,9 m x 0,7 m, umieszczonych na obiekcie 
oferujqcym wymienione ushgi. 

5. Uchwaly nie stosuje siq do tablic reklarnowych lub urzqdzen reklamowych, 
sytuowanych w podw6rkach (w przypadku istnienia budynkx frontowego) o ile nie sq one 
widocme z przestrzeni dostepnej publicnie oraz we wnqtrzach lokali ushgowych poza 
obszarem witryny. 

6. Podawane w uchwale wymiary dopuszczonych format6w posiadajq dopuszczonq 
tolerancje +AS%; obowiqzuj qce w uchwale odleglolci liczone sq od skrajnych elementbw 
konstrukcyjnych tablic reklamowych i urzqdzeh reklarnowych. 

7. Przepisy uchwaly dotyczqce budynk6w majq zastosowanie rowniez do obiekt6w 
budowlanych typu kiosk. 

DZIAL I1 
Tablice reklamowe i urzadzenia rewarnowe oraz szyldy 

Rozdzial 1 
Pnepisy og6lne dla cakgo obszaru miasta Lodzi 

3. 1. Ustala sig nastqpujqcy podzial na obszary miasta Lodzi: 

1) Obszar Parku Kulturowego uIicy Piotrkowskiej - obszar Scislej ochrony krajobrazowej 
historycznego ukladu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej obejmujqcego ulicq 
Piotrkowskq wraz z zabudowq przylegajqcych do niej kwartal6w, plac Wolnolci oraz ulice 
Moniuszki wpisane do rejestru zabytkbw i uznane za Pomnik Historii ,,L6dz - 
wielokulturowy krajobraz miasta przemyslowego"; 

2) Obszar ,,In - obszar ochrony historycnego krajobrazu miasta industrialnego przelomu 
XIX i XX w. stanowiqcy o tozsarnoSci miasta i jego unikalnej wartoici kulturowej, 
obejmujqcy w szczeg6lnolci obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytk6w i umane 
za Pomnik Historii, a takze kwartaly historycnej tkanki urbanistycmej podlegajqce 
procesom rewitalizacji obszarowej, czyli Rdzen Strefy Wielkomiejskiej oraz obszar 
Nowego Centrum Lodzi; wprowadzone zasady majq na celu wyeliminowanie 
negatywnych zjawisk i element6w ograniczajqcych lub uniemoAiwiajqcych zachowanie 
historycznego krajobrazu kulturowego i zapewnienie jego wldciwej ekspozycji; 

3) Obszrmr ,II" - obszar obejmujqcy pozostalq czqlC miasta; przyjqte dla Obszaru ,,II" 
zasady majq na celu kompleksowe uporzqdkowanie tablic reklamowych, urzqdzen 
reklarnowych i szyldbw oraz obiektbw malej architektury i ogrodzeh, z uwzglqdnieniem 
ochrony niezurbanizowanych terenbw zieleni. 

2. Granice obszar6w, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 okrella zalqcznik graficmy do 
Zasad. 

3 4. 1. Dla obszarbw, o ktbrych mowa w 4 3 ust. 1, okrella siq nastqpujqce terminy 
dostosowania istniejqcych w dniu wejlcia w S c i e  uchwaly tablic reklamowych i urzqdzen 
reklamowych oraz szyld6w do zasad i warunkbw w niej okreflonych: 

1) dla Obszaru Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej - 1 rok; 
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2) dla Obszaru ,,I" - 1 rok; 

3) dla Obszaru ,,II" - 5 lat, z wyjqtkiem: 

a) banerow reklamowych, reklarn emitujqcy ch mienne Swiatlo oraz umo2liwiajqcych 
bieiqcq zmianq informacji wizualnej orazreklam mobilnych, dla ktbrych termin 
dostosowania wynosi 1 rok, 

b) szyldbw, dla kt6rych tennin dostosowania wynosi 2 lata. 

2. 0kreSla siq nastgpujqce warunki dostosowania tablic reklarnowych i urzqdzen 
reklamowych istniejqcych w dniu wejBcia w iycie uchwaly do zasad i warunkbw okreSlonych 
w uchwale: 

1) dostosowanie ma nastagid najpoiniej pierwszego dnia roboczego nastepujqcego 
po uplywie terminu okreBlonego w ust. 1 ; 

2) w przypadku koniecnoici usunigcia tablicy reklamowej lub urzqdzenia reklamowego, 
po zakoliczeniu prac demontazowych, naleiy niezwlocmie doprowadziC teren lub obiekt 
do stanu poprzedniego, zapewniajqc jego nalezyty stan estetycmy i techniczny. 

9 5. 1. Ustala sig nastqpujqce zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych 
i urzqdze6 reklamowych: 

1) ustala siq zakaz sytuowania lub umieszczania nastgpujqcych tablic reklamowych i 
urzqlzeli reklamowych: 

a) baner6w reklamowych, z wyjqtkiem reklamy okolicznoiciowej, 

b) murali reklarnowych, 

c) reklam mobilnych, 

d) plakatbw, wlepek, naklejek, ulotek, ogloszeh itp. poza miejscem do tego celu 
wyznaczonym; 

2) ustala sig zakaz przeslaniania elementbw istotnych krajobrazowo, architektonicznie 
oraz o naczeniu spoleczno-kulturowym: 

a) okien i witryn, z wyjq$kiem dopuszczonych form szyld6w i reklamy okolicznoBciowej, 

b) detali architektonicznych, w szczeg6lnoSci gzymsbw, pilastrbw, lizen, kolumn, plycin, 
fiontonbw, nacz61kdw, obramieli okiennych, ornamentdw i innych elementdw 
dekoracyjnych oraz otwor6w wentylacyjnych, gwiatla przejazddw brarnnych, 
z w y j q ~ e r n  szyldbw r6wnoleglych do lica Sciany przejazdu bramnego, 

c) elementdw onakowania SIM oraz d b w  drogowych, 

d) pola widoczno~ci kamer wizyjnych monitoringu rniejskiego; 

3) ustala siq zakaz sytuowania tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych, z wylqczeniern 
dopuszczonych form szyldbw, zgodnie z przepisami szczeg6towymi uchwaly, na: 

a) ogrodzeniach nieruchomodci i innych eIementach wygrodzeniowych, balustradach 
balkon6w i tarasbw, murach i konstrukcjach oporowych, z wyjqtkiem dopuszczonych 
form szylddw, zgodnie z przepisami szczegblowymi, 

b) dachach budynkbw z wyjqtkiem liter, logo i logotypow przestrzennych, 

c) pergolach Bmietnikowych, 

d) urzqdzeniach infiastruktury technicznej, takich jak np. stacje transformatorowe, 
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e)toaletach miejskich ikioskach, zwyjqtkiem maksymalnie dw6ch gablot 
ekspozycyjnych, o lqcmej powierzchni nieprzekraczajqcej 6 m2 dla jednego obiektu, 

f) obiektach odwiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki i wychowania, 

g) terenach zieleni, w szpalerach drzew, pomnikach przyrody i pojedynczych drzewach 
oraz na zbiornikach wodnych i wodach plynqcych lub na ich tle, z wyjqtkiem reklamy 
okolicmoSciowej i ekspozytorow na czas trwania wystawy i imprezy plenerowej, 

h) obiektach malej architektury z wyjqtkiem wiat przystankowych; 

4) ustala siq nastqpujqce odleglobci minimalne dla sytuowania reklam wolnostojqcych: 

a )3  m od krawqdzi jezdni, liczone prostopadle od krawqdzi jezdni 
z uwzglqdnieniem wymog6w widocznoSci wynikajqcych z przepisdw odrqbnych, 

b) w promieniu 50 m od pomnikdw, miejsc pamieci oraz pomnik6w przyrody, 

c) w promieniu 20 m od sygnalizacji Swietlnej, umieszczonej po tej samej stronie drogi, 

d) w promieniu 50 m od pocqtku sluzyiowaia, rozumianego j a b  linia poprowadzona 
prostopadle do krawqdzi jezdni od pocqtku wiqkszego luku danego wlotu, oddzielajqca 
obszar skrzykowania od ulicy (drogi) do niego dochodzqcej, z wylqczeniem slupbw 
reklamowych i gablot ekspozycyjnych; 

5) ustala siq nastepujqce zasady dla reklam wolnostoj~cych: 

a) powinny by6 realizowane w formie trwale zwiwanej z gruntem, tj. z umieszczonym 
pod powierzchniq terenu fundamentem, z wyjqtkiem slupdw ogloszeniowych, stojakdw 
reklamowych typu stojak z menu, potykacz (koziolek reklarnowy) oraz ekspozytor6wY 
dopuszczonych w przepisach szczeg6lowych uchwaly, 

b) powinny by6 lokalizowane z uwzglqdnieniem zagospodarowania caloici terenu 
i sqsiedztwa oraz nie powinna powodowac kolizji ze strukturq przestrzenno- 
komunikacyjnq. 

2. Ustala siq nastqpujqce standardy jakodciowe tablic reklamowych i urzqdzen 
reklamowych: 

1) w zakresie zasad kompozycji tablic reklamowych i w+en reklamowych: 

a) nalekykajdorazowo dostosowaC, zgodnie zzasadami i warunkami ustalonymi 
w uchwale, do indywidualnej kompozycji architektonicmej i plastycznej danego 
budynku, 

b) naleiy umieszczat je w obrqbie jednej elewacji lub witryny wedlug jednolitych zasad, 
rozumianych jako stosowanie jednakowej formy, gabarytu i lokalizacji reklam 
z uwzglqdnieniem kompozycji i podziaidw architektonicznych elewacji lub witryny, 
szczeg6lnieosipoziomych ipionowych, w tym podzialu stolarki okiennej, 
z zachowaniem wolnej przestrzeni otaczajqcej w stopniu zapewniajqcym ich wlaSciwq 
ekspozycje, 

c)naleiy kaidorazowo wykonywat je starannie zgodnie z projektem oraz 
z zastosowaniem wysokiej jakodci material6w z wykluczeniem kolordw jaskrawych i 
wysokiego poziomu estetyczno-technicmego ich wykonania i zamocowania w sposdb 
niezagraiajqcy bezpieczenstwu, zgodnie ze sztukq budowlaq i zasadarni wiedzy 
technicznej oraz utrzymywania w nalezytym stanie estetycnym i technicznym, 
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d) powinny by6 realizowane w odpowiedniej proporcji wzglqdem obiektu, 
w szczeg6lnoSci litery przestrzenne i logotypy przestrzenne, sytuowane na dachach 
budynk6w o maksymalnej wysokoki konstrukcji: 

- 1 /5 wysokoici budynku i nie wigcej nit 1 m dla budynk6w o wysokoSci do 6 m, 

- 1/5 wysokoSci budynku i nie wigcej niz 2,4 m dla budynk6w o wysokodci do 12 rn, 

- 115 wysokogci budynku i nie wiqcej n& 5 m dla budynk6w o wysokoSci do 25 my 

- 1/10 wysokoici budynku i nie wiqcej niP 6,O m dla budynk6w o wysokodci powytej 
25 m, 

e) nie powinny przedaniad okien pojazd6w komunikacji publicnej w ramach reklamy 
tranzytowej, za wyj9tkiem tylnej szyby w autobusach, 

f) powinny by6 Iokalizowane min. 0,5 m od nurneru adresowego budynku i nazwy ulicy; 

2) w zakresie zasad oiwietlania tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych: 

a) reklamy ernitujqce zmienne Swiatlo oraz umozliwiajqce bieRcq Pniaw informacji 
wimalnej dopuszcza siq jedynie: 

- w terenach p l d w  dostqpnych publicznie oraz p l d w  publicznych z ograniczeniem 
ich liczby do jednego urzqkenia reklamowego lub tablicy reklarnowej na kslZlde 
30 000 m2 i jednoczesnie sytuowanych w odlegloSci nie mniejszej nit 50 m od 
krawqdzi pasa drogowego, 

- informacje wyswietlane w obrqbie pylon6w reklarnowych, dotyczqce Pniennych cen 
stalych produkt6w (niezawierajqce nazwy producenta), 

- jako elektroniczny plakat w gablotach typu CLP, 

b) oSwietlenie lub podiwietlenie pozostalych tablic reklamowych i urqdzeri reklamowych 
dopuszcza sig jedynie gwiatlem o s t a b  natqzeniu; 

3) dla czqdci konstrukcyjnych tablic reklarnowych i m e 6  reklamowych wolnostoj~cych 
okre9la sip jednolitq kolorystykp - RAL 7016 antracytowo-szary lub odpowiadajqcy 
mu odciefi z kart kolor6w danego producenta (R,G,B R 038, G 046, B 056). 

6. Dla Obszaru Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej obowiqzujq granice 
i ustalenia okreslone w rozdzidach 1 i 2 uchwaly Nr XXIl483115 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. 
Urz. Woj. Lbdzkiego z 201 6 r. poz. 174), zmienionej uchwalq Nr XXXPII188 1/16 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 3 1 sierpnia 201 6 r. @z. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4041). 

§ 7. 1. Dla Obszaru ,,I" ustala siq nastepujqce zasady i warunki sytuowania szylddw, 
ich gabaryty oraz liczbp szyld6w, kt6re moga, by6 umieszczone na danej nieruchomodci przez 
podmiot prowadzqcy na niej dzialalnoie: 

1) dopuszcza siq sytuowanie szyld6w na elewacji budynku jedynie w poziomie partem, 
wyznaczonego przez element oddzielajqcy pierwszq kondygnacjq nadziemnq 
od kondygnacji wyhzych, wystepujqcego w postaci np. gzymsu lub uskoku, 
a w przypadku, gdy taki element nie wystepuje - poziomu spodu stropu nad pierwszq 
kondygnacjq nadziernna, budynku, z wyjq?.kiem szyld6w budynk4w uiytecnodci 
publicznej, zgodnie z pkt 5; 
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2) dla kaidej dzidalnoici prowadzonej w parterze budynku fiontowego dopuszcza sie 
sytuowanie maksyrnalnie trzech sztuk szyldbw, po jednym z kaidego rodzaju, 
usytuowanych na jednej elewacji budynku, wmiejscu w kt6rym prowadzona 
jest dzialalnoSc5 zgodnie z poniiszymi zasadarni sytuowania, w postaci: 

a) jednego szyldu rdwnoleglego do lica elewacji budynku: 

- dla budynkbw zabytkowych i historycznych w formie liter przestrzennych, Iogo 
przestrzennego lub logotypu przestrzenneg o, zlokalizowanych nad witrynq lokalu, 
w pasie reklarnowym w osi symetrii witryny (lub witryn, jeili lokal posiada wiecej 
niz jednq witryne), bez zastosowania tla w postaci tablicy, o wysokoici nie wiqkszej 
niz 314 wysokoici pasa reklamowego i jednoczehie nie wyzszych niz 0,5 m; 
w przypadku braku pasa reklamowego dopuszcza siq lokalizacjq liter w Swietle 
witryny, w g6rnej jej czqSci i w osi symetrii, 

- dla pozostalych budynkbw w wybranej formie liter przestrzennych, logo 
przestrzennego lub logotypu przestrzennego, zlokalizowanych nad witrynq lokalu, 
dopasowanych do istniejqcych podzial6w architektonicznych elewacji lub kasetonu 
reklamowego o powierzchni nieprzekraczajqcej 1,5 m2, zlokalizowanego nad witrynq 
lokalu lub w g6mej czeici witryny, dopasowanego do istniejqcych podzialow 
architektonicznych elewacji lub podzialbw stolarki/ilusarki witryny, 

b)jednego szyldu r6wnoleglego dolica elewacji budynku o powierzchni 
nieprzekraczajqcej 0,3 m2 w formie tablicy o gruboici nie mniejszej nii 0,006 m, 
montowanych do elewacji przy pomocy Srub dystansowych; szyld oraz zestaw szylddw 
powinien by6 dostosowany do wysokoici boni i nie przekraczajqcy ich szerokoici, jedli 
wystqpuje ten rodzaj artykulacji architektonicznej; zestaw tego rodzaju szyldow 
r6inych podmiotdw musi by6 zaprojektowany w sposbb kompleksowy, w pionach 
tworzqcych zwartq, jednorodnq kompoqcjq; ten rodzaj sqld6w naleiy montowaC 
po obu stronach przejazdu bramnego lub na wewnqtxznych Scianach przejazdu 
bramnego lub w pobliiu gi6wnego wejicia do budynku, 

c) jednego szyldu prostopadlego do lica elewacji w formie wysiqgnika: 

- dla budynkbw zabytkowych i historycznych, montowanego na elewacji w polu pasa 
reklamowego, w sqsiedztwie witryny lub przejazdu bramnego; wysiqgniki naleg 
umieszczaC w taki sposdb, aby dolna krawcd6 kasetonu lub tabliczki znajdowala siq 
min. 2,5 m ponad poziomem posadzki chodnika, a ich wymiary nie przekraczaly 
0,s m wysiqgu (odleglo8ci od elewacji do krarica wysiqgnika) oraz o powierzchni 
ekspozycyjnej nieprzekraczajqcej 0,3 m2; dopuszcza siq wylqcznie ramie mocujqce 
wysiqgnika w formie stylizowanej, 

- dla pozostaiych budynkow, montowanego na elewacji, w sqsiedztwie witryny; 
wysiqgniki naleiy urnieszcza6 wtaki sposob, aby dolna krawqdz kasetonu 
lub tabliczki znajdowala siq min. 2,5 m pond poziomem posadzki chodnika, 
a ich wymiary nie przekraczaly 0,s m wysiggu (odIegloSci od elewacji do k r ~ c a  
wysiqgnika) oraz o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczajqcej 0,3 m2, 

d) wyklejenia na szybach witryn wystawowych, okien i drzwi wejBciowych do lokalu, 
o powierzchni nieprzekraczajqcej 10% powierzchni pojedynczego szklenia witryny 
lubwyklejenia 100% powierzchni g6rnej czqici witryny (dla budynkdw innych 
ni8 historyczne i zabytkowe), oddzielonej poziomym szprosem od czeSci dolnej; 

3) dla dziatalnogci prowadzonych poza parterem budynku fiontowego dopuszcza siq 
wylqcznie szyld zgodny z pkt 2 lit. b, umieszczony naelewacji fkontowej, 
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w przeSwicie brarnnym lub przy wejiciu do budynku; dopuszcza siq ponadto umieszczenie 
liter przestrzennych, logo przestrzennego lub logotyp6w przestrzennych nad przejazdem 
brarnnym budynku frontowego dlajednego lokalu dost~pnego z podwbrza, przejazdu 
bramnego lub zlokalizowanego poza parterem budynku frontowego; 

4) w przypadku braku budynku frontowego lub oddalenia budynku lub wejicia do budynku, 
w kt6rym prowadzona jest dzialalnoSC - od frontu nieruchomosci, rozumianego jako 
ustalona linia pierzei danej ulicy lub linii rozgraniczajqcej pas drogowy i granicq dziauti, 
dopuszcza siq umieszczenie dodatkowego szyldu: 

na ogrodzeniu nieruchomoSci, na elementach murowanych ogrodzenia (shpkach) 
lub w przypadku ich braku na ahrowych przqsfach, bezpoSrednio przy wejiciu 
lub wjeidzie na teren nieruchomoici w formie okreilonej w pkt 2 lit b; kompozycja 
szylddw powinna by6 zwarta i jednorodna oraz zajmowaC nie wigcej niz 60% 
pojedynczego elementu, naktdrym sq umieszczone (slupka lub przqsla 
ogrodzeniowego), 

b) nad wejSciem lub wjazdem na teren nieruchomoici (nad bramq lub fbrtkq), w formie 
liter przestrzennych, logo przestrzennego lub logotyp6w przestrzennych mocowanych 
w pfaszczyinie ogrodzenia, 

c) jako jeden element wolnostojqcy, w formie pylonu reklamowego o szerokoici 
do 1,50 m i  wysokoSci do 7,O m z zastrzeieniem, ze jego wysokoSC nie bqdzie 
przekraczab wysokoici zabudowy; w przypadku, gdy jeden noinik nie zapewnia 
mozliwoSci urnieszczenia szyldu kakdej z dzialalnoSci prowadzonych wbudynku 
lub na nieruchomoici, dopuszcza siq umieszczenie drugiego pylonu reklamowego 
o analogicznej formie, gabarycie i lokalizacji symetrycmie wzgledem wejicia 
lub wjazdu na teren nieruchomoSci; 

5) dla obiekt6w u2ytecznoSci publicznej o wysokoSci powyiej 12 m: 

a) dopuszcza sic umieszczenie po jednyrn, dodatkowym szyldzie, stanowiqcyrn nazwq 
obiektu, na elewacjq i jednoczeSnie nie wiqcej nih trzy na budynek, na wybranych 
elewacjach lub na dachu, wylqcznie w formie liter przestrzennych, logo przestrzennego 
lub logotyp6w przestrzennych zgodnie z 5 ust. 2 pkt 1 lit. d, 

b) dopuszcza siq umieszczanie szylddw podmiotdw gospodarczych w nim siq 
znaj duj qcych, w liczbie maksymalnie dw6ch na jednq dzialalnoiC gospodarczq, 
w formie: 

- liter przestrzennych i logotyp6w przestrzennych r6wnoleglych do lica elewacji 
budynku umieszczonych w spos6b zgrupowany i jednorodny , na icianach 
szczytowych lub gtadkich powierzchniach Scian, wfaSciwych do ich ekspozycji, 

- wysiqgnik6w, kt6re nale2y umieszczak na elewacji wylqcznie w poziomie wejid 
do obiektu, w spos6b jednorodny w obrqbie wszystkich elewacji w formie 
wysiqgnikdw, zgodnie z pkt 2 lit. c, 

- flag elewacyjnych, wylqcznie w formie ujednoliconej stylistycznie dla calej elewacji; 

6) dla sezonowych ogr6dk6w gastronomicznych dopuszcza siq szyldy nameblach 
stanowiqcych wyposaienie sezonowych ogr6dkbw gastronomicznych wforrnie 
ograniczonej do nazwy i logo podrniotu prowadzqcego dzidalnoSC w ogr6dku lub nazw 
i logo, produkt6w oferowanych w ogr6dku umieszczanych wylqcmie na lambrekinach 
parasoli lub markiz, stanowiqcych zadaszenie ogr6dka lub na elementach 
wygrodzeniowych i meblach, pod warunkiem ich wkomponowania w taki element 



oraz ograniczenia ich powierzchni do 20% powierzchni pojedynczego 
wygrodzeniowego, donicy z roilinnoiciq, krzesla lub stolika. 

2. Dla Obszaru ,,I" ustala siq nastqpujqce zasady i warunki sytuowania tablic 
reklarnowy ch i urzqdzen reklarnowych niebqdqcych szyldem oraz ich gabaxyty , standardy 
jakoiciowe i rodzaje materialow budowlanych, z jakich mogq by6 wykonane: 

1) dopuszcza siq jedynie: 

a) litery przestrzenne, logo przestrzenne i logotypy przestrzenne sytuowane na Scianie 
bocznej budynku wylqcznie w przypadku elewacji w dobrym stanie technicznym bez 
licznych otwordw okiennych (tj. nie wiqcej ni8 3) i bez detali architektonicznych; skala 
elementbw winna by6 dopasowana zgodnie z zasadq proporcji okreilona, w 3 5 ust. 2 
pkt 1 lit. d, 

b) kasetony reklamowe: 

- dla budynkow zabytkowych i historycznych - jako aranzacjq witryny, tylko w g6rnej 
cqSci stolarki, urnieszczonego symetrycnie wzgledem osi witryny, w g6rnej czqSci 
witryny, z zachowaniem odstqpu od jej krawgdzi co najrnniej 10 cm, 

- dla pozostalych budynkow - zlokalizowane nad witryna, lokalu Iub w gornej czgici 
witryny, dopasowane do istniejqcych podzialow architektonicznych elewacji 
lub podzialbw stolarki i ilusarki witryny, 

c) neony: 

- dla budynk6w zabytkowych i historycznych - w formie logo lub napisu, 
pod warunkiem montowania takiego neonu w gornej czgSci witryny lub okna 
od strony wnqtrza lokalu, wycofanego wzglqdem plaszczyzny witryny nie mniej nii  
o 0,2 m, umieszczonego symetrycznie wzglqdem osi witryny, zzachowaniem 
odstqpbw nie mniejszych niz 0,l rn od jej krawcdzi, 

- dla pozostalych budynkbw umieszczone rbwnolegle do lica elewacji budynku 
i zlokalizowane nad witryna, lokalu, w kt6rym prowadzona jest dzidalnoSC 
lub umieszczone prostopadle do elewacji, w taki sposbb, aby dolna krawgdi neonu 
znajdowala sic min. 2,s m ponad poziomem posadzki chodnika, ajego wymiar 
nie przekraczal 0,8 m wysiqgu (odlegioSci od elewacji do krahca neonu) oraz 
o powierzchni reklamowej nieprzekraczajqcej 0,3 m2, 

d) gabloty ekspozycyjne: 

- sytuowane przy witrynie lub wejiciu do lokalu, 

- sytuowane na elementach murowanych ogrodzenia, a w przypadku ich braku 
na akurowych przqslach, przy wyjiciu lub wjekdzie na teren posesji; rozmiar gabloty 
ogranicza siq do rozmiaru pojedynczego elementu, na ktbrym jest urnieszczona, przy 
czym nie moze ona zajmowaC wiqcej nii 60% powierzchni danego elementu 
ogrodzenia, 

e) reklamowe siatki ochronne sytuowane narusztowaniach, wylqcznie w trakcie trwania 
prac budowlanych, zwiqzanych z remontern lub konserwacjq danej elewacji zewnetrznej 
na okres do 8 rniesiqcy; treici reklamowe umieszczone symetrycznie nie mogq 
zajmowa6 wiqcej niz 70% powierzchni siatki ochronnej, a na pozostalej czqdci siatki 
umieszczony zostanie wizerunek remontowanej elewacji; te same lub kolejne dzialania 
reklamowe mogq by6 prowadzone na rusztowaniach na danej elewacji nie wczeiniej 
niz po u p m e  5 lat, liczonych od ostatniego okresu, o kt6rym mowa w niniejszym 
punkcie; 



2) w zakresie wolnostojqcych tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych, dopuszcza siq 
jedynie: 

a) gabloty ekspozycyjne typu City Light Poster (CLP): 

- okreSla siq minimalne odleglo5ci pomiqdzy nimi, nie mniejsze niz 30 m, 

- dopuszcza siq. zmniejszenie odlegioici, o kt6rej mowa w tiret pierwsze, w sytuacji 
gdy gabloty stanowiq sp6jnie zaprojektowanq grupq kilku noinikdw, przewidzianq 
w obrqbie danej przestrzeni miej skiej, 

- dopuszcza siq gabloty ekspozycyjne typu City Light Poster zintegrowane z wiatq 
przystankowq, z wykluczeniem przesl-aniania wiaty od strony najazdowej, 

b) shpy ogloszeniowo-reklamowe: 

- okreSla siq minimalne odlegloSci pomiqdzy nimi, nie mniejsze ni2 50 m, 

- wysoko5C do 5 m wysokosci, przy czym shpy powyzej 3,5 m muszq posiadad. dwie 
czqSci ekspozycyjne oddzielone od siebie elementem ozdobnym, nie szerszym ni2 
0,3 m, 

- szerokoSk lub Srednica do 1,5 m na wysokoici czqici ekspozycyjnej, 

- dopuszcza siq wylqcnie shpy o jednorodnej formie - kolor czapy i cokoh: 
RAL 7016 antracytowo-szary lub odpowiadajqcy mu odcien z kart kolor6w danego 
producenta (R,G,B R 038, G 046, B 056), 

c) ekspozytory - wylqcznie jako reklame okolicznoSciow~ a w przypadku stoisk 
promocyjno-reklamowych dzialalnoSci gospodarczej, jednorazowy czas uzytkowania 
nie bqdzie przekraczak 2 tygodni, a przerwa pomiqdzy ekspozycjami wynosiC bqdzie 
min. 2 tygodnie, 

d) maszty ff agowe: 

- nie dopuszcza siq sytuowania masztw flagowych na nieruchomoici, na kt6rej 
znajduje siq budynek zabytkowy lub historyczny oraz w taki sposdb, kt6ry powoduje 
przesloniqcie takich budynkdw na dzialkach sqsiednich, 

- dopuszcza siq maszty o maksymalnej wysokoSci do 8 m i maksymalnych wymiarach 
flagi 4x2 m w ukladzie pionowym, 

- dopuszcza siq lokalizowanie jednego masztu lub jednej grupy masztdw, liczqcej 
maksymalnie trzy maszty, w granicach jednej nieruchomoici, 

e) stojaki reklamowe typu stojaki z menu prezentujqce ofertq lokalu gastronomicnego, 
wylqcznie w godzinach otwarcia Iokalu; dla kaidego lokalu dopuszcza siq jeden stojak 
z menu, 

f) litery przestrzenne z nazwq podmiotu realizujqcego zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w miejscu jej redizacji, nie wyisze nii  5 m. 

3 8. 1. Dla Obszaru ,,IIn ustala siq nastqpujqce zasady i warunki sytuowania szyld6w, 
ich gabaryty oraz liczbq szyldbw, lctdre mogq by6 umieszczone na danej nieruchomo9ci przez 
podmiot prowadzqcy na niej dzialalnoSC: 

1) na budynkach zabytkowych i historycznych, obowiqzujq zasady i warunki sytuowania 
szyld6w zgodnie z 5 7 ust. 1 ; 

2) dla pozostalych budynk6w obowiqzujq zasady i warunki sytuowania szyld6w zgodnie 
z pkt 3-8; 



3) dopuszcza sig sytuowanie szylddw na elewacji budynku jedynie w poziomie kondygnacji, 
na kt6rej znajduje siq zewnqtrme wejicie do lokalu, w ktdrym prowadzona 
jest dzidalno56 gospodarcza z wyj~tkiem szyld6w budynkow uiytecznoSci publicmej, 
zgodnie z pkt 7; 

4) dla kakdej dziaialnoici prowadzonej w budynku i posiadajqcej zewnetrme wejdcie 
do lokalu dopuszcza siq sytuowanie maksymalnie trzech sztuk szyldow, po jednym z 
kaidego rodzaju, usytuowanych na jednej elewacji, w miejscu, w kt6ryrn prowadzona jest 
dzialalnoSC, w granicach nieruchomoSci lub bezpoSrednio przy wjeidzie na teren 
nieruchomoSci, zgodnie z poniiszymi zasadarni sytuowania, w postaci: 

a) jednego szyldu r6wnoleglego do lica elewacji budynku o powierzchni nie wiqkszej 
nii 3,O m2 w wybranej fomie: 

-liter przestrzennych, logo przestrzennego lub logotypu przestrzennego 
zlokaIimwanych nad witrynq lokalu, w ktdrym prowadzona jest dziaialnodk, 

- kasetonu reklamowego, zlokalizowanego nad witryna, lokalu lub w gbrnej czqSci 
witryny, w kt6rym prowadzona jest dzidalnoSC, 

- tablicy wykonanej z trwatego i sztywnego materiah, zlokalizowanego nad witrynq 
lokalu lub w g6rnej czq5ci witryny, w kt6rym prowadzona jest dzidalnoSC, 

b) j ednego szyldu rcjwnoleglego do lica elewacj i budynku o powierzchni 
nieprzekraczajqcej 0,3 m2 w formie tablicy o gruboici nie rnniejszej niz 
0,006 m, montowanych do elewacji przy pomocy drub dystansowych; zesp61 takich 
szylddw powinien bye komponowany w pionach tworzqcych zwartq., jednorodnq 
kompozycjg; szyldy naleiy rnontowak po obu stronach przejazdu bramnego 
lub na wewnqtrznych icianach bocznych przejazdu brarnnego lub w pobliku gi6wnego 
wej Scia do budynku, 

c) jednego szyldu prostopadlego do lica budynku w fonnie wysiqgnika, montowanego 
na elewacji w sqsiedztwie witryny; wysiqgnilci naleiy umieszczaC w taki sposcjb, 
aby dolna kraww kasetonu lub tabliczki znajdowala siq min. 2,s m ponad poziomem 
posadzki chodnika, aich wymiary nieprzekraczaly 1,O m wysiqgu (odlegloSci 
od elewacji do kraha wysiegnika z semaforem) o m  powierzchni ekspozycyjnej 
nieprzekraczaj qcej 0,5 m2, 

d) wyldejenia o tredciach infomcyjnych lub reklamowych na szybach witryn 
wystawowych, okien i drzwi wejgciowych do lokalu, o powierzchni 
nieprzekraczajqcej 30% powierzchni pojedynczego szklenia witryny, umieszczanych 
symetrycznie z zachowaniem sp6jnej kompozycji w obrqbie witryny lub witryn lub 
wyldejenia 100% powierzchni g6rnej cqSci witryny, okna lub drzwi, oddzielonej 
szprosem poziomym od jej dolnej czqici, 

e) jednego elementu wolnostojqcego w formie kornpieksowo zaprojektowanego systemu 
szyldbw, pylonu reklamowego lub totemu reklamowego: 



- pylonu reklamowego o wysokoici maksymalnej 7,O m i szerokoici maksymdnej 
do 2,5 m; ustala siq minimalne odlegiobci pomiqdzy noinikami 50 m i nie wiqcej 
niz jeden przy kaidym wjekdzie na teren nieruchomoSci; w szczeg6lnym przypadku, 
gdy jeden noSnik nie zapewnia mozliwo5ci umieszczenia szyldu kazdej z dzialalnoici 
prowadzonych w budynku lub na nieruchomoici, dopuszcza siq urnieszczenie 
drugiego pylonu reklamowego o analogicznej formie, gabarycie i lokalizacji 
(symetrycznie wzglqdem wejScia lub wjazdu na teren nieruchomoici) lub jeden 
element wolnostojqcy w formie kompleksowo zaprojektowanego systemu szyldbw, 
bezpoirednio przy wejiciu Iub wjeidzie na teren nieruchomo5ci; dopuszcza sie 
wylqcznie szyldy zaprojektowane w sposdb kompleksowy, tworzqce zwartq, 
j ednorodnq kompozy cj c; dopuszcza siq powierzchnie poj edynczego szy ldu 
nie wiqksq nii 0,5 m2, 

- totemu reklamowego o wysokoici maksymalnej 30 m; wysokoSC i forma totemu 
reklamowego oraz jego lokalizacja winna by6 przewidziana w projekcie 
zagospodarowania terenu z uwzglqdnieniem charakteru i skali projektowanego 
obiektu budowlanego i jego otoczenia; ustala siq minimalne odlegioSci pomipdzy 
nognikami 120 m i nie wiqcej niz jeden przy kazdym wjeidzie na teren 
nieruchomoSci; 

5) dla dzialalnoici prowadzonych w budynku, nieposiadajqcych zewnqtrznego wejicia do 
lokalu, w ktbrym prowadzona jest dzidalnoid, dopuszcza sic wylqcznie szyld zgodny z 
plct 4 lit. b umieszczony na elewacji frontowej, w przeiwicie bramnym lub przy wejiciu 
do budynku; dopuszczasiq ponadto umieszczenie liter przestrzennych, logo 
przestrzennego lub logotypdw przestrzennych nad przejazdem bramnym dla jednego 
Iokalu nieposiadajqcego zewnqtrznego wejicia do lokalu; 

6 )  w przypadku braku budynku frontowego lub oddalenia budynku lub wejscia do budynku, 
w kt6ryrn prowadzona jest dzialalno86 od fiontu nieruchomoici, rozumianej jako ustalona 
linia pierzei danej ulicy lub linia rozgraniczajqca pas drogowy i granicq dzialki, 
dopuszcza s i ~  umieszczenie dodatkowego szyldu: 

a) na ogrodzeniu nieruchomoSci, naelementach murowanych ogrodzenia (slupkach) 
lub w przypadku ich braku, na przcs4ach, bezpoSrednio przy wejSciu lub wjeidzie 
na teren nieruchomoici w formie okredlonej w pkt 4 lit. b; dopuszcza siq wyiqcznie 
szyldy zaprojektowane w spos6b kompleksowy, tworzqce zwarQ, jednorodnq 
kompozycjq, przy czym noSniki te nie mogq zajmowad wiqcej niz 80% pojedynczego 
elementu (stupka, przqsla ogrodzeniowego), na ktbrym sq umieszczone; dopuszcza siq 
powierzchniq poj edynczego szyldu nieprzekraczaj qcq 0,s m2, 

b) dopuszcza siq ponadto umieszczenie szyldu w formie liter przestrzennych, 
mocowanych w plaszczyinie ogrodzenia, nad wejiciem lub wjazdem na teren 
nieruchomoSci (nad bramq lub furtkq); 

7) dla obiekt6w u$zytecmogci publicznej o wysokoSci powykej 12 m: 

a) dopuszcza siq umieszczenie po jednym, dodatkowym szyldzie, stanowiqcym namq 
obiektu, na elewacje i jednoczeSnie nie wiqcej niz dwa na budynek, na wybranych 
elewacjach lub na dachu, wylqcznie w formie liter przestrzennych, logo przestrzennego 
lub logotypbw przestrzennych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d, 

b) dopuszcza siq umieszczanie szyld6w podmiotbw gospodarczych w nim sic 
znaj dujqcych w formie: 



-liter i logotyp6w przestrzennych lub kaseton6w r6wnolegbch do lica elewacji 
budynku umieszczonych w spos6b zgnrpowany i jednorodny, na icianach 
szczytowych lub gladkich powierzchniach 6cian, wla9ciwych do ich ekspozycji, 

- wysiqgniki, kt6re naleky umieszczaC na elewacji wylwznie w poziomie wejS6 
do obiektu, w sposbb jednorodny w obrqbie wszystkich elewacji w formie 
wysiqgnik6w, zgodnie z pkt 4 lit. c, 

- flag elewacyjnych, wylqcznie w formie ujednoliconej stylistycznie dla calej elewacji; 

8) dla sezonowych ogrbdkbw gastronomicznych dopuszcza siq szyldy w formie ograniczonej 
do nazwy i logo podmiotu prowadzqcego dzialalnoiC w ogrddku lub nazw i logo, 
produktbw oferowanych w ogr6dku umieszczanych wylqxmie na lambrekinach parasoli 
lub markiz, stanowiqcych zadaszenie ogrbdka lub na elementach wygrodzeniowych 
i meblach, pod warunkiem ich wkomponowania w taki element oraz ograniczenia 
ich powierzchni do 20% powierzchni pojedynczego przesla wygrodzeniowego, donicy 
z rofilinno5cig kmesla lub stolika. 

2. Dla Obszaru ,119' ustala siq nastqpujzp zasady i warunki sytuowania tablic 
i urzqdzeri reklamowych oraz ich gabaryty, standardy jakoiciowe i rodzaje materialbw 
budowlanych, z jakicb mogq bye wykonane: 

1) na budynkach zabytkowych i historycznych, obowiwjq zasady i warunki sytuowania 
tablic reklamowych i urzqdzen reklarnowych, zgodnie z 4 7 ust. 2; 

2) dla pozostalych budynkow obowiqujq zasady i warunki sytuowania szylddw zgodnie 
z lit. a-j: 

a) billboardy o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczajqcej 18 m2 i j ednoczelnie 
zajmujqce nie wiecej nik 114 og6lnej powierzchni Sciany szczytowej, bez licmych 
otwor6w okiennych (tj. nie wiqcej nit 3) i detali architektonicznych, w nalekytym stanie 
estetycznym i technicznym; w przypadku monta2u wiqcej nizjednego noSnika 
wobrqbie jednej Sciany, dopuszczasi~ wylqcznie jeden wybrany format, 
z zachowaniem spbjnej kompozycji wszystkich noinikow w obrqbie bciany, 
ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem osi pionowych i poziomych; dopuszcza siq 
jednoczebnie nie wiqcej nik dwa billboardy tego sarnego formatu, 

b) siatki reklamowe nieprzekraczajqce 114 powierzchni Sciany bocznej bez otwordw 
okiennych i detali architektonicznych, z zachowaniem poniiszych warunk6w: 

- zachowania maksymalnego okresu ekspozycji do maksymalnie 18 rniesiqcy, 

- zachowania odstqpu krawqdzi reMamy od kraw~dzi obrysu Sciany budynku - 0,s my 

c) reklarnowe siatki ochronne sytuowane na rusztowaniach, wylqcznie w trakcie trwania 
prac budowlanych, zwiqanych z remontern lub konserwacjq danej elewacji zewqtrznej 
na okres do 8 miesiqcy; tredci reklamowe umieszczone symetrycznie nie mogq 
zajmowad wiqcej ni8 70% powierzchni siatki ochronnej, a na pozostalej cz@ci siatki 
umieszczony zostanie wizerunek remontowanej elewacji; te same lub kolejne dzialania 
reklamowe mogq by6 prowadzone na rusztowaniach na danej elewacji nie wczeiniej 
nii  po uplywie 5 lat, liczonych od ostatniego olaresu, o kt6rym mowa w niniejszym 
punkcie, 

d) tablice wykonane z tnvalego i sztywnego materiah nad witryw lub w gbmej czqSci 
witryny, dopasowane do istniejwych podzialbw architektonicznych elewacji lub 
podzialbw Slusarki i stolarki witryny, 



e) kasetony reklamowe zlokalizowane nad witrynq lokalu lub w g6rnej czqSci witryny, 
dopasowane do istniejqcych podzial6w architektonicznych elewacji lub podzialbw 
stolarki i Slusarki witryny, 

f) gabloty ekspozycyjne w tym szczegolnie typu City Light Poster (CLP) umieszczane 
przy witrynie lub wejgciu do lokalu lub na ogrodzeniu, w bezpoBrednim sqsiedztwie 
wejScia; wielkoSC orazforma i wyglqd gabloty powinny zostab dostosowane 
do kompozycji oraz charakteru elewacji danego budynku, 

g) reklamy naklejane na powierzchiq okien i drzwi wejSciowych do lokalu o powierzchni 
nieprzekraczaj~cej 30% powierzchni pojedynczego szklenia witryny, umieszczanych 
centralnie, w dolnej lub w g 6 m j  czqgci witryny lub 100% powierzchni g6mej czqsci 
witryny, oddzielonej szprosem poziomym od jej dolnej czqici, 

h) litery przestrzenne, logo przestrzenne i logotypy przestrzenne: 

- sytuowane na elewacji fiontowej - do poziomu parteru, w formie dopasowanej 
do istniejqcych podzial6w architektonicznych o wysokosci 3/4 powierzchni, 
wpisujqcej siq pomiqdzy g6m9 liniq ogcieky otworow okiennych Iub drzwiowych 
a gzyms, jezeli taki wystqpuje i jednoczeSnie nie wiqcej ni i  0,5 m, 

- sytuowane na Scianie bocznej budynku wylqcznie w przypadku elewacji w dobrym 
stanie technicznym bez licznych otwor6w okiennych (tj. nie wiqcej nii 3) i detali 
architektonicznych; skala elementdw winna by6 dopasowana do skali i proporcji 
Sciany zgodnie z 5 5 ust. 2 pkt 1 lit. d, a takze istniejqcych eIement6w 
jej zagospodarowania, 

- sytuowane na dachach budynk6w w plaszczyinie elewacji tych budynkow, 
o maksymalnej, calkowitej wysokoSci konstrukcji zgodnie z 5 ust. 2 pkt 1 lit. d, 

i) wysiqgniki umieszczane na elewacji, w sqsiedztwie witryny; wysiqgniki naleiy 
umieszcza6 w taki sposbb, aby dolna krawqdi kasetonu lub tabliczki znajdowala sic 
min. 2,5 m ponad poziomem posadzki chodnika, a ich wymiary nie pmekraczaly 
1,O m wysiqgu (odlegloSci od elewacji do krarica wysiqgnika z semaforem) 
oraz o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczajqcej 0-5 m2, 

neony sytuowane rownolegle do lica elewacji budynku, zlokalizowane nad witrynq 
lokalu, w ktdrym prowadzona jest dzialalnoS6, urnieszczone prostopadle lub r6wnolegle 
do elewacji, w taki sposbb, aby dolna krawqdi neonu znajdowala siq min. 2,5 m ponad 
poziomem posadzki chodnika, a jego wymiar nie przekraczal 1,O m wysiqgu (odlegloSci 
od elewacji do kranca neonu) oraz powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczajqcej 0,3 
m2; 

3) w zakresie reklam wolnostoj~cych, dopuszcza siq wylqcznie tablice reklamowe 
i urzqdzenia reklamowe sytuowane w odlegloici nieprzekraczajqcej 50 m od istniejqcej 
zabudowy, po tej samej stronie drogi, w postaci: 

a) gablot ekspozycyjnych typu City Light Poster (CLP): 

- okreSla siq minimalne odlegtoSci pomicdzy noinikami wolnostojqcymi nie mniejsze 
niz 30 rn, 

- dopuszcza siq ponadto gabloty typu City Light Poster zintegrowane z wiatq 
przystankowq, z wykluczeniem przeslaniania od strony najazdowej wiaty, 
bez okreSlenia odlegioSci pomiedzy nirni, 

b) slupdw ogloszeniowo-reklamowych: 



- okreSla siq minimalne odlegloici pomiedzy noinikami, nie rnniejsze niz 50 m, 

- wysokoS6 do 5 m, przy czym shpy powyzej 3,5 m muszq posiadak dwie czqici 
ekspozycyjne oddzielone od siebie elementem ozdobnym, nie szerszym niz 0,3 m, 

- szerokoSC lub Brednica do 1,5 m, na wysokoSci czqSci ekspozycyjnej, 

- dopuszcza siq wylqcznie shpy o jednorodnej forrnie - kolor czapy i cokoh: 
RAL 7016 antracytowo-szary lub odpowiadajqcy mu odcieti z kart kolor6w danego 
producenta (R,G,B R 03 8, G 046, B 056), 

c) ekspozytorow - dopuszcza siq jedynie jako reklamq okolicznoiciow~ a w przypadku 
stoisk promocyjno-reklamowych dzialalnoSci gospodarczej, jednorazowy 
czas uiytkowania nie bqdzie przekraczae 2 tygodni, a przerwa pomiqdzy ekspozycjami 
wynosik bqdzie min. 2 tygodnie, 

d) maszt6w flagowych o maksymalnej wysokoici do 12 m i maksymalnych wymiarach 
flagi 6x2 m, w ukladzie pionowym; dopuszcza sic lokalizowanie jednego masztu 
lub jednej grupy maszt6w liczqcej maksymalnie odtrzech do dziewiqciu maszt6w 
w granicach j ednej nieruchomof ci; maszty winny by6 skomponowane wlagciwie 
z cdoSciq zagospodarowania terenu tj. w spos6b uporzqdkowany, z zachowaniem 
osi kompozycyjny ch, 

e) stojak6w reklamowych typu potykacze (koziolki reklamowe) wykonanych z tnvalych 
i estetycznych materiaibw, wylqcznie w czasie funkcjonowania lokalu; dla kaidego 
lokalu dopuszczalny jest jeden stojak reklamowy, 

f) stojak6w reklamowych typu stojaki z menu prezentujqcych oferte lokalu 
gastronomicznego, wyiqcznie w godzinach otwarcia lokalu; dla kaidego lokalu 
gastronomicznego dopuszcza siq jeden stojak z menu, 

- o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczajqcej 18 m2, o wysokoici calkowitej 8 m, 
z tolerancjq 0,5 m z zastrzezeniem, ie dolna, pozioma krawqdi billboardu nie moze 
znajdowak siq nizej niz 4,5 m od poziomu terenu, 

- okreila sig minimalne odlegloici pomiqdzy noinikami nie mniejsze niz 75 m, 

h) totemdw zgodnie z ust. 1 pkt 4 lit. e tiret drugie, 

i) tablic kierunkowych montowanych na slupach ~Swietleniowych z wylqczeniem: 

- slup6w oiwietleniowych, kt6re zajqte sq ju8 przez znaki drogowe lub innp tablice 
kierunkowg 

- zastosowania na tablicy elementbw wskazujqcych jednonacznie kierunek 
i odlegloBC, w spos6b mogqcy naSladowaC znaki drogowe i grafikq znak6w 
drogowych, 

- wiqcej niz czterech tablic kierunkowych dla jednego podmiotu gospodarczego, na 
odcinku ulicy ograniczonej skrzyiowaniami, 

- wiqcej ni2 trzech takich sarnych tablic kierunkowych jednego podmiotu 
gospodarczego, umieszczonych szeregowo na kolejnych slupach ogwietlenia, pod 
warunkiem spehienia warunkbw, o kt6rych mowa w niniejszej literze; 

j) liter przestrzennych z nazwq podmiotu realizujqcego zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w miejscu jej realizacji, nie wytszych nii 5 m. 



DZIAL I11 
Ogrodzenia i obiekty matej architektury 

Rozdzial 1 
Pnepisy og6lne dla calego obszaru miasta Lodzi 

9 9. 1. Wyrbznia siq Stref9 Wielkomiejska, ktdrej granica okreSla dwa obszary regulacji 
(tj. w granicach Strefy Wielkomiejskiej oraz poza granicami Strefy Wielkomiejskiej). 

2. Obszary, o ktdrych mowa w ust. 1 okreSla zalqcznik graficzny do Zasad. 

§ 10. 1. Dla obszardw, o ktdrych mowa w § 9 ust. 1 okreila sig nastqpujqce terminy 
dostosowania istniejqcych w dniu wejicia w Qcie uchwaly obiektdw malej architektury oraz 
ogrodzeri do zakazdw, zasad i warunkdw w niej okreSlonych: 

1) dla Strefy Wielkomiejskiej - 5 lat; 

2) dla pozostalego obszaru miasta Lodzi - 10 lat. 

2. Obszar rezerwatu przyrody Polesie Konstantynowskie zwalnia siq z obowizgku 
dostosowania ogrodzenia, istniejqcego w dniu wejScia w iycie uchwaly, do zakazdw, zasad 
i warunkdw okreilonych w uchwale. 

9 1 1. 1. Ustala siq nastepujqce zasady i warunki sytuowania ogrodze6: 

1) dopuszcza sic sytuowanie ogrodzeri jedynie w liniach rozgraniczajqcych tereny, w iinii 
pierzei, historycznych granic dzialek lub w granicach dzialek ewidencyjnych, 
z dopuszczeniem odsuniecia jedynie w przypadku koniecznoici zachowania odlegloici 
od sieci infiastruktury technicznej, wynikajqcych z przepisdw odrqbnych; 

2) zakazuje sie grodzenia otwartych terenow zieleni w szczegolno5ci lasdw, rezerwatow 
przyrody, p61, nieuiytk6w zielonych, dolin rzecznych, oraz obszardw cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo np. w granicach zespd6w przyrodniczo-krajobramwych, 
w strefach Scislej ochxony iregulacji hydrologicznej oraz w granicach korytarzy 
ekologicznych, chyba ze wynika to z przepisdw odrqbnych; zakaz nie dotyczy parkbw, 
skwerdw i zielericdw. 

2. Ustala sic nastqpujqce zasady i warunki dla standard6w jakodciowych ogrodzed: 

1) naleiy zachowaC istniejqce ogrodzenia zabytkowe i historyczne, w tym ich cechy 
stylistyczne i kolorystykq, z dopuszczeniem ich odtworzenia; 

2) nalezy stosowaC jednolitq kolorystykq na calej dlugoSci ogrodzenia z zastosowaniem 
maksimum trzech barw. 

3. Ustala siq nastepujqce zasady i warunki dotyczqce materialdw ogrodzen: 

1) zakazuje siq stosowania dla ogrodzeli ponizszych material6w: 

a) prefabrykatbw betonowych, 

b) blach w tym w szczeg6lnoSci ocynkowanych, falistych, trapezowych, 

c) tworzyw sztucznych w tym w szczeg6lnoSci siding, pkyt poliwqglanowych, pleksiglas, 

d) innych material.6~ substandardowych w tyrn w szczeg6lnoSci baner6w reklamowych, 
plandek, remontowych siatek ochronnych, europalet, materialdw rozbidrkowych, 

e) elementdw mogqcych zagrazaC bezpieczehstwu np. drutu kolczastego, chyba ze wynika 
to z przepis6w odrqbnych; 



2) dla tymczasowego wygrodzenia placu budowy wylqcznie na czas prowadzenia budowy 
dopuszcza sic ogrodzenia z zastosowaniem: 

a) blach ocynkowanych, falistych, trapezowych, 

b) typowych siatek ogrodzeniowych i paneli lub siatek zgrzewanych, 

c) plakatbw ze sztywnego materiah, inforrnujqcych o inwestycji budowlanej, realizowanej 
na danym terenie, dopasowanych do pojedynczego przqsla ogrodzenia. 

5 12. Ustala siq nastepujqce zasady i warunki sytuowania obiektdw malej architektury, 
zwanych dalej obiektami: 

1) obiekty naleky sytuowaC w spos6b niekolidujqcy z funkcjami i sposobem 
zagospodarowania przestrzeni; 

2) obiekty naleiy sytuowaC w sposbb zapewniajqcy bezpieczetistwo uzytkowania 
i nieograniczony dostep dla osdb niepelnosprawnych, zachowujqc min. 1,s m swobodnego 
przej Scia; 

3) naleiy zachowaC sp6jnoSC stylistycznq obiekt6w w ramach obszaru, na kt6rym wystqpuj~ 

4) nie wymagajq dostosowania do zasad i warunk6w uchwaly obiekty inne ni2 meble 
miejskie i pergole gmietnikowe; 

5) naleiy stosowaC nastqpujqccq kolorystykq mebli miejskich: 

a) elementy rnetalowe dopuszcza siq jedynie w kolorystyce antracytowo-szarej RAL 70 16 
lub odpowiadajqcyrn jej odcieniu z kart kolorbw danego ptoducenta 
(R, G, B R 038, G 046, B 056) z wylqczeniem obiektbw o charakterze artystycznym, 
zabytkowym lub historycznym oraz placbw zabaw, 

b) pozostale elementy w kolorach naturalnych materialbw, z dopuszczeniem zastosowania 
do drewna lazur ochronnych niekryjqcycb, zachowujqcych widocmy rysunek slojbw. 

Rozdzial2 
Pnepisy szczeg6towe 

§ 13. 1.Ustala siq nastqpujqce zasady i warunki dla ogrodzeli w Strefie 
Wielkomiejskiej, dotyczqce: 

1) sytuowania - naleiy zachowaC ciqgloSC ogrodzenia na calej dlugoSci z wyjqtkiem stref 
wjazdowych (bramy i przejgcia pieszego, je6li wystqpuj@; 

2) gabaryt6w - wysokoSC maksymalna powinna wynosiC 2,8 m przy czym kaidorazowo 
wysokoSC ogrodzenia musi zostaC dopasowana indywidualnie do istniejqcych cech 
i warunk6w terenu lub budynku; 

3) standmdbw jakoSciowych: 

a) ogrodzenia pelne w formie murowanej dopuszcza siq jedynie na odcinku lub odcinkach 
lqcznie do 40% dlugoici ogrodzenia, 

b) lqczna powierzchnia otwor6w i przeSwit6w powinna stanowiC przedziat 50-80% 
powierzchni przqsla, 

c)  naleiy akcentowak rytm przqsel na cakej dlugoSci ogrodzenia, 



d) naleky stosowak kolorystykq malowanych i Iakierowanych metalowych czqici 
ogrodzen odpowiadajqcq w systemie RAL barwie 70 16 antracytowo-szarej 
lub w systemie RAL czarnej np. 9004,9005,901 1 lub odpowiadajqce im odcienie z kart 
kolor6w danego producenta; 

4) materialbw: 

a) zakazuje siq nastqpujqcych materidbw o niskim standardzie: 

- typowych siatek ogrodzeniowych i paneli/siatek zgrzewanych z wyjqtkiem 
tyrnczasowego wygrodzenia placu budowy wylqcznie na czas trwania budowy 
oraz obiekt6w sportowych, np. boisk, 

- drewna i innych materialbw uiytych w formie nawiqmjqcej do stylistyki 
regionalizmu j ak np. sioma, wiklina, 

- sztucnego kamienia elewacyj nego, 

- tynk6w strukturalnych w tym w szczegolnoSci tynk6w mozaikowych, tynkbw typu 
,,korniP7, 

b) elementy murowane dopuszcza siq w formie wykonczonej: 

- tynkiem zatartym na gladko, 

- kamieniem. 

2. Poza Strefq Wielkomiej skq dopuszcza siq ogrodzenia pdne, murowane jedynie 
w przypadku koniecznoici unikniqcia kolizji wynikaj qcych z ucigliwoSci funkcj i 
np. w zakresie halasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami, 
oddzialywania komunikacji lub w przypadku koniecznoici zapewnienia bariery 
bezpieczenstwa dla ludzi lub zwierzqt. 

$ 14. 1. Ustala siq nastqpujqce zasady i warunki dla obiekt6w malej architektury 
w Strefie Wielkomiejskiej : 

1) ustala siq obowizpek zachowania istniejqcych zabytkowych i historycznych obiekt6w 
malej architektury; 

2) dopuszcza siq wylqcznie jako formy ujednolicone stylistycznie i kolorystycznie oraz 
wykonane w stylistyce nawiwjwej do dziedzictwa historycnej architektury miasta 
Eodzi; 

3) dopuszcza siq obiekty malej architektury wykonane z zastosowaniem jednolitych 
rozwivan w zakresie materidbw, z jakich sq wykonane, takich jak metal np. stal 
lub zeliwo z wykluczeniem stosowania tworzyw sztucznych, kamienia sztucznego 
oraz innych material6w substandardowych; 

4) pergole imietnikowe naleiy sytuowa6 zgodnie z ponizszymi zasadami: 

a)pergole Smietnikowe towarzyszqce budynkom, ogrodzeniom lub obiektom 
zabytkowym i historycznym wylqcznie w formie i kolorystyce nawiqzujqcej 
do historycznej zabudowy nieruchomoici, wykonane z zastosowaniem filar6w 
murowanych gladkich lub boniowanych oraz m o w y c h  prqsel stalowych Iub kutych 
o lqcznej powierzchni otworbw i przeiwitbw stanowiqcej od 60% do 80% powierzchni 
przesl% 

b) pergole Smietnikowe towarzyszqce pozostaiyrn budynkom, ogrodzeniom lub obiektom: 



- w formie wsp6lczesnej, wykonanej w lekkiej konstrukcji stalowej z przqslami 
aiurowymi, z przykiadowym wypelnieniem Scian pergoli wykonanych z mrowych 
siatek stalowych typu ,,meshm, aiurowych, perforowanych stalowych siatek ci~to- 
ciqgnionych, lameli metalowych w ukladzie poziomym lub blach je imitujqcych typu 
T-7, 

- w formie murowanych obiektow, gdy wszystkie istniejqce obiekty na obszarze 
danego zespoh budynkbw, kwartah lub osiedla sq murowane, a nowy obiekt stanowi 
konty nuacjc istniej qcego wzoru. 

2. Ustala siq nastqpujqce zasady i warunki dla obiekt6w malej architektury poza Strefa, 
Wielkomiejskq 

1) dopuszcza siq wylqcznie formy ujednolicone stylistycnie i kolorystycznie oraz wykonane 
w stylistyce wsp6lczesnej z trwalych materialcjw z wykluczeniem stosowania tworzyw 
sztucznych oraz innych materialdw substandardowych; 

2) pergole Smietnikowe naleiy sytuowak zgodnie z ponizszymi zasadami: 

pergole Smietnikowe towarzyszqce budynkom, ogrodzeniom lub obiektom 
zabytkowym i historycznym wylqcznie wformie i kolorystyce nawiqzujqcej 
do historycznej zabudowy nieruchomoSci, wykonane z zastosowaniem filardw 
murowanych gladkich lub boniowanych oraz aiurowych przqsel stalowych lub kutych 
o iqcnej powierzchni otwor6w i przeSwit6w stanowiqcej od 60% do 80% powierzchni 
przqsla, 

b) pergole 9mietnikowe towarzyszqce pozostalym budynkom, ogrodzeniom lub obiektom: 

- w formie wsp6lczesnej, wykonanej w lekkiej konstrukcji stalowej z przcslarni 
aiurowymi, z przykladowym wypelnieniem 5cian pergoli wykonanych z aiurowych 
siatek stalowych typu ,,meshw, aiurowych, perforowanych stalowych siatek ciqto- 
ciqgnionych, lameli metalowych w ukladzie poziomym lub blach je imitujqcych typu 
T-7, 

- w formie murowanych obiektow, gdy wszystkie istniejqce obiekty na obszarze 
danego zespolu budynkbw, kwartalu lub osiedla sq murowane, a nowy obiekt stanowi 
kontynuacjq istaiejqcego wzoru. 



Zalqcznik Nr  2 

do uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych przez Prezydenta Miasta 
t odz i  uwag wniesionych do wyloionego do publicznego wglqdu projektu uchwaty. 

dotyczJ' 
uwaga: 

Pan 
1. 

TreSC uwagi w bnmieniu zgtoszonym przed 
podmioty o ktdrych mowa w art. 37b ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zap;ospodarowaniu przeshzennym: 

Marcin Kantc 
: 5 11 ust 3 

Rozstrzygniqci 
Prezydenta 

Miasta Eodzi 
Wskazanie 
zakresu, 
ktdrego 

.ek ztoiyl uwagi: 
Dla pozostakego obszaru miasta 
(poza centrum) W PRZYPADKU 
D O M K ~ W  
JEDNORODZINNYCH nalezy 
dopuicii stosowanie plotow z 
prefabrykatow betonowych oraz 
siatek i paneli siatkowych w 
zakresie: 
- nie mogq majdowai siq od 
frontu dziaki 
- muszq by6 w barwach 
neutralnych (ciemnozielony, 
antracyt, szary, ew. kremowy) 
- (w najgorszym wypadku) - 
dopuszczenie wlw elementow 
pod warunkiem i e  stanowq 
podporp bgdi sq zasloniqte 
rollinnoiciq (np. bluszczem, 
winogronem, trzmielinq etc) 
UZASADNIENIE 
Budowa plotu wok61 domu to 
bardzo duia inwestycja. Dla 
przyktadowej dzialki o 
wymiarach 50x50 (2500m2) 
budowa plotu niefrontowego to 
koszt killcudziesiqciu tysiqcy zl. 
Taki plot ma trwaloii duio 

Uzasadnienie 
rozstrzygniecia 
Prezydenta Miasta 
todzi TreSf szczegdtowa uwagi: 

wiqkszg niz okres przejiciowy 
(10 lat). Z racii populamoici wlw 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na 

Niniejszy projekt uchwaly 
w sprawie ustalenia dla 
obszaru miasta todzi 
zasad i warunk6w 
sytuowania obiekt6w 
malej architektury, tablic 
reklamowych i urzgdzen 
reklarnowvch oraz 
ogrodzen, ich gabarytbw, 
standardow jakoiciowych 
oraz rodzajow materi&5w 
budowlanych, z jakich 
mogq by6 wykonane jak 
sama nama  wskazuje, 
zgodnie z ,,ustaw4 
krajobrazowq", moze 
okrellai m r e g u l a c j q  
dla jednego obszaru. 



Puzostala 
czq5C 

Aarek ~ w i e k .  
5 1 pkt. 5 - 
nie 
w~stgpuje 

6 2 pkt. 1 
30) 
przestrzeni 
dostqpnej 
publicznie - 
naleiy przez 
to rozumied 
obszar, 

rozwiqzab nie widzq realnej 
motliwoSci dostosowania do 
nowych przepis6w. Dla 
gospodarstw domowych moze to 
byd zbyt du iy wydatek. 
Prefabrtkaty betonowe ponadto 
mogq wyglqdaC tak jak 
dopuszczone np. ploty 
klinkierowe (na rynku dostqpne 
sq prefabrykaty pokryte plytkami 
imitujqcymi cegly klinkierowe). 
W najgorszym wypadku naleiy 
przemyiled mozliwoSc 
"zakrycia" roSIinnoSciq takich 
plotow. Np. dopuszczenie w/w 
plotow pod wamnkiem 
zasloniqcia ich roSlinnoSciq w 
min. 60%. W6wczas 
gospodarstwa domowe moglyby 
po prostu na takich plotach 
zrobiC tzw. zielone Sciany z 
roilin pngcych. 
OczywiScie odnoszq to tylko do 
domk6w jednorodzinnych 
znajdujqcych siq na uboczach. 
W pozostaiej czqSci - zwlaszcza 
w zakresie usuwania smietnika 
reklamowego popieram projekt. 

VlANUFAKTURA Apsys Manag 
5 1 pkt. 5 
Uchwala nie rcguluje zasad i 
warunkbw dla reklam, tablic 
reklamowych, urzqdzen 
reklamowych, szyldow, i innych 
noinikbw i oznakowan 
posadowionych na 
NieruchomoSci na podstawie 
decyzji w1aSciwego miejscowo 
Miejskiego lub Wojewbdzkiego 
Konserwatora Zabytkow podjqtej 
na wniosek WtaSciciela 
NieruchomoSci po uprzednim 
przedstawieniu i akceptacji 
wimalizacji lokowanego 
urzgdzenia czy tablicy przed 3 1 
sierpnia 2016 roku. 
5 2 pkt. 1 
30) przestrzeni dostqpnej 
publicznie - naleiy przez to 
rozumied obszar, stanowiqcy 
szczegolnie tereny placow, 
parkow, zielencow lub ciqgow 
komunikacyjnych do linii 
zabudowy wraz z elewacjarni 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na 

lent sp. z 0.0.. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na 

Pozytywna opinia 
lniemoiliwia 
~wzglqdnienie uwagi. 

~kyt uwagi: 
Woiewbdzki Konserwator 
~abytk6w posiada 
kompetencje do 
podejmowania 
ostatecznych ustalen do 
obszarow objqtych 
wpiseln do rejestm 
zabytkbw na podstawie 
ustawy o ochronie 
zabytkbw i opiece nad 
zabytkami. 

Zaproponowane 
wprowadzenie odlegkoici 
doprowadziloby do 
sytuacji, ze reklama 
ewidentnie ,,widoczna" z 
przestrzeni publicmej 
bylaby wylqczona z 
regulacji, co mogfoby 



5 .  

stanowiqcy 
szczeg6lnie 
tereny 
plac6w, 
parkbw, 
zielelic6w 
lub ciqg6w 
komunikacyj 
nych do linii 
zabudowy 
wraz z 
elewacjami 
fiontowymi i 
szczegdlnie 
eksponowany 
mi 
elewacjami 
bocmymi 
budynkow 
oraz 
elementy 
zagospodaro 
wania 
widoczne z 
tej 
przestrzeni 
5 8 pkt. 2 1) 
a) billboardy 
o 
powierzchni 
ekspozycyjne 
j 
nieprzekracza 
jqcej 18m2 i 
jednoczeinie 
zajmujqcy 
nie wiqcej nii 
114 ogdlnej 
powierzchni 
iciany 
szczytowej, 
bez otwor6w 
okiennych i 
detali 
architektonic 
znych, w 
nalelytym 
stanie 
estetycznym i 
technicmym; 
w przypadku 
m o n t h  
wiqcej niz 
jednego 
noinika w 

hntowymi i szczeg6lnie 
eksponowanymi elewacjami 
bocznymi budynk6w oraz 
elementy zagospodarowania 
widoczne z tej przestrzeni w 
odlegloici nie wiqkszej niz 20m. 

5 8 pkt. 2 1) 
a) billboardy o powierzchni 
ekspozycyjnej nieprzekraczaji)cej 
72m2 lqcznie i jednoczeinie 
zajmujqcy nie wiqcej n u  114 
ogdlnej powierzchni Sciany 
szczytowej, bez otwor6w 
okiennych i detali 
architektonicmych, w naleiytym 
stanie estetycznym i 
technicznym; w przypadku 
montaiu wiqcej niz jednego 
noinika w obrqbie jednej 
iciany, dopuszcza siq wylqcznie 
jeden wybrany format, z 
zachowaniem sp6jnej 
kompozycji wszystkich noAnik6w 
w obrqbie iciany, ze 
szczegdlnym uwzglqdnieniem osi 
pionowych i poziomych; 
dopuszcza siq jednoczeinie nie 
wiqcej nii dwa billboardy tego 
samego formatu. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

doprowadzi6 do 
nier6wnego traktowania. 

Dopuszcza siq 
powienchnie reklamowe 
na terenie Miasta do 
wielkoici billboard6w 
wskazanych w 
poszczeg6lnych 
formatach , jednakie nie 
wiqksze ni i  18 m2 jako 
formatu wlaiciwego 
zapewniajqcego 
zachowania ladu 
przestrzennego. 



6 .  5 8 pkt. 2 2) 
g) billboardy: 
- o powierzchni ekspozycyjnej 
nieprzekraczajqcej 36m2, o 
wysokoici calkowitej 1 Om, 
z tolerancjq 0,5 m z 
zastrzeieniem, i e  dolna, pozioma 
krawqdi billboardu nie moie 
znajdowat siq niiej nii 4,5m od 
poziomu terenu, 
- okreila siq minimalne 
odleg1oSci pomiqdzy noinikami 
nie rnniejsze nii 50m, 

obrqbie 
jednej 
Sciany, 
dopuszcza siq 
wylqcmie 
jeden 
wybrany 
format, z 
zachowaniem 
kpojnej 
kompozycji 
wszystkich 
noinikdw w 
obrqbie 
Sciany, ze 
szczegolnym 
uwzglqdnieni 
em osi 
pionowych i 
poziomych; 
dopuszcza siq 
jednoczeSnie 
nie wiqcej nii 
dwa 
billboardy 
tego samego 
formatu. 
$ 8  pkt. 2 2) 
g) billboardy: 
- o 
powierzchni 
ckspozycyjne 
j 
nieprzekracza 
jqcej 18tn2, o 
wysokoSci 
calkowitej 
8m, 
z tolerancjq 
0,5 m z 
zastrzezenie 
m, i e  dolna, 
pozioma 
krawqdi 
billboardu 
nie moie 
znajdowai 
sig niiej nii 
4,5m od 
poziomu 
terenu, 
- okreSla siq 
minimalne 
odlegloSci 
pomiqdzy 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Dopuszcza siq jedynie 
powierzchnie reklamowe 
na terenie Miasta do 
wielkoici billboard6w 
wskazanych w 
poszczeg6lnych 
formatach , jednakze nie 
wiqksze nii 18 m2 jako 
formatu wlaiciwego 
zapewniajqcego 
zachowania ladu 
przestrzennego. 
Ponadto odlegloS6 75 m 
jest wlaiciwa do 
postrzegania reklam, ktore 
przy mniejszych 
odlegloiciach sq 
nieczytelne jak r6wniei 
nadmiernie nasycajq pas 
przydroiny. 



noinikami 
nie mniejsze 
nii 75m, 
8 8 pkt. 2 
2) w zakresie 
wolnostojqcy 
ch tablic 
reklamowych 
i urzqdzen 
reklamowych 
, dopuszcza 
siq 
wyiqcznie 
tablice 
reklamowe i 
urzqdzenia 
reklamowe 
sytuowane w 
odlegloici 
nie 
przekraczajqc 
ej 50m od 
istniejqcej 
zabudowy, 
po tej samej 
stronie drogi, 
w postaci: 

Krzysztof Ru 

5 8 pkt. 2 
2) w zakresie wolnostojqcych 
tablic reklamowych i urzqdzeh 
reklamowych, dopuszcza siq 
wyiqcznie tablice reklamowe i 
urzqdzenia reklamowe sytuowane 
w odlegioici nie przekraczajqcej 
100m od istniejqcej zabudowy, 
po tej samej stronie drogi, w 
postaci: 

owski, Clear Channel Poland, z11 
Projekt uchwaty wprowadza w 
Dziale I $2 znacznq iloSc5 nowych 
definicji, w iadnych imych 
przepisach prawnych nie 
wystqpujqcych, ktore sq 
nieprecyzyjne i bqdq rodzity w 
plzyszloici szereg spor6w 
interpretacyjnych. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

9. 

Zwiqkszenie odlegloici 
dopuszczenia do 100 m 
dla tablic i urzqdzeh 
reklamowych od 
istniejqcej zabudowy po 
tej samej stronie drogi 
spowoduje brak ochrony 
niezabudowanych 
terenow wok61 drbg. 

Ustawa z 24 kwietnia 201 5 r, w 
art. 7 p. 5) ust. 9 definiuje, i e  
,,Uchwata, o ktorej mowa w ust. 
I ,  okreila warunki i termin 
dostosowania istniejqcycb w dniu 
jej wejicia w iycie obiektdw 
malej architektury, ogrodze6 oraz 

i y 1  uwagi: 
Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na . 

kompetencje radzie gminy 
do ustalenia zasad i 
warunk6w, ktorych nie da 
siq wprowadzik bez 
wprowadzenia definicji. 
Nie sq one jednakie 
sprzeczne z 
obowiqzujqcym prawem, 
a jedynie definiujq 
pojqcia, kt6re dotychczas 
nie miaty definicji 
legalnej dla potrzeb 
stosowania zasad i 
warunk6w okreilonvch w 
uchwale. 
Zgodnie z przepisami art. 
37a ust. 6 i 9 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu I 

zagospodarowaniu 
przestrzennym uchwala, o 
kt6rej mowa w ust. 1, 



tablic i urzqdzen reklamowych do 
zakazow, zasad i wamnkdw w 
niej okreilonych, nie krotszy niz 
12 miesiqcy od dnia wejicia w 
iycie uchwaly." W projekcie 
uchwaly jest podanych kilka 
terminbw, a nie jeden termin jak 
definiuje ustawa. 

moie przewidywad r6ine 
regulacje dla roznych 
obszarow gminy - z uwagi 
na mozliwoiC 
wprowadzenia roinych 
regulacji dla roznych 
obszardw, istnieje 
moiliwoid roinicowania 
terminow dostosowania 
dla roinych obszar6w. 

Pani 
10 
. 

11 
. 

Tamara Widerak, 
Ad. 52.1 
pkt.1) 

Ad. s2.1 
pkt.19) 

firma StrBer sp. z 0.0. , zloiyla 
Wviainienie: 
Detinicja bannem reklamowego 
w projekcie uchwaly, traktuje 
jako banery rowniez plakaty na 
wysokiej jakoici noinikach typu 
backlight. Niezbqdne jest dodanie 
bardziej szczegdiowego zapisu. 
Provonowanv zavis: 
1) banerze reklamowym - naleiy 
przez to rozumied reklamq, 
wykonanq na tkaninie lub 
miqkkim tworzywie sztucznym; 
bez wlasnej konstrukcji noinej; 

Wyiainienie: 
Meblami miejskimi sq rdwniei 
siupy reklamowo-informacyjne, 
kt6re oprocz treici reklamowych 
sh iq  rowniez do zamieszczania 
informacji miejskich. Mogq 
takie, w czqici, by6 
wykorzystane jako bankomaty, 
WC, kawiarki itp. 
Provonowanv zavis 
19) meblach miejskich - naleiy 
przez to rozumied formy 
przestrzenne stanowiqce 
elementy wyposaienia 
przestrzeni dostqpnych 
publicznie, w tym miqdzy 
innymi: lawki, kosze na imieci, 
stojaki na rowery, wiaty 
przystankowe, siupy reklamowo- 
informacyjne, elementy 
oiwietlenia, separatory itp.; 

uwagi: 
Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Wprowadzono zrnianq w 
definicji 
banera reMamowego - 
naleiy przez to rozumied 
reklarnq wykonanq na 
tkaninie, miqkkim 
twonywie sztucznym lub 
na papierowej folii 
impregnowanej, z 
wyiqczeniem reklam 
umieszczanych w 
gablotach 
ekspozycyjnych; 

Banery posiadajq rowniei 
naciqgi na ramie co 
traktowane jest jako 
konstrukcja wiqc 
proponowana zmiana jest 
niewlaiciwa. 
, , S ~ P  reklamowo- 
informacyjny" jest 
niewqtpliwe urzqdzeniem 
reklamowym. 
Definicja mebli miejskich 
zostala zmodyfikowana: 
,,nale j przez to rozumied 
obiekty malej 
architektury, stanowiqce 
elementy wyposaienia 
przestrzeni dostqpnych 
publicznie, w tym miqdzy 
innymi: lawki, kosze na 
Smieci, stojaki na rowery, 
wiaty przystankowe, 
elementy oiwietlenia, 
separatory itp." 
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Ad. 52.1 
pkt.30) 

Ad. s2.1 
pkt.33 

WvjaSnienie: 
Przestrzeti dostppna publicmie 
wymaga bardzo precyzyjnego 
okrellenia. Nie tylko z uwagi na 
porzqdek reklamowy, ale i 
ewentualne oplaty i kary. Brak 
jasno okreilonej granicy 
przestrzeni publicznej bqdzie 
prowadzii do kuriozalnych 
sytuacji. Na przykiad z obszaru I, 
mogq byi widoczne, chociai jui  
nieczytelne reklamy 
dopuszczalne w obszarze 11. 
Prooonowanv zapis: 
30) przestrzeni dostqpnej 
publicznie - naleiy przez to 
rozumiei: obszar, stanowiqcy 
szczegolnie tereny placow, 
parkow, zielenc6w lub ciqg6w 
komunikacyjnych do linii 
zabudowy wraz z elewacjami 
frontowymi i szczegdlnie 
eksponowanymi elewacjami 
bocmymi budynkow oraz 
elementy zagospodarowania 
widocme z tej przestrzeni w 
odleglolci nie wipkszej ni i  20 m 
od krawedzi jezdni. 
WviaSnienie: 
Zaproponowana definicja w 
jednym zapisie ujpla bardzo 
r6zne urzqdzenia. Proponuje siq 
podzial na billboardy cyfrowe i 
pozostale urzqdzenia, kt6ry 
jednomacmie rozdziela rbzng 
funkcjq umieszczona w jednym 
zapisie projektu uchwaty. 
Prouonowanv zapis: 
33) reklamie emitujqcej zmienne 
Swiatlo oraz umoiliwiajqcej 
bieiqcq zmianp informacji 
wizualnej - naleiy przez to 
rozumiei tablicq reklamowq lub 
urzqdzenie reklamowe, z 
wylqczeniem billboardbw 
cyfrowych, audiowizualne, o 
dowolnej technologii wykonania, 
wyiwietlajqce treici reklamowe 
w formie stalego lub zmiennego 
komunikatu lubli w formie 
mchomych obraz6w i efekt6w 
wizualnych jak projektory i 
telebimy. 

Uwaga 
nieuwzglpdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Zaproponowane 
wprowadzenie odlegloici 
doprowadziloby do 
sytuacji, ze reklama 
ewidentnie ,,widocznan z 
przeshzeni publicznej 
byiaby wylqczona z 
regulacji, co mogloby 
doprowadzit do 
nierdwnego traktowania. 

Nie wymaga 
wyodrqbniania jednego 
rodzaju reklam 
emitujqcych Swiatlo z 
polrod pozostatych w 
kontekicie definicji 
reklamy oraz warunkow 
reklam emitujqcych 
Swiatlo, zawartych przez 
ustawodawcq 
w ustawie z dnia 2 1 marca 
1985 r. 
o drogach publicznych. 
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Ad. $2.1 
pkt.39 

Ad. 52.3 

Ad. $2.4 pkt 
1) i 2) 

Wviainienie: 
Trwale lub nietrwale zwiqzanie z 
gruntem nie jest zdefiniowane w 
prawie budowlanym. 
Provonowanv zavis 
39) reklamie wolno stojqcej - 
naleiy przez to rozumiei tablice 
reklamowq, urzqdzenie 
reklamowe lub szyld o wiasnej 
konstrukcji nolnej, umieszczonej 
bezpoirednio na gruncie lub 
posadowionej poniiej poziomu 
gruntu; 

Wviabnienie: 
W wypadku braku podanego 
niiej zapisu, ustawa zr6wnuje 
reklamy ze zgodami 
budowlanymi z reklamami 
postawionymi ,,na dziko". 
Istotnym dla prawidlowego 
hnkcjonowania nowego prawa 
miejscowego powinno by6 
poszanowanie prawa. 
Prononowanv zanis: 
3. Niniejsza uchwaia nie narusza 
w szczegdlnolci przepisow 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytkow i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446 oraz z 20 1 5 r. poz. 
397, 774 i 1505), przepisbw 
prawa budowlanego, przepisow 
ochrony przyrody oraz 
przepisow dotyczqcych ochrony 
przeciwpoiarowej. lstniejqce w 
dniu wejicia w iycie uchwaly 
tablice reklamowe i urzqdzenia 
reklamowe: 
- usytuowane do dnia 1 stycznia 
1989 r, 
- usytuowane po dniu 1 stycznia 
1989 r. na podstawie zgloszenia 
robot budowlanych nie 
wymagajqcych pozwolenia na 
budowe, do ktbrego organ 
administracji architektonicmo- 
budowlanej nie wni6sl skutecznie 
sprzeciwu lub na podstawie 
decyzji o pozwoleniu na budowq 
mogq pozostawak w 
dotychczasowym stanie. 
Wviainienie: 
Zaproponowana w uchwale 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 

Pojqcie ,,nietrwalego 
zwiqzania 
z gruntem" nie jest 
zdefiniowana 
w prawie budowlanym, 
ale z uwagi na liczne 
orzecznichva w tym 
zakresie zostalo 
wprowadzone do projektu 
uchwaly . 
Ponadto w 9: 5 ustalono w 
przepisach og6lnych 
zasady dla reklam 
wolnostoiqcych. 
Intencjq ustawodawcy 
byio wprowadzanie w 
akcie prawa miejscowego 
jednolitych warunkbw dla 
wszystkich podmiot6w. 
Stqd tzw. ustawa 
,,krajobrazowaW pomija 
kwestiq ,,praw nabytych" i 
przewiduje wprowadzenie 
nowych regulacji, 
identycznych dla 
wszystkich. 
Dotychczasowy brak 
podstawy prawnej do 
odmowy wydania ,,zgody 
budowlanej" na montai 
reklam skutkowal czqsto 
stawianiem reklam 
wykorzystujqcych luke 
prawnq bez poszanowania 
ladu przestrzennego, co 
ustawodawca uznal za 
jeden z podstawowych 
elementow, ktore uchwaty 
gmin majq uregulowad. 

Propozycja o odsuniqciu 
informacji i dziel 
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Ad. 53.2 

Ad. 55.1. 
pkt. 2 

odlegloif 10 cm od witryny daje 
praktycmie moiliwoif zamiany 
okna wystawowego w tablicq 
reklamowq. Zaproponowane 
poniiej zwiqkszenie odlegloici 
eliminuje to niebezpieczenstwo. 
Prononowanv zanis: 
4. W rozumieniu niniejszej 
uchwaiy, nastqpujqce informacje 
i dzieia artystyczne 
nie sq umawane za tablice 
reklamowe i urzqdzenia 
reklamowe: 
1) araniacje witryn lokalizowane 
od wewnqtrznej strony witryny 
lokalu uiytkowego, 
odsuniqte przynajmniej 1 m od 
szyby okra witryny, o lqcznej 
powierzchni 
nieprzekraczajqcej 50% 
powierzchni otworu okiennego, 
kt6re nie emitujq iwiatka ani 
obram o miennej treici; 
2) ekspozycje zmienne 
prezentujqce ofertq dziatalnoici, 
lokalizowane od wewnqtrznej 
strony 
witryny lokalu uiytkowego, 
odsuniqte Im od szyby okna 
witryny, w postaci spojnie 
zaprojektowanego systemu ofert 
z zastosowaniem jednolitego 
formatu tabliczek lub ramek 
o lqcmej powierzchni 
nieprzekraczajqcej 70% 
powierzchni otwom okiennego; 
OkreSlenie granic obszarow 
wedlug zaiqcmika nie jest 
jednomaczne. Konsekwencje 
wprowadzenia uchwaiy, nawet 
przy braku wprowadzonych 
optat, majq dla inwestorow 
bardzo kosztowny wymiar karny. 
lstotne dla wykonania uchwaly 
bqdzie przypisanie dziatek na 
pograniczu stref do konkretnej 
strefy lub wykonanie bardziej 
szczeg6iowych zaiqcmik6w 
graficznych. 

WviaSnienie: 
Projektowane zapisy sq 
nieiednoznacme, bqdq przyczynq 

na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

artystycmych 
przynajmniej 
1 m od witryny jest zbyt 
dale idqcym 
postanowieniem 
mogqcym spowodowaf od 
strony technicznej 
eliminacjq tego typu 
dzialari. 

Zaiqcmik zostal 
opracowany w skali 
1:5000. Zostaly 
zaznaczone na nim linie, 
ktore w spos6b 
jednoznaczny wyznaczajq 
obszary. Ponadto w 
legendzie zostal zawarty 
opis ulic, ktorych 
granicami (wraz z 
podaniem granic, np. 
poludniowa) przebiegajq 
granice stref. Dlatego 
zakqcznik uznaje siq za 
jednoznacmie definiujqcy 
obszary. 
Niniejsze zapisy uznaje 
siq za wtaiciwe i 
precyzyjne, natomiast 



19 
. 

20 
. 

Ad. 58.2 pkt 
1) a) 

Ad. 58.2 pkt 
2 g) 

postqpowari administracyjnych i 
sqdowych. Proponuje sip 
skreilenie zapisu. 
WviaSnienia: 
Proponujemy z~niany w 
moiliwoici ekspozycji tablic na 
Scianach szczytowych budynkbw 
oraz usuniecie nieostrych 
zapisow mbwiqcych o 
kompozycji 
Proponowanv wvis: 
a)billboardy o powierzchni 
ekspozycyjnej nieprzekraczajqcej 
36m2 i jednoczeinie 
zajmujqcy nie wiqcej niz 114 
ogolnej powierzchni bciany 
szczytowej, bez otworow 
okiennych i detali 
architektonicznych, w naleiytym 
stanie estetycznym i 
technicznym; w przypadku 
montaiu wiqcej nii jednego 
nosnika w obrqbie jednej iciany, 
dopuszcza sip wytqcznie jeden 
wybrany format, nie wiqcej niz 2 
billboardy, umieszczone 
symetrycznie w ukladzie 
poziomym lub pionowym. 

Wvjainienie: 
Dopuszczalna wysokoii: 
billboardow powinna by6 
zroinicowana, w zaleznoSci od 
ich powierzchni ekspozycji. 
Proponowanv zavis: 
g) billboardy: 
o powierzchni ekspozycyjnej do 
12 m' - o maksymalnej 
wysokoici do 6 m +/-5%, 
o powierzchni ekspozycyjnej do 
IS m2 - o maksymalnej 
wysokoSci 8 m +/-5%, 
o powierzchni ekspozycyjnej 
powyzej 18 mZ- o maksymalnej 
wysokoici 12 m +I-5%, 
- okreila siq minimalne 
odlegloSci pomiqdzy 
billboardami lub grupq 2 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

brak jest propozycji zmian 
ze strony wnioskujqcego. 

Wprowadzono korektq 
zapisu na podstawie 
pozostaiych uwag: 
a) billboardy o 
powierzchni 
ekspozycyjnej 
nieprzekraczajqcej 18 m2 
i jednoczeinie zajmujqcy 
nie wiqcej nii 114 ogdlnej 
powierzchni iciany 
szczytowej, bez licznych 
otworow okiennych (tj. 
nie wiqcej niz 3) i detali 
architektonicznych, 
w nalezytym stanie 
estetycznym 
i technicznym; w 
~ ~ a d k u  montaiu 
wiecej niz jednego 
noinika 
w obrqbie jednej Sciany, 
dopuszcza sip wylqcznie 
jeden wybrany format, 
z zachowaniem spbjnej 
kompozycji wszystkich 
noinikow w obrqbie 
Sciany, ze szczeg6lnym 
uwzglqdnieniem osi 
pionowych 
i poziomych; dopuszcza 
sip jednoczeinie nie 
wiqcej niz dwa billboardy 
tego samego formatu. 
Przyjqto, i e  skorelowanie 
dolnej poziomej krawqdzi 
billboardow na tym 
samym poziomie stwarza 
lepszq perspektywp, lad i 
korzystnie wplywa na 
wyglad. 
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billboard6w nie mniejsze niz 
25 m dla billboardow o 
powierzchni do 12m2, 50m dla 
powierzchni do 18 mZ, 75m dla 
billboard6w o powierzchni 
powyzej 18 m2. 
Wviainienie: 
Meble miejskie nie sq obiektami 
malej architektury. Art.. 3 pkt 4 
Prawa budowlanego podaje 
definicjq obiektow malej 
architektury: 
obiekcie malej architektury - 
nalezy przez to rozumied 
niewielkie obiekty, a w 
szczegolnokci: 
a) kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyie przydroine, 
f i e ry ,  
b) posqgi, wodotryski i inne 
obiekty architektury ogrodowej, 
c) uiytkowe sluiqce rekreacji 
codziennej i utrzymaniu 
porzqdku, jak: piaskownice, 
huitawki, drabinki, lmietniki; 
Prononowanv zapis: 
Ustala siq nastqpujqce zasady i 
warunki sytuowania obiekt6w 
malej architektury:, 
zwanych dalej obiektami: 
1) obiekty nale iy sytuowai w 
spos6b nie kolidujqcy z 
funkcjami i sposobem 
zagospodarowania przestrzeni; 
2) obiekty naleiy sytuowad w 
spos6b zapewniajqcy 
bezpieczenstwo uzytkowania 
i nieograniczony dostqp dla os6b 
niepehosprawnych, zachowujqc 
min. 1,5 m swobodnego 
przejlcia; 
3) naleiy zachowaC sp6jnolC 
stylistycznq obiektow w ramach 
obszan~ na kt6rym wystqpujq; 
4) nie wymagaji) dostosowania 
do zasad i wamnk6w niniejszej 
uchwaly obiekty inne nii 
meble miejskie i pergole 
Smietnikowe. 
5) naleiy stosowai nastqpujqca 
kolorystykq mebli miejskich: 
a) elementy metalowe dopuszcza 
siq jedynie w kolorystyce 
antracytowo-szarej RAL 7016 
lub odpowiadajqcy mu odcien z 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Umaje siq tneble miejskie 
jako malg architekturq; 
wprowadza siq korektq 
definicji ,,mebli 
miejskich" - nale j przez 
to rozumieC obiekty malej 
architektury, stanowigce 
elementy wyposaienia 
przestrzeni dostqpnych 
publicznie, w tym miqdzy 
innymi: lawki, kosze na 
Smieci, stojaki na rowery, 
wiaty przystankowe, 
elementy olwietlenia, 
separatory itp. (6 2.ust.l.). 



kart kolor6w danego producenta 
(R, G, B R 038, G 046, B 056) z 
wyiqczeniem obiekt6w o 
charakterze artystycmym 
oraz plac6w zabaw, 
a)pozostale elementy w kolorach 
naturalnych material6w. 

Pal 
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Lech Kaczoi, 
(i 2. I .  
IlekroC w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 8) 
ekspozytorze 

9; 2. I .  
Ilekroi: w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 19) 
meblach 
miejskich.. . 

4 2. 1. 
Ilekroi: w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

zba Gospodarcza Reklamy Zewn 
Logicmie nalezatoby 
zdefmiowai: jako tymczasowe 
urzqdzenie ekspozycyjne w 
postaci ,,tablicy reklamowej" lub 
,,urzqdzenia reklamowego"; 
Do rozwiqzania pozostaje 
kwestia prawna: co jest trwale 
lub nietrwale zwiqzane z 
gruntem? Jaka jest definicja 
takiego stanu? 

Naleiy przyjqi: najbardziej 
powszechnq definicjq mebli 
miejskich: 
Meble rniejskie: stale i niestale 
elementy wyposaienia 
przeshzeni dostqpnych 
publicmie, takie jak: budka 
telefonicma, infomat, kiosk o 
powienchni do 12 m2, kosz na 
Smieci, pojemnik do selektywnej 
zbiorki odpadt~w, lawka, 
siedzisko, pojemnik z zieleniq, 
kwietnik, parkometr, slup 
ogloszeniowy, stojak na rowery, 
wygrodzenia drzew, toaleta 
publiczna, wiata przystankowa, 
maszt flagowy, zegar i inne, w 
h r y c h  funkcja reklamowa jest 
uzupehieniem podstawowej 
hnkcji uiytkowej. 

trznej, zloiyl uv 
Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

0kreSle~e ,,przeznaczonej 
do czasowej 
ekspozycjilpromocji". 
Pojqcie ,,nietrwalego 
zwiqzania 
z gruntem" nie jest 
zdefiniowana 
w prawie budowlanym, 
ale z uwagi na liczne 
orzecznictwa w tym 
zakresie zostaio 
wprowadzone do projektu 
uchwaly. 
Proponowany zapis 
dopuszcza wszellcie 
obiekty wystqpujqce w 
przestrzeni publicmej, 
min. 
slup ogloszeniowy, kt6ry 
jest urzqdzeniem 
reklamowyrn. 
Definicja mebli miejskich 
zostala zmodyfikowana: 
,,naleiy przez to rozurnieC 
obiekty malej 
architektury, stanowiqce 
elementy wyposaienia 

Naleiy przyjqk najbardziej 
powszechnq i zrozumiaiq 
definicje powierzchni 
ekspozycyjnej: 
Powierzchnia ekspozycyjna: 
czqSC noSnika reklamy 

przestneni dostqpnych 
publicznie, w tym miqdzy 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

innymi: lawki, kosze na I 
Smieci, stojaki na rowery, 
wiaty przystankowe, 
elementv ~Swietlenia. 
separatory itp." 
Ustawa nie przewiduje 
pojqcia ,,noinik" I 

Proield Strona 12 
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podpunkt 29) 
powierzchni 
ekspozycyjne 
. . . 

$ 2 . 1 .  
Ilekrod w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 30) 
przestrzeni 
dostqpnej 
publicznie.. . 
52.1 .  
llekrod w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 32) 
reklamie, 
tablicy 
reklamowej, 
urzqdzeniu 
reklamowym, 
szyldzie.. . 
$2.1 .  
Ilekrod w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 33) 
reklamie 
emitujqcej 
zmienne 
Bwiatlo oraz 
umotliwiajqc 
ej biezqcq 
mianq 
informacji 
wizualnei . . . 
$2.1. 
Ilekrod w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 34) 
reklamie 
mobilnej . . . 

przeznaczona do eksponowania 
reklamy. 

Naleiy dopisad na kolicu zdania: 
,,z odlegloici nie wiqkszej niz 20 
metr6wn; 
Konieczne jest ograniczenie 
odlegloiciowe. S$d koniecmoid 
dopisania pnedrniotowej 
odlegloici. 

Naleiy usungd, poniewaz 
wprowadzanie wlasnych definicji 
powoduje zamqt interpretacyjny. 
Ustawa krajobrazowa dokladnie 
definiuje pojqcia ..reklamy, 
tablicy reklamowej, wgdzenia 
reklamowego i szyldu"; 

Naleiy bezwzglqdnie rozr6znid 
odmienne technologic 
generowania obrazu (przekazu 
informacyjnego, reklamowego). 
Niezbqdne sq dwie definicje: 
jedna dotyczqca wyiwietlaczy 
obrazu i diwiqku, jak projektory; 
druga dotyczqca urzgdzeh z 
elektronicznqlcyfrowg 
powierzchniq ekspozycyjnq. 

Brak jest definicji umieszczania 
na przyczepach samochodowych 
itd. Wynajem przyczep dla celow 
prywatnych zawsze posiada 
obrandowanq przyczepqlnaczepq 
(lub w postaci obrandowanego 
brezentu); 
Brak definicji .,innych 
konstrukcji", co powodowad 
bqdzie chaos i nieporozumienia 
(czy na przyklad sanie i 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Zaproponowane 
wprowadzenie odlegtoici 
doprowadziloby do 
sytuacji, ze reklama 
ewidentnie ,,widocma" z 
przestrzeni publicznej 
bylaby wylqczona z 
regulacji, co mogtoby 
doprowadzid do 
nierbwnego traktowania. 
Przedmiotowy punkt 
odsyla do definicji 
zawartych w ustawie z 
dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, a zatem 
projekt uchwaty nie 
modyfikuje definicji 
ustawowych. 

Nie wymaga 
wyodrqbniania jednego 
rodzaju reklam 
emitujqcych iwiatlo z 
poir6d pozostalych w 
kontekicie definicji 
reklamy oraz warunk6w 
reklam emitujacych 
Bwiatlo, zawartych przez 
ustawodawcq 
w ustawie z dnia 21 inarca 
1985 r. 
o drogach publicznych. 

Okreilenia uiyte w 
uchwale, a nie 
zdefiniowane w ust. 1, 
dotyczqce pojqC 
przewidzianych ustawq 
lub przepisami odrqbnymi 
przywolanymi w heici 
uchwaty, nale iy rozumied 
w sposob zgodny z ich 
znaczeniem przyjqtym na 
gruncie ustawy, a w 
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5 2. 1 .  
Ilekrob w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 39) 
reklamie 
wolnostojqcej 
... 

5 2 . 1 .  
Ilekrod w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa 0: 

bodpunkt 47) 
totemic 
reklamowym 
. . . 

$ 2 . 1 .  
Ilckrod w 
niniejszych 
zasadach jest 
mowa o: 

podpunkt 49) 
ustawie.. . 
5 2. 3. 

deskorolka sq ,,innymi 
konsttukcjami"?); 
Konieczne jest zdefiniowanie lub 
wyszczegolnienie ,,pojazd6w 
sluiqcych wytqcznie funkcji 
reklamowej", W prawie o tuchu 
drogowym taka kategoria 
pojazddw nie istnieje; 
Kuriozalne jest okreilenie 
,,reklama obnoszona". Taka 
kategoria slowna nie istnieje 
(moie by6 handel obnolny). Poza 
tym jak traktowad obywatela w 
koszulce z logo firmy lub 
napisem reklamowym? 
Naleiy usunqd w zwiqzku z 
brakiem prawnej definicji 
,,tnvalen i ,,nietrwalen zwiqzane z 
gruntem; 

Zapis m6wi o ,,kilku bqdi 
kilkunastu tablicach o 
jednakowych gabarytach". 
Naleiy doprecyzowad te 
,,gabarm" lub podad 
maksymalnq lqcznq 
powienchnig; Koniecna jest 
definicja ,,zwartej kompozycji"; 
Na ,,tablicach" winny pojawid siq 
wylqcznie: logo, adres, godziny 
otwarcia, ceny przy stacjach 
benzynowych; 

Naleiy dopisad ,,z poiniejszymi 
zmianami" (dotyczy ustawy); 

Niezbqdny jest zapis 
respektujqcy prawa nabyte. 
Uchwala w szczegolnoSci nie 
powinna naruszad wydanych 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

przypadku braku definicji 
- w rozumieniu 
powszechnym. 

Pojqcie ,,nietrwalego 
zwiqzania 
z gnmtem" nie jest 
zdefiniowana 
w prawie budowlanym, 
ale z uwagi na liczne 
orzecznictwa w tym 
zakresie zostalo 
wprowadzone do projektu 
uchwaly. 
Ponadto w 5 5 ustalono w 
przepisach ogolnych 
zasady dla reklam 
wolnostoigcych. 
Dopuszczone sq 
moiliwoid 
zaprojektowania 
indywidualnych 
rozwiqzan zgodnych z 
wymogami uchwaly. 
Pojecia ,,zwartan i 
,,kompozycja3' 
zdefiniowane sq pnez 
Slownik Jqzyka 
Polskiego. Z praktyki 
wynika, ze na totemach 
nie pojawiaja siq adres ani 
godziny otwarcia. 
Wprowadzenie 
proponowanego 
rozwiniqcia jest 
nieprawidlowe z punktu 
widzenia legislacyjnego. 

Intencjq ustawodawcy 
bylo wprowadzanie w 
akcie prawa miejscowego 
jednolitych warunk6w dla ( 
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8 2.4. 

6 2.4.  
podpunkt 1) 

$ 2.4. 
podpunkt 2) 

$5 .1 .  
podpunkt I), 
USQP d) 

$5.1.  
podpunkt 2). 
UstqP e) 

wczeiniej decyzji 
administracyjnych. To jest 
kluczowy zapis dla poprawnokci 
realizacji wszystkich innych 
zapisow uchwaly. 

Naleiy wprowadzid definicjq 
pojqcia ,,dzielo artystyczne". 

OdlegloSC 10 cm od wewnqtrznej 
strony witryny lokalu 
uiytkowego jest za malq. Naleiy 
wprowadzit odlegloid minimum 
60 cm (0,6m) od szyby okna 
witryny. 

T a k e  ,,ekspozycje zmienne" 
winny by6 odsuniqte od szyby 
okna witryny minimum 60 cm 
(0,6m) - uwaga jak powyiej; 

Naleiy usunqi stowo .,plakatow" 
i zastqpid je slowem 
,,informacji". Treli: ustqpu d): 
,,umieszczania informacji, 
wlepek, naklejek, ulotek, 
og.toszen etc. poza miejscem do 
tego celu wymaczonym". 
Naleiy usunqd ustqp e) w 
zwiqzku z brakiem moiliwoici 
poprawnego okreilenia ,,pola 
widocznoici". Kwestia 
umaniowa, ktora moze 
powodowat konflikty. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 
Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

wszystkich podmiot6w. 
Stqd tzw. ustawa 
,,krajobrazowa" pomija 
kwestiq ,,praw nabytych" i 
przewiduje wprowadzenie 
nowych regulacji, 
identycznych dla 
wszystkich. 
Dotychczasowy brak 
podstawy prawnej do 
odmowy wydania ,,zgody 
budowlanej" na montaz 
reklam skutkowal czqsto 
stawianiem reklam 
wykorzystujqcych lukq 
prawn* bez poszanowania 
ladu przestrzennego, co 
ustawodawca umal za 
jeden z podstawowych 
elementow, ktdre uchwaly 
gmin majq uregulowad. 
Pojqcie w znaczeniu 
powszechnym to dzielo 
wykonane przez artystq. 
Propozycja o odsuniqciu 
informacji i dziel 
artystycznych 
przynajmniej 
60 cm od wihyny jest 
zbyt daleko idqcym 
postanowieniem 
mogqcym spowodowad od 
strony technicznej 
eliminacjq tego typu 
dzialan. 
Propozycja o odsuniqciu 
informacji i dziel 
artystycznych 
przynajmniej 
60 cm od witryny 
spowoduje nieczytelnoSd 
przekazu. 
Plakaty nie powinny by6 
umieszczane w miejscach 
przypadkowych. 

Bezpieczenstwo 
mieszkaricow miasta jest 
zadaniem priorytetowym, 
kt6remu s h i y  system 
monitoringu miejskiego. 
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5 5. 1. 
podpunkt 3), 
ustqp a) 

$5 .1 .  
podpunkt 3), 
UstqP d) 

85 .1 .  
podpunkt 3), 
ustqp f) 

5 5. 1. 
podpunkt 3), 
UstqP g) 

$ 5. 1. 
podpunkt 3), 
ustqp i) 

g 5. I .  
podpunkt 4) 

Naleiy wprowadzid 
uszczegolowienie w postaci 
zapisu: 
,,ogrodzeniach nieruchomoSci i 
innych elementach 
wygrodzeniowych wykonanych z 
trwalych materialow.. ." 
Ustqp d) naleiy skreilid. 
Takie urzqdzenia mogq by6 
wzorem innych miast, jak na 
przyklad Frankfurtu nad Menem, 
w spos6b szczeg6lny 
wykorzystane. Przede wszystkim 
w zakresie informacji. 
Zapis nie powinicn dotyczyd 
obiektow prywatnych - ,,z 
wyiqczeniem obiektow 
prywatnych". 

Nale iy zmieniC zapis ustqpu g) 
na: 
.,g) terenach zielonych, na 
pomnikach przyrody i na 
drzewach oraz na zbiornikach 
wodnych i wodach piynqcych na 
ich tle z wyjqtkiem reklamy 
okolicznoiciowej." 
Taka zmiana zapisu zapobiegnie 
dowolnej interpretacji, na 
przyklad ,,szpaleru drzew". 
Ponadto ,,reklama 
okolicznoiciowa" jest 
zdefiniowana w innym miejscy 
uchwaiy i tej definicji naleiy siq 
trzymaC i nie wprowadzad 
dodatkowych okreileh lub pojqC. 
W iwietle zapisow Prawa 
Budowlanego ,,wiaty 
przystankowe" nie sq ,,obiektami 
malej architektury". 
Ponadto brak jest uzasadnienia 
dla wykluczenia mozliwoici 
zamieszcza reklam na 
wszystkich obiektach makj 
architektury. Niekt6re obiekty 
malej architektury mogq tqczyd 
wartoici uiytkowe z odpowiedni 
przygotowanq reklama (projekt). 
Uwagi generalne do zapisdw 
lqcznych podpunktu 4): 
W obszarze zurbanizowanym, a 
zwlaszcza w wypadku zwartej 
zabudowy utrzymanie 
proponowanych zapisow 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Definicja elementow 
wygrodzeniowych 
wskazuje, ze nie majq by6 
one wykonane z 
nietnvaiych material6w. 

lnformacja nie stanowi 
reklamy. 

Niedopuszczalne jest 
wprowadzanie w akcie 
prawa miejscowego, 
zasad roznicujqcych 
sytuacjq prawnq ze 
wzglpdow podmiotowych. 
Pojqcie szpaler drzew jest 
jednoznaczne. Zapis nie 
wprowadza dodatkowych 
pojqd. 

Brak takiego wyiqczenia 
w Prawie Budowlanym. 

Na obszarze miasta todzi 
znajduje sip wiele miejsc, 
gdzie w odlegloici 50 m 
od istniejqcej zabudowy, I 
przy zachowaniu 
pozostalych odlegloici 
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55 .1 .  
podpunkt 4), 
UstFP a) 

55 .1 .  
podpunkt 4), 
ustqp b) 

55 .1 .  
podpunkt 4), 
UstFP d) 

55 .1 .  
podpunkt 5), 
us%P a) 

odlegloici jest praktycznie 
niemoiliwe. Rozstnygajqcym 
winna by6 charakterystyka 
ulicylciqy komunikacyjnego. 
Poniiej uwagi szczegolowe do 
poszczeg6lnych ustgpow 
podpunktu 4). 
Jeieli powoiujemy sig na 
,,przepisy odrgbne" to podawanie 
minimalnej odlegtoici od 
krawgdzi jezdni jest zbgdne. 

Jezeli w paragrafie 5.1. podpunkt 
3), ustgp g) m6wi sig o ,,tlen, na 
przykiad pornnik6w przyrody, to 
nie ma uzasadnienia podawanie 
konkretnej odlegloici, a w tym 
wypadku promienia. 
WykreSli6. Uregulowania w 
ustgpie b) oraz c) sq 
wystarczajqce. 

WykreSli6. Brak jest prawnej 
definicji ,,w formie trawle 
zwiqzanej z gruntem". Ponadto 
nastgpujqce wyszczeg6lnienie 
wyjqtk6w odbiega od 
zastosowanych wczekniej w 
projekcie uchwaiy definicji i 
uregulowari. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglgdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglgdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglgdnio 
na. 

bgdzie moiliwe 
sytuowanie tablic 
reklamowych i urzqdzen 
reklamowych. A zatem 
zgloszona uwaga nie 
znajduje uzasadnienia. 

Zapisy doprecyzowujq 
przepisy, warunek 
odlegloSci winien by6 
rozpatrywany I-qcznie z 
przepisami odrqbnymi. 
OdlegloiC jest 
jednoznaczna, wyklucza 
blqd interpretacyjny. 

Wskazanie konkretnej 
odleglo8ci od skrzyzowati 
gwarantuj e 
bezpieczelistwo mchu 
drogowego, poprzez 
zapewnienie 
odpowiedniej 
widocznoici, a t a k e  
pozwala na zachowanie 
tadu przestrzennego w 
tych punktach przestrzeni 
publicznej. 
Na podstawie uwagi nr 
2 15 zostala wprowadzona 
korekta: 
Wprowadzona korekta: w 
promieniu 50 m od 
poczqtku skrzyiowania, I 
rozumianego jako linia 
poprowadzona 
prostopadle do krawgdzi 
jezdni od poczqtku 
wigkszego iuku danego 
wlotu, oddzielajqca obszar 
skrzyiowania od 
ulicy(drogi) do niego do 
chodzqcej, z wylqczeniem 
slupivw reklamowych i 
gablot ekspozycyjnych. 
Pojgcie ,,nietrwalego 
zwiqzania 
z gruntem" nie jest 
zdefiniowana 
w prawie budowlanym, 
ale z uwagi na liczne 
orzecznictwa w tym 
zakresie zostalo 



48 
. 

49 
. 

50 
. 

51 
. 

52 
. 

$5.1. 
podpunkt 5), 
UstGP b) 

4 5.2. 
podpunkt I), 
u s t q ~  a), 
ustqp b), 
UstqP C) 

$ 5. 2. 
podpunkt I), 
ustqp 4 ,  
US~GP el, 
UStqP 0 

$5 .2 .  
podpunkt 2), 
ustqp a) 

4 5.2. 
podpunkt 2), 
UstqP b) 

Wykreilid. Zapis jest zbyt ogolny 
i powodowaf bqdzie moiliwoif 
roinych interpretacji. Moie byf 
w tej postaci korupcjogenny. 

Przy tak sformutowanych 
zapisach ustqpu a), ustqpu b) oraz 
u s t ~ u  c) zachodzi pytanie kto 
bqdzie rozstrzygad o zachowaniu 
poprawnoici tych zapisbw? 
Osoba, biuro, instytucja miejska? 
W jaki spos6b unilcniemy 
moiliwej dowolnoici 
ewentualnej oceny? Jakie 
przepisy nadrzqine regulujq taka 
drogq postqpowania? 
Zapisy wymagajq zmiany lub 
naleiy ie wykreilif. 
Zapisy ustqpu d), ustqpu e) i 
ustqpu f) nie dotyczq standardow 
jakoiciowych tablic 
reklamowych i urzqdzen 
reklamowych. 
Dla porzqdku winny by6 zapisane 
w paragraf~e 5. punkt 1. 

Zapis posiada marniona 
nadregulacji, tak co do 
ewentualnej iloSci, jak i 
odlegloici. Ponadto regulacje 
dotyczqce ,,reklam emitujqcych 
Swiatlo" majdujq siq w Ustawie 
prawo o ruchu drogowym oraz 
stosownych rozponqdzeniach 
wykonawczych. I takie winno 
by6 w tym wypadku odniesienie. 
Brak definicji ,,Swiatla o stalym 
natqieniu". C6i  oznacza ,,state 
natqienie"? Ile luks6w lub 
lumen6w na metr kwadratowy? 
Jaki jest przewidziany system 
kontroli? JakaS dokumentacja? 
Zapis jest niewykonalny w 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

wprowadzone do projektu 
uchwaiy. 

Brak podania przykladow 
niekonsekwencji. 
Okreilenie kolizji ze 
strukturq przestrzenno- 
komunikacyjnq cho6 
stanowi pojqcie nieostre, 
to jednak uwzglqdniajqc 
roinorodnoi6 sytuacji 
jakie mogq zaistnief jest 
koniecme. 
Wlaiciwe organy 
wydajqce decyzje 
administracyjne lub 
przyjmujqce zgtoszenia sq 
zobowiqzane do 
stosowania r6wniei &tow I 
prawa miejscowego. 

W omawianych literach 
opisano zasady 
kompozycji tablic 
reklamowych i urzqdzeh 
reklamowych. Te ,,zasady 
kompozycji" odnoszq siq 
do ,jakoici reklam" a nie 
,,zasad ich sytuowania", 
stqd umieszczenie ich w 
tym punkcie jest 
wlaiciwe. 
,,OdlegioiC" to warunek 
sytuowania. Brak 
zastrzeieli w ustawie, aby 
zapisy projektu uchwaly 
nie mogly regulowaf 
niniejszych ustaleh. 

,,Stale natqienie" w 
znaczeniu powszechnym 
to Swiatlo, ktore nie 
zmienia swojego 
natqienia. 
Godnie z art. 42a ust. 3 
ustawy z dnia 2 1 marca 
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3 5.2. 
podpunkt 3) 

8 7. I.  

neczywistolci. 

Nie ma uzasadnienia 
wprowadzanie tak 
szczeg6lowego wzorca koloru. 
Naleiy przyjqC ogolnie kolor 
,,szary". Nie spowoduje to 
wiqkszych perturbacji. UproSci 
sprawq. 
Inna kwestiq sq ewentualne 
prawa autorskie do konkretnych, 
istniejqcych nolnikdw informacji 
lub reklamy. Warto ten aspekt 
jeszcze przeanalizowai. 
Generalna uwaga: 
Bezplatne szyldy winny byC 
moiliwe jedynie w obrebie 
parteru (zgodnie z zapisami 
Ustawy Krajobrazowej). Inne, na 
przyklad na dachu budynku 
winny by6 traktowane jak tablice 
reklamowe tub urzqdzenia 
reklamowe. I podlegaC 
ewentualnej oplacie reklamowej, 
jezeli taka zostanie 
wprowadzona. 

Uwaga 
nicuwzglpdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

1985 r. o drogach 
publicmych minister 
wlaiciwy do spraw 
transportu okrelli, w 
drodze rozporzqdzenia, 
maksymalnq luminancjq 
powierzchni informacji 
wizualnej umieszczonej 
na reklamie emitujqcej 
lwiatlo, w ciqgu dnia i w 
c i q y  nocy, w terenie 
zabudowy i poza terenem 
zabudowy, majqc na 
wzglpdzie zachowanie 
bezpieczenshva ruchu 
drogowego. 
Kontrola stosowania 
postanowieti 
przedmiotowej uchwaly 
bqdzie przeprowadzana w 
terenie (oglqdziny) wraz 
ze sporzqdzeniem 
dokumentacji 
fotograficznej. W 
przypadku stwierdzenie 
niezgodnoici z przepisa~ni 
prawa miejscowego 
bqdzie wszczynane 
postppowanie 
administracyjne. 
Proponowany zapis 
,,stonowanej kolorystyki 
utrzymanej w odcieniach 
szarodci" jest zbyt og6lna 
i uniemozliwia 
jakqkolwiek weryfikacjq. 

Kwestia opfaty pozostaje 
poza regulacjq projektu 
przedmiotowej uchwaly. 
PodkrcSlcnia jcdnak 
wymaga, i e  zgodnie z art. 
17 a ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i oplatach 
lokalnych (Dz. U z 201 6 
r. poz. 71 6 ze zm.) oplaty 
reklamowej nie pobiera 
siq jeieli tablice 
reklamowe lub urzqdzenia 
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$ 7 . 1 .  
podpunkt 6) 

5 7. 2. 
podpunkt I) ,  
u s t ? ~  a) 

$ 7. 2. 
podpunkt l), 
UsteP b) 

5 7. 2. 
podpunkt I), 
ustep d) 

,,Szyldy na meblach 
stanowiqcych wyposaienie 
sezonowych ogrodkow 
gastronomicznych.. ." to przyklad 
kryptoreklamy. Naleiy 
ograniczyi: wylqczenie do logo. 
Powierzchnia logo nie powinna 
przekraczak 0, l m kwadratowego. 
Generalna uwaga: 
Przyjmujqc taki zapis ustqpu a) 
nie jesteimy konsekwentni w 
decyzjach dotyczqcych 
faktycznej ochrony. Albo 
chronimy albo nie! 
Generalna uwaga: 
Zardwno dla budynkdw 
zabytkowych, historycmych jak i 
dla pozostalych budynkdw 
nale j przyjqi: konkretne zapisy. 
Wskazai: na przyklad konkretne 
wielkoici kasetonow 
reklamowych. Nie dopuicii: do 
uznaniowoici w przyszloici. 
Maszty flagowe wraz z flagami 
dajq znakomite moiliwoici 
promocji i reklamy 
kr6tkotnvalych imprez, 
koncertdw i tak dalej. 
Najlepszym przykladem ich 
wykorzystania jest na przyklad 
Rynek Gtowny w Krakowie. 
Maszty flagowe wraz z flagami 
komponujq siq do otoczenia. 
Dlatego proponujemy 
prosty/uproszczony i przejrzysty 
zapis ustqpu d) : 
,,d) maszty flagowe: 
- dopuszcza siq maszty o 
maksymalnej wysokoici do 8 m z 
flagq rozmiardw maksymalnie 1 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

reklarnowe, stanowiq 
szyld, o ile jest on zgodny 
z zasadami i warunkami 
sytuowania obiekt6w 
malej architektury, tablic 
reklamowych i urzqdzen 
reklamowych oraz 
ogrodzen, a zatem tylko w 
sytuacji jeieli szyld 
bqdzie zgodny z 
przedmiotowq uchwalq a 
zostanie wprowadzona 
oplata reklamowa 
wdwczas nie bqdzie ona 
od niego pobierana. 
Ograniczenie jest do 20% 
elementu, co czqsto 
bqdzie mniejszq 
powierzchniq ni i  0,l mZ. 

Uwaga nieczytelna. 
Zapis dopuszczajqcy 
okreilone formy 
plastyczne nie wylqcza 
ochrony budynkdw. 

Projekt kasetonu powinien 
by6 indywidualnie 
dopasowany do 
warunkow budynku wg 
zasad okreilonych w 
projekcie uchwaly. 

Zasady reklam 
,,k6tkotrwalych irnprez" 
zostaly okreilone w 
innym paragrafie 
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$8.1. 

38.1. 
podpunkt 8) 

3 8.2. 
podpunkt I), 
ustqp b), tire 
2 

8 8.2. 
podpunkt I), 
ustqp d) 

3 8. 2. 
podpunkt I), 
UStGP 9 

x 4 m w uktadzie pionowym." 
Generalna uwaga do zapis6w 
tego paragrafy jest taka sama jak 
do paragrafu 7. 
Bezplatne szyldy winny byi 
moiliwe jedynie w obrqbie 
partem (zgodnie z zapisami 
Ustawy Krajobrazowej). Inne, na 
przyklad na dachu budynku 
winny by6 traktowane jak tablice 
reklamowe lub urzqdzenia 
reklamowe. I podlegai 
ewentualnej ophcie reklamowej, 
jeieli taka zostanie 
wprowadzona. 

,,Szyldy na meblach 
stanowiqcych wyposaienie 
sezonowych ogrodk6w 
gastronomicznych.. ." to przyklad 
kryptoreklamy. Naleiy 
ograniczyk wylqczenie do logo. 
Powierzchnia logo nie powinna 
przekraczai 0,lm kwadratowego. 
Wykreilii tire dwa w brzmieniu: 
.,zachowania maksyrnalnego 
okresu ekspozycji do 
maksymalnie 18 miesipcy". 
Chodzi o reklame zmiennq, ktora 
funkcjonuje przez roine okresy 
ekspozycji. 
Brak tu defmicji ,,tablic 
wykonanych z ttwaiego i 
sztywnego materialu". Naleiy 
uiciilii zapis. 

Naleiy wykreilii zdanie: 
,,wielkoSi oraz forma i wyglqd 
gabloty powinny zostak 
dostosowane do kompozycji oraz 
charaktem elewacji danego 
budynku". 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Kwestia oplaty pozostaje 
poza regulacjq projektu 
przedmiotowej uchwaly. 
Podkreilenia jednak 
wymaga, i e  zgodnie z art. 
17 a ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i oplatach 
lokalnych @z. U z 201 6 
r. poz. 71 6 ze zm.) oplaty 
reklamowej nie pobiera 
siq jeieli tablice 
reklamowe lub urzqdzenia 
reklamowe, stanowiq 
szyld, o ile jest on zgodny 
z zasadami i warunkami 
sytuowania obiekt6w 
malej architektury, tablic 
reklamowych i urzqdzen 
reklamowych oraz 
ogrodzen, a zatem tylko w 
sytuacji jeieli szyld 
bedzie zgodny z 
przedmiotowq uchwalq a 
zostanie wprowadzona 
opiata reklamowa 
w6wczas nie bqdzie ona 
od niego pobierana. 
Ograniczenie jest do 20% 
elementu, co w 
rzeczywistoici czpsto 
stanowilo mniejszq 
powierzchniq niz 0,l mZ. 

Okres 18 zwiqzany jest 
eksploatacjq jednego 
noSnika, kt6ry pozostaje 
w dobrym stanie 
estetyczno - technicznym 
przez okreilony czas. 

Zapis pozostawia pewnq 
swobodq interpretacyjnr), 
jednakie wyklucza 
materialy nietrwale i 
niesztywne. 
Uwaga nieczytelna. 
Zapis dotyczy 
dopasowania gabloty do 
kompozycji oraz 
charakteru elewacji 
budynku. 
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Q; 8.2. 
podpunkt 2) 

5 8.2. 
podpunkt 2), 
ustqp g), tire 
pienvsze 

Mdwimy o standardach. Dotyczy 
to wielkoSci i sposobu wykonania 
witryny. Ewentualne odstqpstwa 
mogq by6 dopuszczone wedhg 
oryginalnego projektu 
zagospodarowania. 
Zapis podpunktu 2) winien 
b m i e t :  
,,2) w zakresie wolnostojqcych 
tablic reklarnowych i urzqdzeri 
reklamowych, dopuszcza siq 
wytqcznie tablice reklamowe i 
urzqdzenia reklamowe w 
postaci:" 
Proponowany dalej zapis o 
odleglosci nie przekraczajqcej 50 
metrdw od istniejqcej zabudowy , 
po tej samej stronie drogi w 
powivaniu z podawanymi dalej 
odleglosciami miqdzy tablicami 
reklamowymi i urzqdzeniami 
reklamowymi jest w 
lzeczywistoici nie do spetnienia 
(niemoiliwy do spelnienia w 
przestrzeni miejskiej). 
Problem usytuowania tablic 
reklamowych i urzqdzeil 
reklamowych w przestrzeni 
publicznej jest tym 
najtmdniejszym. Dlatego trzeba 
szukaC takiego rozwiqzania, ktore 
zapewni harmonijna kompozycje 
tablic reklamowych w 
zurbanizowanym krajobrazie. 
Biorqc pod uwagq standardy i 
moiliwoici, proponujemy 
nastqpujqcy zapis w ustqpie g) 
tire pierwsze: 
,,g) billboardy: 
- o powierzchni ekspozycyjnej 9 
m kwadratowych ( 5% wielkoici 
powierzchni ekspozycyjnej) z 
zastrzezeniem, ze gbrna pozioma 
krawqdz billboardu nie moie 
znajdowaC siq wyiej nii 6m od 
poziomu c i q y  
komunikacyjnego, do kt6rego 
jest skierowany; 
- o powierzchni ekspozycyjnej 12 
m kwadratowych ( 5% wielkoici 
powierzchni ekspozycyjnej) z 
zastrzezeniem, i e  goma pozioma 
krawqdz billboardu nie moie 
znajdowad siq wyzej niz 6m od 
poziomu ciqgu 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Zapis jest moiliwy do 
spehienia. Na obszane 
miasta todzi znajduje siq 
wiele miejsc, gdzie w 
odlegtoici 50 m od 
istniejqcej zabudowy, 
przy zachowaniu 
pozostalych odlegloici 
bqdzie moiliwe 
sytuowanie tablic 
reklamowych i urzqdze~i 
reklamowych. 

Przyjqto, ze skorelowanie 
dolnej poziomej krawqdzi 
billboard6w na tym 
samym poziomie stwarza 
lepszq perspektywq, tad i 
korzystniej wplywa na 
wyglqda. 



66 
. 

5 8.2. 
podpunkt 2), 
ustep g), tire 
drugie 

komunikacyjnego, do kt6rego 
jest skierowany; 
- o powierzchni ekspozycyjnej 18 
m kwadratowych ( 5% wiekoSci 
powierzchni ekspozycyjnej) z 
zastrzezeniem, i e  g6ma pozioma 
krawqdz billboardu nie moie 
znajdowad, sip wyzej niz 8m od 
poziomu ciqgu 
komunikacyjnego, do kt6rego 
jest skierowany; 
- o powierzchni ekspozycyjnej 32 
m kwadratowych ( 5% wiekoici 
powierzchni ekspozycyjnej) z 
zastrzeieniem, i e  gdma pozioma 
krawqdz billboardu nie moze 
znajdowaf sip wyzej nif 12m od 
poziomu ciqgu 
komunikacyjnego, do kt6rego 
jest skierowany; 
- o powierzchni ekspozycyjnej 36 
m kwadratowych ( 5% wielkoici 
powierzchni ekspozycyjnej) z 
zastrzeieniem, ze g6ma pozioma 
krawpdz billboardu nie moie 
znajdowad, siq wyzej nii 12m od 
poziomu ciqgu 
komunikacyjnego, do kt6rego 
jest skierowany; 
- o powierzchni ekspozycyjnej 48 
m kwadratowych ( 5% wielkoici 
powierzchni ekspozycyjnej) z 
zastrzeieniem, ze g6ma pozioma 
krawedz billboardu nie moie 
majdowaf sip wyiej nii  12m od 
poziomu ciqgu 
komunikacyjnego, do ktorego 
jest skierowany." 
Trzeba nadmienit, ze 
skorelowanie g6mej poziomej 
krawpdzi konkretnych 
billboardbw na tym samym 
poziomie stwarza lepszq 
perspektywq, tad i korzystnie 
wyglqda. 
Zgodnie z powyiszym 
uzasadnieniem proponujemy 
nastqpujqcy zapis w ustqpie g), 
tire drugie: 
,,ustep g) billboardy: 
okreila sip minimalne odlegloici 
pomipdzy billboardami lub grupq 
billboard6w zlozonq z dw6ch 
billboardbw na: 
- minimum 25 m miqdzy 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Przyjpto optymalnq 
odlegtoif mipdzy 
noinikami wszelkiego 
typu co spowoduje 
rezygnacjq z 
dotychczasowych skupisk 
reklam wolnostojqcych. 
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Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

billboardami o wielkoici 
powierzchni ekspozycyjnej 9 m 
kwadratowych, 
- minimum 50 m miqdzy 
billboardami o wielkogci 
powienchni ekspozycyjnej 12 i 
18 m kwadratowych, 
- minimum 75 m miedzy 
billboardami o wielkoici 
powienchni ekspozycyjnej 32, 
36 i 48 m kwadratowych." 
Naleiy nadmienik, i e  
wprowadzanie sztywnych 
odlegtoici, nawet tych 
zr6inicowanych moie 
powodowak w wielu wypadkach 
niemoinoi6 dokonania 
jakiejkolwiek inwestycji przez 
wykorzystanie pnestneni 
publicmej dla cel6w 
reklamowych. Naleiy zatem 
zastanowik siq nad rezygnacjq z 
ustalania odlegtoici miqdzy tymi 
noinikami. Regulacjq bqdzie 
rynek. 
Uwaga og6lna: w rozumieniu 
przepisbw prawa meble miejskie 
nie sg obiektami makej 
architektury. 
W miqzku z tym paragraf 12. 
Winien bnmie6: 
,,$ 12. Ustala siq nastepujgce 
zasady i warunki sytuowania 
obiekt6w matej architekhuy oraz 
mebli miejskich; zwanych dalej 
obiektami:", a podpunkt 5) 
winien brzmiek: 
,,5) naleiy stosowa6 nastqpujqq 
kolorystykq mebli miejskich: 
a) elementy metalowe dopuszcza 
sie jedynie w kolorze szarym z 
wylqczeniem obiekt6w o 
charakterze artystycznym oraz 
plac6w zabaw". 
Powyisze jest konsekwencjq 
wczeiniejszych uwag 
dotyczqcych koloru. 
Swojq drogq ta szaroik w Eodzi 
bqdzie przytlaczajqca! 
I pytanie: jaka jest definicja 
,,obiektbw o charakterze 
artystycznym"? W projekcie 
uchwaly jej brak, co pozwoli na 
dowolnoSC interpretacyjng. 
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Uznaje siq meble miejskie 
jako malq architekturq; 
wprowadza sic korektq 
definicji ,,mebli 
miejskich" - naleiy przez 
to rozumiek obiekty maiej 
architektury, stanowiqce 
elementy wyposakenia 
przestrzeni dostqpnych 
publicznie, w tym miqdzy 
innymi: iawki, kosze na 
imieci, stojaki na rowery, 
wiaty przystankowe, 
elementy oiwietlenia, 
separatory itp. (3 2.1.). 
Obiekty o charakterze 
artystycznyln to pojqcie w 
maczeniu powszechnym 
to dziela wykonane przez 
artYst7. 

12. (tytui) 
01x2 

podpunkt 5), 
UstGP a) 



Pan Jacek Stasiak 
68 ( 4) ustala sig 

nastqpujqce 
odlegtobci 
minimalne 
dla tablic 
reklamowych 
i urzqdzen 
reklamowych 
wolnostojqcy 
ch: 
c) W 

promieniu 20 
m od znakow 
drogowych, 
sygnalizacji 
Swietlnej i 
znak6w STM 
umieszczony 
ch po tej 
samej stronie 
drogi, 
d) w 
promieniu 50 
m od 
poczqtku 
skrzyiowania 

rozumianego 
jako linia 
zatrzymania, 
z 
wylqczeniem 
slupow 
reklamowych 
i gablot 
ekspozycyjny 

frma Alfa-arte Sp. z 0.0. Sp. K. , 
4) ustala sig nastqpujqce 
odlegloici minimalne dla tablic 
reklamowych 
i urzqdzeli reklamowych 
wolnostojqcych: 
c) w promieniu 20 m od mak6w 
drogowych, sygnalizacji 
Swietlnej i znakow STM 
umieszczonych po tej samej 
stronie drogi, 
d) w promieniu 50 m od poczqtku 
skrzyiowaia, rozumianego jako 
linia zatrzymania, z 
wylqczeniem shpow 
reklamowych i gablot 
ekspozycyjnych; 
- to okreilajq zapisy Ustawy o 
drogach publicznych Dz.U. z 
201 6 poz. 1440, ktora doldadnie 
podaje wytyczne co do 
moiliwoSci rnontaiu reklam z 
uwzglgdnieniem podziah drag 
na kategorie. 

Ustawa o drogach 

terenow 
niezurbanizowanych. 
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ch; 
2) w zakresie 
wolnostojqcy 
ch tablic 
reklamowych 
i urzqdzen 
reklamowych 
, dopuszcza 
siq 
wylqcmie 
tablice 
reklamowe i 
urzqdzenia 
reklamowe 
sytuowane w 
odlegloici 
nie 
pnekraczajqc 

Zaproponowane 50 m od 
zabudowan, jest odlegloSciq zbyt 
matq dla Obszaru TI gdzie 
wystqpujq tereny przemysiowe 
oraz zabudowa jednorodzinna, 
ktore nie jednokrotnie sq 
oddalone od drogi dalej nii  50 m. 
Realna odleglobt, kt6ra 
zabezpieczy moiliwoSC 
umieszczania poszczeg6lnych 
typ6w noinikdw to 200m. 

Uwaga W konsultacjach 
nieuwzglqdnio spolecznych kladziono 
na. nacisk na ochronq 

terenow 
niezurbanizowanych oraz 
wjazd6w do miasta. 
Proponowany przez 
organizacje pozarzqdowe 
calkowity zakaz reklam 
na terenach slabo 
zurbanizowanych (do 
kt6rych odnosi siq uwaga) 
by1 zbyt daleko idqcq 
regulacjq i spotkal siq w 
wiqkszoici z negatywnym 
przyjqciem. Stqd 
postanowiono przyjqi: 
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ej 50m od 
istniejqcej 
zabudowy, 
po tej samej 
stronie drogi, 
w postaci: 

g) billboardy: 
- o 
powierzchni 
ekspozycyjne 
j 
nieprzekracza 
jqcej 18m2, o 
wysokoici 
calkowitej 
8m, 
z tolerancjq 
0,5 m z 
zastrzezenie 
m, i e  dolna, 
pozioma 
krawqdi 
billboardu 
nie moie 
znajdowad 
sig nizej nii  
4,5m od 
poziomu 
terenu, - 
okreila siq 
minimalne 
odlegloici 
pomigdzy 
noinikami 
nie mniejsze 
ni i  75m, 

Ij 4. 1. Dla 
Obszarow, o 
kt61ych 
mowa w Ij 3 
ust. 1 
uchwaly 
okreila siq 
nastqpujqce 
terminy 
dostosowania 
istnieiqcych 

- okreila siq minimalne 
odlegloici pomiqdzy noinikami 
nie rnniejsze niz 75m, 
- zapis ten bqdzie nie 
realizowalny i godzgcy w prawo 
wlasnoSci todzian do swoich 
nieruchomoici, a takie 
niezgodny z prawem 
budowalnym i innymi ustawami. 
Zapis ten faworyzuje osoby, 
ktore jako pienvsze postawily 
reklamq, a np. nowym 
wlaicicielom nieruchomoici 
zamyka drogq do mozliwoici 
legalnego postawienia tablicy. 

Zgodnie z wynikami Ankiet 
wiqkszobd osob opowiedziala siq 
za znacznie dhzszym terminem 
dostosowawczym. Okres 
przejiciowy 1 roku dla Obszaru I 
proponujemy wydluzyd do 3 lat z 
wyjqtkiem banerow 
reklamowych, reklam 
ernitujqcych zmienne iwiatlo 
oraz umozliwiajqcych biezqcq 
zmiane informacji wizualnei oraz 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

kompromis, pozwalajqcy 
mieszkancom domkow 
jednorodzinnych na 
wykorzystanie swoich 
nieruchomoici na cele 
reklamowe, w sposob 
niegodzqcy w krajobraz 
otwarty, stqd 
zaproponowana odlegloid 
50 rn. 
Art. 37a. ust. I .  ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym stanowi, ze 
rada gminy moze ustalid 
zasady i warunki 
sytuowania tablic i 
urzqdzeh reklamowych, 
zatem odlcgloici 
minimalne rnigdzy 
urzqdzeniami naleiy 
uznad za jednq z zasad i 
w a d o w  sytuowania. 
Wymaczenie zasad 
spelnia warunek 
ustawowy i nie jest 
nadmiemym 
ograniczeniem. 
Wymaczenie odlegkoici 
ma na celu zapewnienie 
ladu przestrzennego czyli 
takie uksztaltowanie 
przestrzeni, ktore tworzy 
harmonijng calobd oraz 
uwzglqdnia w 
uporzqdkowanych 
relacjach wszelkie 
uwarunkowania i 
wymagania funkcjonalne, 
spoieczno-gospodarcze, 
irodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno- 
estetyczne. - 

Roczny termin 
dostosowania dotyczy 
obszarow najcenniejszych 
kulturowo i 
architektonicznie - 
priorytetem jest jak 
najszybsze uregulowanie 
kwestii reklamowej na 
tych obszarach. Priorytet 
ten wynika z konsultacji 
spotecznych, gdzie wielu 
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Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

w dniu 
wejicia w 
j c i e  
niniejszej 
uchwaiy 
tablic 
reklamowych 
i urzqdzen 
reklamowych 
oraz szyld6w 
do zasad i 
wamnkow w 
niej 
okreilonych: 
1) dla 
Obszaru 
Parku 
Kulturowego 
ulicy 
Piotrkowskiej 
- 1 rok; 
2) dla 
Obszam ,,I" - 
1 rok; 
3) dla 
Obszaru ,,II" 
- 5 Iat, z 
wyjqtkiem 
banerow 
reklamowych 
, reklam 
emitujqcych 
zmienne 
Swiatko oraz 
umozliwiajqc 
ych bieiqcq 
zmianq 
informacj i 
wizualnej 
oraz reklam 
mobilnych, 
dla ktdrych 
termin 
dostosowania 
wynosi 1 rok 
oraz szyldbw, 
dla kt6rych 
termin 
dostosowania 
wynosi 2 
lata; 
Projekt 
46) tablicy 
kierunkowej 
- naleiy 

respondentow wskazalo 
na koniecznoid ochrony 
obszarow zabytkowych. 
Dla pozostatej czqici 
miasta przyjqto okres 5 lat 
na dostosowanie, kt6ry to 
okres r6wniez byl 
wskazywany przez 
przedsiqbiorcow jako 
minimalny akceptowalny 
przez nich (w ramach 
prowadzonych konsultacji 
i spotkari roboczych). 
Ponadto wskazane 
terminy dostosowania sq 
zgodne z regulacjq ustawy 
w tym zakresie. 

Niniejszy projekt uchwaiy 
ma za zadanie ustalenie 
zasad i warunkow 

reklam 
mobilnych, dla kt6rych termin 
dostosowania wynosi 1 rok oraz 
szyldow, dla ktorych 
termin dostosowania wynosi 2 
lata. 
W przypadku Obszam I1 
proponujemy w y d h j d  z 5 do 10 
lat z wyjqtkiem banerciw 
reklamowych, reklam 
emitujqcych zmienne iwiatlo 
oraz umozliwiajqcych bieiqcq 
zmianq informacji wizualnej oraz 
reklam 
mobilnych, dla kt6rych termin 
dostosowania wynosi 2 lat oraz 
szyldow, dla ktorych 
termin dostosowania wynosi 3 
lata. 
Zmiana ta pozwoli na plynne 
przejicie braniy reklamowej z 
marketingu ukiemnkowanego na 
reklamq zewnqtrznq do innych 
dziedzin reklamy, zgodnej z 
nowymi trendami w tej galqzi 
gospodarki. 
Okres przejiciowy 10 lat jest 
adekwatny do czasu potrzebnego 
na wdrozenie siq w nowy rodzaj 
dzialalnobci. A przez pozyskanie 
irodk6w finansowy potrzebnych 
na realizacjp nowych 
przedsipwzipd oraz co 
najwainiejsze zdobycie 
odpowiedniej wiedzy. 

Wlaicicielem wiqkszoici slupow 
oiwietleniowych, na terenie 
todzi, jest PGE i jako niezaleiny 



przez to 
rozumied 
tablicp 
reklamowq 
wykonang 
na 
podkiadzie ze 
sztywnego i 
trwaiego 
materialu o 
standardowy 
m wymiarze 
0,8xI,25m, 
w ukiadzie 
pionowym 
umieszczonq 
na siupie 
okwietleniow 
Ym 
wskazujqcq 
lokalizacje 
dziaialnoici 
gospodarczej 
oddalonej od 
glbwnych 
ciqgbw 
komunikacyj 
nych; 

podmiot, moze przestad. wyraiad 
zgodq na montai tabliczek na 
slupach. 
Dodatkowo umieszczanie 
tabliczek kierunkowych tylko na 
shpach, moie powodowad 
sytuacje, i e  nie bpdzie wolnych 
slupbw, gdyz na nich majdujq siq 
tei maki drogowe. 
Proponujemy wprowadzenie 
zapisu o mozliwoSci instalowania 
tabliczek kiemnkowych w 
formacie 1,s m x 2 rn ( przy 
glbwnych drogach 
wielopasmowych) i 1 m x 2 m 
@rzy pozostalych drogach) 
pnymocowanych do jednej 
wkopywanej nogi i 
umieszczanych w pasie 
drogowym. 
Taka wielkoid tablicy pozowali 
na zastosowanie podziah na 
moduiy i mozliwoSd 
umieszczenia na nich killcu 
podmiotbw, co spowoduje 
zmniejszenie iloici tabliczek na 
shpach. 
Dodatkowo wyglqd zarbwno 
siupa jak i samej tabliczki moina 
stylizowad. odpowiednio do 
otoczenia w ktbrym ona sie 
znaiduje. 

sytuowania tablic i 
urzqdzeh reklamowych 
p n y  zaloieniu, ze wpiywa 
pozytywnie na krajobraz i 
estetykp Miasta.. 
Propozycja dopuszczenia 
instalacji wolnostojqcych 
tablic wprowadzi 
mozliwoid. tworzenia 
szpaleru konstrukcji 
reklamowych co nie jest 
zgodne z zalozeniem 
ustawy ,,krajobrazowej", 
na podstawie ktbrej 
regulacje prawa 
miejscowego majq 
poprawid wizemnek 
przestrzeni miejskiej. 
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Elibieta Golacka 
Dziaf 111 
Rozdziat 2 
13. 1.3 
d) naleiy 
stosowad 
kolorystykq 
malowanych 
i 
lakierowanyc 
h 
metalowych 
czqici 
ogrodzeh 
odpowiadajqc 
ej w systemie 
RAL barwie 
701 6 
antracytowo- 
szary lub w 
systemie 
RAL czarny 

ztoiyta uwagi: 
Kolejne bardzo icisle 
ograniczenie dopuszczalnych 
kolorbw, na jakie moie by6 
malowane ogrodzenia: tyko 
szary i czarny. Wszystkie 
ogrodzenia majq by6 jednakowe 
w tej czeSci todzi? Nalezaloby 
dopuicid kolorystykp 
wspoigrajqcq z niemchomoSciq 
(gdy np. sq to brqzy) lub innq, nie 
kolidujqcq z otoczeniem. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

W wielu wnioskach oraz 
konsultacjach 
spokecmych zwracano 
uwage na koniecmoSC 
unikania nieprecyzyjnych 
zapis6w. Stqd ich liczba w 
uchwale ograniczona jest 
do minimum. 
Proponowany zapis 
dotyczqcy kolorystyki 
,,wsp&grajqcq z 
nieruchomoiciq (gdy np. 
sq to brqzy) lub innq, nie 
kolidujqcq z otoczeniem" 
bytby zbyt subiektywny. 
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np. 9004, 
9005,901 1 
lub 
odpowiadajqc 
e im odcienie 
z kart 
kolorow 
danego 
producenta; 
Dziai I1 
Rozdzial- 2 5 
7. 2. 
2) w zakresie 
wolnostojacy 
ch tablic 
reklamowych 
i urzqdze~i 
reklamowych 
, dopuszcza 
siq jedynie: 
a) gabloty 
ekspozycyjne 
typu City 
Light Poster 
(CLP): 
- dopuszcza 
siq gabloty 
ekspozycyjne 
tYPU city 
Light Poster 
zintegrowane 
z wiaq 
przystankowq 
, z 
wykluczenie 
m 
przestaniania 
wiaty od 
strony 
najazdowej, 

Pan Mariusz Gajda, Lidl Sp. z 0.0. Sp.k., ztoiyt uwagi: 

Kodeks dopuszcza gabloty w 
wiatach przystankowych na 
wszystkich obszarach miasta. 
Gabloty te winny stuiyd 
umieszczaniu plakatow, 
promujqcych dzialania miasta. W 
chwili obecnej wykorzystywane 
sq w celu umieszczania 
komercyjnych reklam. JeSli 
sytuacja ta nie zmieni sig po 
wejiciu w iycie Kodeksu 
wowczas dojdzie do niezdrowej 
sytuacji, gdy miasto bgdzie miaio 
do wynajgcia jedyne 
powierzchnie reklamowe na 
terenie Lodzi, gdyz pozostalym 
podmiotom Kodeks zabrania 
cakkowicie umieszczania 
jakichkolwiek reklam zar6wno w 
Parku Kulturowym Ulicy 
Piotrkowskiej jak i w Obszarze I. 
Zapis ten jak rowniei tak 
drastycme ograniczenie swobody 
estetycznej przez caly Kodeks 
wywola zapewne niczadowolenie 
wSr6d przedsiqbiorcow i 
wtaicicieli niemchomoici, co 
spowoduje falq pozw6w o 
ograniczanie prawa do 
korzystania z wlasnoici. 
Krajobraz naleiy ksztattowat a 
nie ujednolicak, co zaklada 
proponowana Uchwala. 
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Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglgdnio 
na. 

3. Obszar 111 
a) mozliwoSd usytuowania 
pylonu reklamowego o wym. 
2,5m x 7m 
b) moiliwolk umieszczania 
tablic informujqcych o wjezdzie 
na niemchomoid 
o wym. 0,6m x 0,8m 
C) moiliwoSt umieszczania 
tablic kierunkowych 
wolnostojqcych 

Gabloty ekspozycyjne, 
podobnie jak shpy 
reklatnowo-ogloszeniowe, 
o ile wypelniajq przepisy 
szczegotowe uchwaly, 
mogq by6 sytuowane 
przez kaidy podmiot, 
ktory pragnie jeili 
umieicit. Nie ma wigc w 
tej sytuacji 
,,monopolizowania" przez 
Miasto mozliwoSci 
sytuowania reklam. 

Brak w uchwale Obszam 
111. 
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o wym. 0,80m x 1,25m (w formie 
maku drogowego) 
d) mozliwoiC umieszczania 
Billboard-ow na elewacji 
budynkdw handlowo- 
uslugowych 
e) mozliwoHC umieszczania 
kasetonu z logo firmy o 
wymiarach 2,5m x 2,5m 
f) wydluienie czasu na 
dostosowanie od 2 do 51at 

Pan 
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Jerzy Pazura i 
5 2 ust. 1 pkt 
8 Zalqcznika 
nr  1 do 
Uchwaly 

Pan Piotr Ginter, RUCH S.A., 
Zgodnie z art. 37a ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przeshzennym (dalej Ustawa) 
uchwala Rady Gminy moze 
okreilad m.in. zasady i wamnki 
sytuowania tablic reklamowych i 
urzqdzeh reklamowych, przy 
czym pojqcia te sq zdefiniowane 
w Ustawie (odpowiednio w art. 2 
pkt 16 b) i c), poprzez odwolanie 
do definicji reklamy. Reklama 
omacza natomiast (zgodnie z art. 
2 pkt 16a) Ustawy) 
upowszechnianie w jakikolwiek 
wizualnej formie informacii 
promujqcej osoby, 
przedsiqbiorshva, towary, uslugi, 
przedsiqwziqcia lub ruchy 
spoleczne. Oznacza to, i e  
definicja reklamy zawqzona 
zostala przez ustawodawcq 
jedynie do informacii promujqcej 
m.in. okreilone towary czy 
przedsiqbiorstwa. 

W konsekwencji, w ocenie 
RUCH S.A. wobec brzemienia 
art. 37a Ustawy, brak jest 
mozliwoSci regulowania uchwalq 
kwestii prezentowania, 
wykladania, czy eksponowania 
towarow bqdqcych bezpoirednio 
w sprzedaiy. 

Ze wzglqdu na swoje bardzo 
og6lne i szerokie sformulowanie 
komentowanej regulacji zawartej 
w 6 2 ust. 1 pkt 8 Zalqcznika do 

zloiyli uwagi: 
Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Zgodnie z ,,Ustawq 
krajobrazowi)" sam towar 
i jego wyglqd nie stanowi 
przedmiotu objqtego 
ustaleniami uchwaly, 
natomiast zgodnie z 
definicjq ustawowq kaidy 
noinik (konstmkcja, 
stelaz) upowszechniajqcy 
w jakiejkolwiek wizualnej 
formie informacjq o 
produkcie tym ustaleniom 
bqdzie podlegaC; stelaz 
nie niosqcy zadnych treici 
reklamowych sluzqcy 
ekspozycji skrzynek z 
owocami nie podlega 
regulacji zawartej w 
uchwale, ale juz forma 
stojaka z logo 
reklamujqcego towary lub 
ushgi tym ustaleniom 
podlegai: bpdzie. Za 
niezasadne uznaje siq 
wyiqczenie wlw 
konstrukcji reklamowych 
prezentujqcych towary. 
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§ ust. ' pkt 
10 
Zalqcznika 
nr 1 do 
Uchwaty 

Uchwaly, istnieje ryzyko 
intepretowania jej jako 
obejmujqcej takie takie 
konstmkcje i urzqdzenia, kt6re 
s h i q  ekspozycji towarow 
oferowanych przez 
przedsiqbiorcq - co w dalszej 
kolejnoici prowadziloby do 
wykroczenia poza granicq 
kompetencji organu samorzqdu 
okreilonych w art. 37a Ustawy. 

W zwi* z powyiszym, dla 
unikniqcia ww. wqtpliwoici, 
proponujemy wyraine 
wylqczenie z definicji 
ekspozytora konstmkcji 
shzqcych ekspozycji towarow 
stanowiqcych ofertq handlowq i 
nadanie regulacji nastqpujqcego 
bmnienia: 

8) ekspozytorze - n a l e j  przez to 
rozurnied tablice reklarnowq lub 
urzqdzenie reklamowe w postaci 
nietrwub zwiqzanej z gruntem 
jotmy przestrzennej, zawierajqcej 
treici I-eklamowe, pneznaczonej 
do czasowej ekspozycji/promocji, 
majqcej na celu zaprezentowanie 
swojej dzialalnoici gospodarczej 
lub oferty reklamowej lub 
kulturulnej itp, z wvlaczeniem 
jedr~ak ~rezerztowania towar-dw 
oferowanvch na snrzedai, w tym 
stelaie wystawiennicze, stoiska 
prornocyjrzo-reklarnowe, balorzy, 
brumy, rzarnioty dmuchane i 
stelaiowe, flagi itp.; 

w nawiqzaniu do uwag 
zawartych w pkt 1 powyiej, 
RUCH S.A. proponuje 
zaweienie definicji gabloty 
ekspozycyjnej tak, aby nie 
pozostawialo wqtpliwo6ci, ze nie 
obejmuje ona swoim zasiqgiem 
gablot, w kt6rych wystawiane sq 
towary stanowiqce ofertq 
handlowq danego przedsiqbiorcy. 

Aktualnie proponowana reylacja 
definiuje bowiem gablotg 
ekspozycyjnq jako urzqdzenie 
reklamowe shiqce m.in. do 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Regulacjq uchwaty 
podlega forma wizualna 
gabloty shiqcej reklamie 
- za niezasadne uznaje siq 
skreilenie sformulowania 
,,do wystawiania 
eksponat6wW biorqc pod 
uwagq, ze np. galeria 
sztuki specjalizujqca sig w 
biiuterii eksponuje w 
swojej gablocie 
oferowane rqkodzielo, a 
przez fakt zawqienia 
definicji konstrukcje 
reklamowe wybranych 
przedsiqbiorc6w bylyby 
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€J 2 ust. 1 pkt 
27 
Zalqcznika 
nr 1 do 
Uchwaty 

mstawiania eksponatdw. W 
rezultacie moie pojawid siq 
wqtpliwoi6, co do tego, czy 
regulacja ta nie przekracza ram 
ustawowego upowainienia 
regulujqc rowniei kwestie 
ekspozycji czy wystawiania 
towardw oferowanych do 
sprzedaiy. 

RUCH wskazuje takie na 
zasadnoid rozdzielenia definicji 
gabloty reklamowej i City Light 
Poster. Urzqdzenia typu CLP 
majq specyficzny, odrqbny 
charakter i odmiennq funkcjq nii 
gabloty ekspozycyjne. Gabloty 
ekspozycyjne sh iq  co do zasady 
ekspozycji towardw bqdqcych w 
ofercie danego przedsiqbiorcy i 
jako takie nie powinny byd 
przedmiotem regulacji Uchwaly. 
Urzqdzenia CLP natomiast s h i q  
prezentacji umieszczanych w 
nich plakatdw. Utoisamianie 
tych dwdch typ6w obiektdw i 
objqcie ich wspolnq regulacjq 
wydaje siq w miqzku z tym 
niezasadne. 
Proponowana w Uchwale 
definicja pasa reklamowego w 
obecnym brzmieniu moie 
sugerowak, i e  pas reklamowy 
wystqpuje tylko w budynkach, w 
ktdrych usytuowana jest wiqcej 
nii  jedna kondygnacja. W ocenie 
RUCH nie ma uzasadnienia dla 
takiego ograniczenia, dlatego 
postulujemy wyraine wskazanie, 
i e  instytucja pasa reklamowego 
odnosi siq takie do budynkow 
(lub innych obiektdw 
budowlanych) 
jednokondygnacyjnych, nP. 
poprzez nadanie defmicji 
nastqpujqcego brzmicnia: 

27) pasie reklatnowyn, - naleiy 
pnez to roztrmie6 przestizen nu 
elewacji, zamykajqcq siq miqdzy 
g61714 krawqdziq wityizy l t~b 
d m i a m i  do lokalu, a elententem 
architektonicznym oddzielujqcytn 
piemszq kondygnacjq nadziemnq 
od kondygnacji wyiszych, 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

wytqczone z regulacji co 
pozostawaloby w 
sprzecznoici z treiciq 
,,ustawy krajobrazowej". 

Niezasadnym jest 
rozszerzenie definicji o 
kolejne przypadki, ktore 
jui  wpisujq sip w 
proponowanq definicje 
,,... np. gzymsu, podzialu 
w wykonczeniu elewacji, 
uskoku" Oczywiste jest, 
i e  przy braku wyiszych 
kondygnacji pas 
reklamowy zawierad siq 
bqdzie w zwienczeniu 
kondygnacji partem. 
Dodanie w 
wnioskowanego zdania 
moie wiqzad sip z 
ryzykiem istnienia 
kolejnych szczegdlowych 
sytuacji - proponowana 
definicja odpowiada na 
zagadnienie w sposdb 
wystarczajqcy. 



wyst$?pujqcego w postaci rzp. 
gzymsu, podziahl w wykoriczenitr 
elewacji, uskoku, a w prrypadku 
gdy taki element nie wystepuje - 
do poziomu spodu stropzc nad 
pierwszq kondygnacjq nadziemnq 
btrdyrzku; w p ~ . u u d h r  ohiektdw 
hudowlanvch 
jednokondv~nacvinvch. uasem 
reklamowvm iest orzestneri 
porn ied~ ~ d r n a  krawedziq 
witrvn.v luh drzwiami do lokalu a 
krawedzia dachu. nutontia~t w 
przvnadkdw ohiektdw 
posiadaiacvch attvke, pasem 
reklamo~ym jest przestrzei 
pomiedz?, _Prima krawedziq 
witrvnv luh drzwiami do lokalu a 
gdrna krawedzia attvki. 
Proponujemy by w sposob 
wyrainy regulacja precyzowala, 
ze wskazana powierzchnia 
ekspozycyjna dotyczy kazdej ze 
stron potykacza, np. poprzez 
nadanie postanowieniu 
nastqpujqcego brzmienia: 

43) stojaku reklamowym typu 
potykykacz (koziofek reklamowy) - 
n a l e j  przez 
to rozumiei. wolnostojqce, 
przestawne w-zqdzenie 
reklamowe, z dwustronnq 
powierzchniq ekspoqvcyjnq o 
wymiainch niepnekraczajqcyclz 
1,OxO. 7m po kaidej ze stroil; 
Zgodnie z proponowanq definicjq 
wysipgnika, naleiy przez niego 
rozumiei. tablicq lub urzqdzenie 
reklamowe typu semafor, 
umieszczone prostopadle do 
elewacji budynku, wchodzqce w 
plzestrze~i ulicy lub podworza. 

Definicja ta wydaje siq nazbyt 
szeroka i moie obejmowai. takie 
elernenty, kt6re pozostajq poza 
ustawowym upowainieniem do 
regulacji uchwalq. W 
szczegolnoici defmicja ta moie 
by6 rozumiana jako obejmujqca 
urzqdzenia umieszczone na 
Scianie kiosku, shiqce do 
prezentacji aktualnie dostqpnych 
w sprzedaiy wydan prasy. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 
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Definicja zawarta w 
projekcie uchwaly 
toisama jest 
merytorycmie ze zloionq 
propozycjq - stojaku 
reklamowym typu 
potykacz (koziolek 
reklamowy) - naleiy 
przez to rozumieC 
wolnostojqce, przestawne 
urzqdzenie reklarnowe, 
z dwustronnq 
powierzchniq 
ekspozycyjnq o 
wymiarach 
nieprzekraczajqcych 
1 ,Ox0,7m. 
Definicja wysiqgnika 
odnosi siq do szyld6w lub 
reklam, ktorych 
szczegolowe gabaryty 
oraz warunki lokalizacji 
sprecyzowane zostaly w 
ustaleniach 
szczego1owych dla 
poszczegolnych 
obszarow. Zgodnie z 
treSciq uwagi ,,wysiqgniki 
z prasq, umieszczone na 
kioskach" w Swietle 
definicji uchwaly 
krajobrazowej nie stanowi 
wysiqgnika czyli tablicy 
reklamowej lub 
urzqdzenia reklarnowego 
typu semafor. Stelaz nie 

5 2 ust. 1 pkt 
43 
Zalqcznika 
nr 1 do 
Uchwaly 

§ 2 ust. 1 pkt 
51 
Zalqcznika 
nr 1 do 
Uchwaly 



WskazaC naleiy, i e  takich 
urzqdzeri nie moina uznai: za 
reklamq - skoro bowiem 
zawierajq w sobie aktualnie 
dostqpne egzemplarze prasy, 
naleiy traktowat je jako ofertq 
handlowq. Prasa umieszczona na 
wysiqgniku jest bowiem dostqpna 
w sprzedaiy, a zatem wysiggnik 
ten jest ekspozytorem towaru, a 
nie reklamy. 

Naleiy ponadto zauwaiy6, ze 
wysiqgniki z prasq, umieszczone 
na kioskach, sq ujednolicone 
stylistycznie i kolorystycznie i 
nie wplywajr) na degradacjq 
przestrzeni miejskiej. Wpisaly siq 
takie w sposob hwaly w miejski 
krajobraz i stanowiq obecnie 
jeden z jego charakterystycnych 
elementow. 

Wobec powyzszego 
proponujemy, by wyrahie 
wyiqczyd tego rodzaju noSniki z 
definicji wysiqgnika poprzez 
nadanie przedmiotowej regulacji 
nastqpujqcego brzmienia: 

51) wysifgniku - n a l e j  pnez  to 
rozumiei tablice reklumowq hrb 
unqdzenie reklamowe typu 
semafor, umieszczone 
prostopadle do elewacji budynku, 
wchodzqce w prlestrzeti ulicy luh 
podwdrza, z wvtaczeniem 
no.611ikdw umocowar~.vch na 
elewacii hioskdw. slzriacvch w 
.szcze~dlrzoJci do prezentaqii 
aktzralnvch wvdati nrasv. l o ~ u .  
lub zrslu~ dostepr~vch w dai~vm 
kiosktr. 
Tak jak wskazano w pkt 1 
powyzej, w ocenie RUCH S.A. 
nie mozna Uchwalq ogranicza6 
zasad ekspozycji towarow 
przeznaczonych na sprzedaz. 
Taka ekspozycja nie stanowi 
bowiem reklamy, w rozumieniu 
Ustawy. Wystawienie towam 
wraz z cenq stanowi ofertq 
spaedaiy przedsiqbiorcy - a nie 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

81 
. 

niosqcy iadnych treSci 
reklamowych sluzqcy 
ekspozycji towaru (w tym 
przypadku gazety) nie 
podlega regulacji zawartej 
w projekcie uchwaly. 

Zgodnie z ,,Ustawq 
krajobrazowq" sam towar 
i jego wyglqd nie stanowi 
przedmiotu objetego 
ustaleniami uchwaly, 
natomiast zgodnie z 
definicjq ustawowq kazdy 
noinik (konstrukcja, 
stelai) upowszechniajqcy 
w jakiejkolwiek wizualnej 

§ 2 ust. 4 pkt 
2 Zalqcznika 
nr 1 do 
Uchwaly 



formie informacjq o 
produkcie tym ustaleniom 
bqdzie podlegat; stelai 
nie niosqcy zadnych treici 
reklamowych, sluiqcy 
ekspozycji skrzynek z 
owocami nie podlega 
ucbwale, ale jui forma 
stojaka z logo , 
reklamujqcy towary lub 
ushgi tym ustaleniom 
podlegaC bqdzie. Za 
niezasadne uznaje siq 
wylqczenie w/w 
konstrukcji reklamowych 
prezentuiqcych towary. 
Wskazane terminy 
dotyczqce obszarow 
najcenniejszych 
kulturowo i 
architektonicznie - 
priorytetowym jest jak 
najszybsze ureylowanie 
kwestii reklamowej na 
tych obszarach. 
Jednoczeinie terminy te 
wynikajq z konsultacji 
spotecznych gdzie wielu 
respondent6w wskazato 
na koniecznost ochrony 
obszarow zabytkowych. 
Ponadto wskazane 
obszary dostosowania sq 
zgodne z ustaleniami 
ustawy w tym zakresie. 
Jednoczeinie naleiy 
zaznaczyt, i i  na mocy 
uchwaly NR XXIl483115 
Rady Miejskiej w Lodzi z 
dnia 9 gmdnia 2015 r. w 
sprawie utworzenia Parku 
Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej, na 
przytoczonym obszarze 
okres dostosowawczy dot. 
urzqdzeh reklamowych, 
ktorego zasady w duiej 
mierze zostaly powielonc 
w ,,Kodeksie 
krajobrazowym", do 
zasad zawartych w 
ucbwale zostal 
wymaczony do 29 lipca 
2016 r., a obiekt6w 
handlowych typu kiosk do 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

jego reklamp. 

Wobec powyiszego, zasadne iest 
usuniecie komentowane~o 
postanowienia w caloici. 

Ewentualnie, w razie 
nieuwzglpdnienia powyiszej 
propozycji, RUCH proponuje, by 
w komentowanym postanowieniu 
wskazat w sposob wyrainy, i e  
reylacja nie dotyczy ekspozycji 
towarow oferowanych na 
sprzedai pnez przedsiqbiorcq. 

Aktualnie proponowme terminy 
dostosowania istniejqcych tablic i 
urzqdzen reklamowych oraz 
szyld6w dla dwoch wskazanych 
obszar6w wynoszq 1 rok. Naleiy 
jednak uwzglqdnit, i e  Uchwata 
glqboko ingemje w aktualnie 
istniejqcq infrastrukturq 
reklamowq. Dostosowanie 
istniejqcych tablic i urzqdzek 
reklamowych do warunkow 
okreilonych Uchwatq moze 
wymagat przeprowadzenia 
zloionych prac demontaiowych, 
dezinstalacji konstrukcji i zrnian 
w istniejqcych urzqdzeniach. 1- 
roczny termin przewidziany 
Uchwatq moze nie by6 
wystarczajqcy dla bardzo wielu 
przypadkow, a koniecznoit 
dostosowania noSnik6w 
reklamowych do nowych 
rcgulacji w tak krotkim terminie 
moie wiqzad: siq z wysokimi 
kosztami PO stronie 
przedsiqbiorcow, w tym kosztami 
zwiqzmymi z wczeSniejszym 
zakonczeniem obowiqmjqcych 
umbw dotyczqcych uslug 
reklamowych lub najmu 
powierzchni reklamowej. 

W ocenie RUCH S.A. zasadne 
jest w zwiqzku z tym 
przedluienie przedmiotowego 
terminu: 
1)do co najmniej dwdch lat - w 
odniesieniu do Obszaru Parku 
Kulturowego ulicy 

82 
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5 4 ust. 1 pkt 
l i 2  
Zaiqcznika 
nr I do 
Uchwaly 
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§ 5 ust. 1 pkt 

Zalqcznika 
n r  1 do 
Uchwaly 

§ 5 ust. 2 pkt 
3) 
Zalqcznika 
n r  1 do 
Uchwaly 

Piotrkowskiej, oraz 
2)do co najmniej piqciu lat - w 
odniesieniu do Obszaru ,,I" i 
Obszaru ,,IIn. 
Komentowany przepis ustala 
minimalne odlegtolci 
wymienionych urzqdzen i tablic 
reklamowych od 
charakterystycmych punktow 
przestrzeni miejskiej. 

W ocenie RUCH S.A., okreilenie 
na drodze a h  prawa 
miejscowego sztywn~ch 
dopuszczalnych odleglolci 
pomi 'dz~ tablicami 
reklamowymi lub urzqdzeniami 
reklamowymi a okreilonymi 
punktami przestrzeni, wydaje siq 
zbyt gipbokq ingerencjq w 
istniejqcq infrastrukturq. 
Projektowany przepis tworzy 
strefy zakazu umieszczania tablic 
i urzqdzeh reklamowych wok61 
jezdni, pomnikow, znakow 
drogowych i skrzyiowab - 
aualiza tej regulacji prowadzi do 
wniosku, ze jej icisfe 
pnestrzeganie moie calkowicie 
yniemoiliwi6 svtuowanie 
jakichkolwiek tablic 
reklamowvch i urzadzeh 
reklamowvch w vrzestrzeni 
publicmei. 

Naleiy tymczasem m a & ,  i e  
stosowanie ogdlnych zasad, 
przewidzianych w Uchwale, 
(bardzo przeciei szczeg6towych) 
pozwoli osiqgnqi cele okreilone 
w 5 1 Uchwaiy, bez koniecznoici 
wprowadzania tego rodzaju 
sztywnych ograniczeh. 

W mi- z powyiszym, 
provonulemv rem~nacle - z 
reeulacji okreilonej w 5 5 ust. 1 
pkt 4) Uchwaly. 
Przedmiotowa regulacja 
ogranicza dopuszczalnq 
kolorystykq elementow 
konstrukcyjnych tablic 
reklamowych i unqdzeh 
reklamowych do konkretnych, 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglpdnio 
na. 

29 stycznia 20 17 r. 

Ustawa krajobrazowa 
okreila wprowadzenie 
min. zasad i warunkow 
sytuowania tablic 
reklamowych i urzqdzen 
reklamowych z czego 
wynika, ze w uchwale 
naleiy takie warunki 
okreili6 zgodnie z 
przyjqtq politykq Miasta 
w tym zakresie, min. ze 
wzglpdu na 
bezpieczeristwo mchu 
drogowego wprowadzono 
zaproponowane przez 
Zarzqd Dr6g i Transport- 
przedmiotowe zapisy. 

Proponowany zapis 
,,stonowanej kolorystyki 
utrzymanej w odcieniach 
szaro6ci" jest zbyt ogblna 
i uniemoiliwia 
jakqkolwiek weryfikacjq. 



5 7 ust. 2 pkt 
2 
Zatqcznika 
nr 1 do 
Uchwaty 

wskazanych numerycznie 
odcieni. 

RUCH S.A. nie neguje 
koniecznoici ujednolicenia 
kolorystyki tych elementow, ze 
wzglqd6w estetycznych. W 
ocenie RUCH S.A. proponowana 
ingerencja jest jednak zbyt 
daleko idgca. Naleiy mieh w 
szczegdlnoici na uwadze, ze 
wskazane odcienie bqdg mogly 
byh klasyfikowane odmiennie w 
zaleznoici od wielu czynnikdw 
6rodowiskowych - w 
szczeg6lnoici od poziomu 
naslonecznienia danej lokalizacji. 

W zwigzku z powyzszym, 
proponujemy, by w omawianej 
regulacji wskazah w spos6b 
og6lny wymagany kolor 
elementow konstrukcyjnych, 
jednak bez powolania siq na 
numeryczne oznaczenie. 

Komentowany przepis m6giby 
otrzymak nastqpujqce 
przykiadowe brzmienie: 
3) dla cz+i konstrukcyjnych 
tablic reklamowyclz i urzqdreii 
reklatnowych wol~ostojqcych 
okreila sic obowiqzek 
zachowania stonowanej 
kolotystyki utnymanej w 
odcie~ziach sza~.oici. 
Komentowany przepis ogranicza 
dopuszczalnoih sytuowania 
wolnostojqcych tablic i urzqdzen 
reklamowych jedynie do ich 
rodzajow w nim okreilonych w 
granicach ,,Obszam I". 

Regulacjq nie sq objqte jednak 
potykacze (zdefiniowane w 5 2 
ust. 1 pkt 43 zalgcznika do 
Uchwaly). Zdaniem RUCH S.A. 
nie ma uzasadnienia dla tego 
wylqczenia. Estetycmie 
wykonane potykacze nie 
W a j q  negatywnie na estetykq 
przestrzeni publicznej w 
wiekszym stopniu niz pozostaie 
urzqdzenia wymienione w 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Viedopuszczenie 
xspomnianego urzqdzenia 
-eklamowego lub tablicy 
.eklamowej jest 
~odyktowane faktem, i e  
:ego rodzaju noiniki 
zabierajq przestrzen 
Jrzeznaczonq dla ruchu 
~ieszego. Ponadto w 
tonsultacjach 
jpotecznych byi to rodzaj 
.eklamy o niskim 
2oziomie akceptacji w 
~bszarach zabytkowych, 
io kt6rych zalicza siq 
~bszar I. 
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komentowanej regulacji. 
JednoczeSnie naleiy podkreSliC 
ich istotne znaczenie dla praktyki 
obrotu i dynamiki dzialalnobci 
gospodarczej zainteresowanych 
podmiotow. 

W zwi@u z powyzszym, 
postuluje sip dopuszczenie 
sytuowania potykaczy takie w 
granicach Obszaru I. 

Ko~nentowany przepis okreSla 
rninimalnq odleglobC pomiqdzy 
gablotami typu City Light Poster, 
kt6ra nie moze wynosiC mniej niz 
30 m. Takie ograniczenie wydaje 
siq nadmierne, w Swietle 
zarnierzonych celow Uchwaly, 
poprzez zbyt glqbokq ingerencjq 
w istniejqce stosunki w tym 
zakresie. 

N a l e j  zauwaiyt, ze w praktyce 
zastosowanie siq do tej regulacji 
moze okazaC siq wysoce 
uhudnione - nale j w 
szczeg6lnoici mieC na wzglqdzie 
fakt, i e  nierzadko widcicielarni 
sijsiadujqcych ze sobq CLP sq 
r6ine podmioty. W rezultacie 
ustalenie, ktdry z nich powinien 
usunqC CLP w celu dostosowania 
siq do regulacji moze 
spowodowaC trudne do 
rozwildania spory i prowadzii do 
napiqi. spotecznych na tle 
przedmiotowej regulacji. Ponadto 
koniecznoit usuniqcia CLP moze 
wiqzaC siq z przedtenninowym 
zakonczeniem um6w z 
reklarnodawcami, co moie 
wiqzad siq z poniesieniem 
wymiemych szk6d po stronie 
przedsiqbiorc6w dysponujqcych 
tymi urzqdzeniami reklamowymi. 

W zwiqzku z powyiszym RUCH 
S.A. proponuje calkowitq 
rezygnacjq z przedmiotowego 
ograniczenia, jako niosqcego za 
sobq zbyt gtqboko ingerencjq w 
stosunki spoleczne oraz 
stanowiqcego rozwiqzanie 
nieproporcjonalne do 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Art. 37a. ust . l .  ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym stanowi, iz 
Rada gminy moze ustaliC 
zasady i warunki 
sytuowania tablic i 
urzqdzen reklamowych, 
zatem odlegloSci 
minimalne miqdzy 
urzqdzeniami naleiy 
uznaC za jednq z zasad i 
warunk6w sytuowania. 
Wyznaczenie zasad 
spehia warunek 
ustawowy i nie jest 
nadmiernym 
ograniczeniem. 
Wyznaczenie odlegloSci 
ma na celu zapewnienie 
ladu przestrzennego czyli 
takie uksztaltowanie 
przestrzeni, kt6re tworzy 
harmonijnq caioSC oraz 
uwzglqdnia w 
uporzqdkowanych 
relacjach wszelkie 
uwarunkowania i 
wymagania funkcjonalne, 
spoteczno-gospodarcze, 
brodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno- 
estetyczne. Zatem 
wskazanie odlegloici 
miqdzy noinikami, kt6re 
tworzq okreSlony rytm 
spetnia m. in. ostatnie z 
wymienionych kryteriow. 
Ponadto dopuszcza siq 
zmniejszenie wskazanej 
odlegtoici dla sp6jnej 
grupy noinikow (tiret 
drugie tej samei litery) co 

- . . ,  
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87 
. 

88 
. 

deklarowanych celdw Uchwah. 

Ewentualnie, w razie braku 
uwzglqdnienia tej uwagi, 
proponujemy, by minimalna 
odlegloik miqdzy gablotami typu 
CLP zostala okreblona na 1 metr. 

Zgodnie z uwagami do definicji 
ekspozytora przedstawionymi w 
pkt 1 powyiej, w peini zasadne 
jest wyhczenie z zakresu 
komentowanej regulacji 
ekspozytorow prezentujqcych 
jedynie towary przeznaczone do 
sprzedaiy. 

Ponadto w ocenie RUCH 
ograniczenie jednorazowego 
czasu uiytkowania ekspozytora 
nie ma uzasadnienia w celach 
Uchwaly ani w iwietle realibw 
ekonomicznych i spdecznych. 
Ponadto proponowana w 
Uchwale 2-tygodniowa przerwa 
~omiedzy kolejnymi 
ekspozycjarni bqdzie istotnie 
ograniczae dostqp publicznoici 
do istotnych inforrnacji o 
biekqcych wydarzeniach 
kulturalnych, wystawach lub 
imprezach; przedmiotowe 
regulacje w spos6b maczqcy 
utrudniq takie prowadzenie 
dzialalnoici gospodarczej. 

Wobec powyiszego RUCH 
postuluje calkowitq rezygnacjq z 
komentowanej regulacji. 

Tak jak wskazano w pkt 15, 
ograniczenie mozliwoici 
wyklejenia powierzchni szyb 
witryn, okien i drzwi 

5 7 ust. 2 pkt 
2 lit c) 
Zalqcznika 
nr 1 do 
Uchwaty 

§ 8 ust. 1 pkt 
4 lit d) 
Zalqcznika 
nr 1 do 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

daje elastycznoii: 
kompozycji. Postulowana 
odlegioii: 1 m jest 
niewlaiciwa ze wzgledu 
na brak mozliwoici 
wlaiciwego odbioru 
komunikatu reklamowego 
na nobnikach CLP. 
Zgodnie z ,,Ustaw4 
krajobrazowq" sarn towar 
i jego wyglqd nie stanowi 
przedmiotu objqtego 
ustaleniami uchwaly, 
natomiast zgodnie z 
definicjq ustawowq kaidy 
nobnik (konstrukcja, 
stelai) upowszechniajqcy 
w jakiejkolwiek wizualnej 
formie informacjq o 
produkcie tym ustaleniom 
bpdzie podlegaC; stelaz 
nie niosqcy iadnych treici 
reklamowych shkqcy 
ekspozycji skrzynek z 
owocami nie podlega 
uchwale, ale jui  forma 
stojaka z logo ,,lotto9' 
reklamujqcy towary lub 
ushgi tym ustaleniom 
podlegai: bqdzie. Za nie 
zasadne uznaje sip 
wylqczenie wlw 
konstrukcji reklamowych 
prezentujqcych towary. 
W przywolanym punkcie 
okreilono zasady og6lne 
dla r6inych typ6w 
ekspozytor6w przy 
zaloieniu, i e  nie sq to 
formy stale a 
towarzyszqce imprezie 
promujqcej, kulturalnej 
itp. czyli takiej , kt6ra ma 
charakter tymczasowy 
wraz elementami jej 
towarzyszqcymi. 
Rezygnacja z 
paedmiotowej re y l ac j  i 
moie spowodowai: 
funkcjonowanie wlw 
elementow na okres stah. 
Wyklejanie szyb - 
zgodnie z omawianym 
paragrafem moina 
wyklejaC I00 % 



Jchwaly 

5 8 ust. 2 pkl 
1 lit i) 
Zalqcznika 
nr 1 do 
Uchwaly 

wejiciowych do lokalu, nie 
znajduje uzasadnienia i moie 
powodowaf, nieczytelnoif, 
komunikatow. 

Proponujemy nadanie 
przedmiotowemu pkt 4 lit d) 
nastqpujqcego brzmienia: 
d) wyklejenie o treiciach 
reklamowych nu szybach witryn 
~ystawowych, okieri i drzwi 
wejiciowych do lokalu, 
urnieszczanych symetrycznie z 
zachowaniem sp6jnej kompozycji 
w obrgbie witryny lub witryn. 
Komentowany przepis ustala 
zasady lokalizacji wysiqgnikow, 
wskazujqc m.in. minimalng 
wysokoid na jakiej powinna 
znajdywaf, siq dolna krawqdi 
wysiqgnika, ustalajqc jq na 2,5 tn 
nad powierzchniq posadzki 
chodnika. 

Wskazad naleiy tymczasem, i e  
przy pomocy wysiqgnik6w 
powszechnie prezentowane sq 
aktualne wydania prasy w 
punktach sprzedaiy o malych 
gabarytach, takich jak kioski 
(zob. pkt 6 niniejszega 
dokumentu). 

Wprowadzenie minimalnej 
wysokoSci umieszczenia 
wysiqgnika na poziomie 2,5 m 
moie z duiym 
prawdopodobieristwem 
catkowicie uniemoiliwif 
stosowanie tych nolnikdw - co 
ogranicza swobodq 
przedsiqbiorcy w zakresie 
prezentowania przez niego 
towarow pozostajqcych w 
spaedaiy (dostqpnej prasy). Taki 
skutek bylby calkowicie 
spaeczny z celem Uchwaly oraz 
powodowalby wykroczenie poza 
ustawowe granice 
dopuszczalnoici regulacji - 
prawo miejscowe uchwalone na 
podstawie art. 37a Ustawy nie 
moze bowiem ingerowad w 
jposob sprzedaiy oferowanych 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

powierzchni g6rnej czqSci 
witryny (w przypadku 
innych budynkow nii  
historyczne i zabytkowe); 
witryny poprzez swojq 
ekspozycjq powinny 
zachqcaC potencjalnego 
klienta do skorzystania z 
ushg lokalu; ponadto 
wyklejanie witryn w 
caloSci jest negatywnym 
zjawiskiem pod wzglpdem 
estetycznym co jest 
dziakaniem niewlaiciwym. 

Definicja wysiqgnika 
odnosi sie do szyldow lub 
reklam, ki61ych- 
szczeg6lowe gabaryty 
oraz wamnki lokalizacji 
sprecyzowane zostaly w 
ustaleniach 
szczegdlowych dla 
poszczeg6lnych 
obszarow. Zgodnie z 
treiciq uwagi ,,wysiqgniki 
z prasq, umieszczone na 
kioskach" w Swietle 
definicji ucliwaly 
krajobrazowej nie stanowi 
wysiqgnika czyli tablicy 
reklamowej lub 
urzqdzenia reklamowego 
typu semafor. 
Ze wzglqdu na wymogi 
okreklone w 
Rozporzqdzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunkdw 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadad 
budynki i ich usytuowanie 
niemoiliwym jest 
ustalenie wysokoici 
wysiqgnika na 1 , I  m, 
bowiem moie to zagraiad 
bezpieczelistwu i nie 
spekniloby to oczekiwanej 
funkcji reklamowej. 
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podlegab bpdzie. Za nie 
zasadne m a j e  sip 
wytqczenie wlw 
konstrukcji reklamowych 
prezentujqcych towary. 
W przywoianym punkcie 
okreklono zasady og6lne 
dla rbinych typ6w 
ekspozytor6w przy 
zaloieniu, i e  nie sq to 
formy state a 
towarzyszqce imprezie 
promujqcej, kulturalnej 
itp. czyli takiej , kt6ra ma 
charakter tymczasowy 
wraz elementami jej 
towarzyszpcymi. 
Rezygnacja z 
przedmiotowej regulacji 
moie spowodowad 
funkcjonowanie wiw 
elementbw na okres staly. 

W Q .  1. zapisane zostaly 
cele, ktdre ma realizowae 
uchwda. Natomiast ,,nie 
szkodzenie tej galpi 
gospodarki" nie jest 
celem, tylko warunkiem 
czy i d q  przykwiecajqcil 
tw6rcom dokumentu. 
Mimo zgodnokci zapisu z 
punktem widzenia 
przygotowujqcych 
dokument zapis nie moze 
zostad wprowadzony w 
proponowanej formie. 
Proponowany zapis stoi w 
sprzecznoici z Q .  1. pkt 1 ). 

Jest to podstawowy 
element definicji 
wyroiniajqcy te 
powierzchnig od 
pozostalych elementbw 
(W tym wiainie 
konstrukcyjnych) nie 
stuiqcych reklamie. 
Proponowany podziat 
defincji nie zna]&by 

Uwaga 
nieuwzglpdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglpdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 

Zdanowicz, AMS S.A., zloiyl uwab: 
Zgodnie z zaloieniami 
przedstawionymi przez Biuro 
Architekta Miasta, uzupetnik 
zapis o punkt 5: 

- zmiany na polu reklam majq 
by6 skonstruowane tak, by nie 
zaszkodziC tej galpzi gospodarki 

Uzupelnif, zapis baner 
reMamowy o trek&: 

- z wytqczeniem mocowania na 
tablicy reklamowej i urzqdzeniu 
reklamowym 
UsunqC z zapisu powierzchni 
ekspozycyjnej tre8d: 

- nie stanowiqcq elementow 
konstrukcyjnych i zamocowari 

Podzielif, c a b  zapis na dwie 
czebci: 

Pan 
92 

93 

94 

95 

Wojciech 
Q 1 

Q 2.1.1) 

Q 2.1.29) 

6 2.1.33) 



dalszej czebci tekstu, stqd 
uznaje s i ~  za niezasadne 
wprowadzanie liter do 

a) tablica i urzqdzenie 
reklamowe cyfrowe - naleiy 
przez to rozumieC tablicg 
reklamowa lub urzadzenie 

na. 

96 

97 

( o ~ o ~ z e n i o w o  reklamowy o nieuizglednio 2 pkt. 2) lit.-b).proiektu 
trebk: 1 na. I uchwalv. I 
gruntem" 

- pod4wietlone lub nie oiwietlone 
DoprecyzowaC trebi: zapisu 
definiujqcego totem reklamowy 
w czpici dotycqcej: 
- wymiardw, w szczegdlnobci 

' podanie maksymalnej 
dopuszczalnej szerokoici i 
maksymalnej dopuszczalnej 
wysokobci 
- trebci jakie mogq by6 
umieszczane na totemie: logo. 

§ 2.1.35) 

9 2.1.39) 

. - I pods&wowq informaciq. ' 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

98 1 5 2.1.41) I Uzupeinii: zapis slnp 1 Uwaga I Jest to juz ujqte w 6 5 ust. 

WysokoiC totemu jest 
regulowana w przepisach 
szczeg6bwych uchwaiy, 
Ustawa nie urnoiliwia 
ingerencji w beiC 
reklamowq. 

reklamowe o 
elektronicznej/cyfrowej 
powierzchni reklamowej, 
wyiwietlajqce trebci reklamowe 
w formie stalego lub zmiennego 
obrazu 
b) reklama audiowizualna - 
generowana przy pomocy 
urzqdzeli multimedialnych (typu 
projektor) emitujqcych trebci 
reklamowe lub informacyjne, w 
tym projektory holograficzne i 
diwigkowe 
Doprecyzowai: zapis reklama 
naklejana na okna budynk6w o 
inne moiliwe materialy ni i  tylko 
folia 

DoprecyzowaC trebk zapisu 
definiujqcego reklamq 
wolnostojqcq w czeici: ,,male 
lub nietrwale zwi-e z 
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Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

10 
0. 

punktu. 

Materialy inne nii folia 
nie zapewniaj? 
odpowiednich wymog6w 
wytrzymal-okciowych i 
estetycznych (np. papier 
nie jest wystarczajqco 
odporny na wilgoi., 
klejenie jest 
nieestetyczne), stgd folia 
jest jedynym 
dopuszczonym w uchwalt 
materialem z ktdrego 
moina wykonaC taki 
rodzai reklamy. 
Definicja wskazuje 
jednoznacznie na brak 
zwiqzania takiej reklamy 
z budynkiem, co iest 

5 2.4.1) 

m Przynajmniei 

- ,  

adres, godziny otwarcia 
ZmieniC w zapisie dotyczgcym 
aranZacji witryn minimalnq 
odlegioiC od szyby z 0,lm na 1 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Propozycja o odsuniqciu 
informacji i dziel 
artystycznych 



Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

na 1 m od witryny jest 
zbyt daleko idqcym 
postanowieniem 
mogqcym spowodowaC od 
strony technicznej 
eliminacjp tego typu 
dzialah. 
Zapisy sq precyzyjne. 
Przeslanianie naleiy 
rozumief jako 
uniemozliwiajqce 
zasloniecie wskazanego 
elementu, 
uniemoiliwiajqce 
pelnienie przez niego 
funkcji (np. zasloniqcie 
istotnego punktu widzenia 
kamery, lub 
uniemoiliwienie 
odczytania znaku 
drogowego). 
Ustawa z dnia 27 marca 

DoprecyzowaC zapisy dotyczqce 
przesfaniania, szczegolnie 
odnoszqce siq do elementbw 
oznakowania SIN, makow 
drogowych oraz pola 
widocznoici kamer wizyjnych 
monitoriny miejskiego - 
wskazaC m.in. sposob, obszar itp. 

UsunqC caly zapis odnoszqcy siq 
do odlegtolci minimalnych, brak 
praktycznej moiliwoici realizacji 
tak rygorystycznych zaloien 
wskazanych w niniejszym zapisie 

Usungd z zapisu punkt a) 
UsunqC z zapisu punkt b) 
UsunqC z zapisu punkt d) 

10 
1 .  

I0 
2. 

10 
3. 

2003 r. Art. 37a.pkt.l. 
okrella, iz Rada gminy 
moze ustali6 zasady i 
warunki sytuowania tablic 
i urzqdzeri reklamowych, 
zatem odlegloici 
minimalne miqdzy 
urzqdzeniami naleiy 
m a C  za jednq z zasad i 
warunkbw sytuowania. 
Wyznaczenie zasad 
spehia warunek 
ustawowy i nie jest 
nadrniemym 
ograniczeniem. 
Wyznaczenie odlegiolci 
ma na celu zapewnienie 
ladu przestrzennego czyli 
takie uksztaltowanie 
przestrzeni, kt6re tworzy 
harmonijnq catoid oraz 
uwzglqdnia w 
uporzqdkowanych 
relacjach wszelkie 
uwarunkowania i 
wymagania funkcjonalne, 
spofeczno-gospodarcze, 
Srodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno- 
estetyczne. 
Wskazane punkty dotyczq 
standardujakolciowego, 
ktbry musi odnosid siq do 

5 5.1.2) 

§ 5.1.4) 

$5.2.1 

~ 



Wamnki wskazane w w/w 
punktach majq charakter 
uznaniowy i zakladajq realizacjq 
przedstawionych standardow w 
oparciu o subiektywnq, a nie 
obiektywnq ocenq. Ponadto tak 
rygorystyczne zaloienia 
wykluczajq praktycmq 
moiliwoid ich realizacji. 
W zakqczeniu przykladowa rnapa 
poglqdowa potwierdzajqca 
powyisze, pokazujqca w jaki 
sposob wskazane obszary 
nakiadajq siq na siebie, nie ma 
tam miejsca i moiliwoici 
umieszczenia tablic 
reklamowych. 
ZmieniC zapis w czpici 
opisujgcej kolorystykq z 
konkretnego numeru RAL na: 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. - I - odcienie szaroici lub czemi 

6 7.1.1) 1 Usunqd z zapisu treid: I Uwaga 
- z wyjqtkiem szyldow budynkbw nieu4zglednio 
uiytecmoici publicmej, zgodnie na. 
z pkt. 5 

1. UzupelniC zapis kasetony 
reklamowe o dopuszczalne 
maksymalne wymiary. 

2. Doprecyzowad zapis w czpici 
dotyczqcej odstqpu pozostalych 
budynkow od krawpdzi kasetonu 
reklamowego 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

pojqi: z zakresu 
kompozycji plastycznej i 
architektonicznej. 
Projektowanie reklam, 
bqdqce elementem sztuki 
uiytkowej, ze swojej 
natury posiada czynnik 
subiektywny - dzielo 
autora - proponowane w 
uchwale zapisy 
uwzglqdniajq tq specyfikp. 
Nie znaleziono zwiqzku 
logicznego miqdzy mapq 
a literami a), b) i d) z 8 
5.2.1. 

Taki zapis unietnoiliwia 
weryfikacjq i zakl6ca 
spojnoii: kolorystycmq. 

Odroinienie budynkbw 
uiytecnoici publicnej i 
dopuszczenie wiqkszej 
liczby szyldow wynika ze 
specyf&i tego rodzaju 
obiektow, kt6re $czg w 
sobie wiele podmiotow 
prowadzgcych w nich 
dzialalnoid. Ponadto 
szyldy na takich obiektach 
sg najczqiciej sp6jnie 
zaprojektowane jui  na 
etapie tworzenia 
koncepcji 
architektonicmej, co 
zapewnia lad 
przestrzenny. 
Nie jest zasadne 
podawanie wymiarow 
kralicowych w Swietle 5 
5 ust 2. pkt. 1. 
Wprowadzone standardy 
nakazujq dostosowanie 
kasetonow do podzialow 
architektonicznych, ich 
rozmiar jest kwestiq 
wthmq, wynikajqcg z 

I I 1 I ogolnych. 

10 
7. 
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5 7.2.1 .d) Uzupelnid zapis gabloty 
ekspozycyjne o treid: 

- z wylqczeniem City Light 

Uwaga 
nieuwzglpdnio 
na. 

przytoczonych podzia16w. 
Nie jest zasadne 
zakazywanie CLP na 
elewacjach w przypadku 
spelnienia warunk6w 



10 
8. 

10 
9. 

11 
0. 

11 
1. 

Poster 
Uzupehid zapis o treSC: 

- z wylqczeniem City Light 
Poster zainstalowanych w 
wiatach przystankowych 

U s q C  caly zapis dotyczqcy 
maszt6w flagowych 

W Slad za uwagarni 
przedstawionymi do 5 7 ust. 1: 
1. 5 7.1.1) usunqd treSd: 
- z wyjqtkiem szyld6w budynk6w 
uiytecznofici publicznej, zgodnie 

pkt. 5 

2. 5 7.2.1 .a) usunqd hgment  
zapisu: 
- bez otwor6w okiennych 

3. 5 7.2.1.b) uzupelnid zapis 
kasetony reklamowe o 
dopuszczalne maksymalne 
wymiary oraz doprecyzowad 
zapis w czqici dotycqcej 
odstqpu od krawqdzi. 

4. 5 7.2.1.d) uzupelniC zapis 
gabloty ekspozycyjne o treid: 
- z wylczeniem City Light 
Poster 

- 
UsunqC caly punkt - przepisy 
dotycqce Obszaru Parku 
Kulturowego jui obowiqzujq 

4 7.2.2.a) 

5 7.2.2.d) 

5 8.1.1) 

54.1.1) 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Wylqczenie CLP 
zainstalowanych w 
wiatach przystankowych 
w sytuacji gdy tiret 3 
odnosi sip dokladnie do 
takiej reklamy byloby 
niekonsekwentne i 
wprowadzaioby w blqd. 
Proponowany zakaz nie 
majduje uzasadnienia. 
Konsultacje spoleczne nie 
deprecjonowaly tego 
rodzaju reklamy. 
l.Odr6inienie budynk6w 
uiytecmoSci publicznej i 
dopuszczenie wiqkszej 
liczby szyld6w wynika ze 
specyfiki tego rodzaju 
obiektbw, kt6re lqczq w 
sobie wiele podmiot6w 
prowadzqcych w nich 
dzialalnoid. Ponadto 
szyldy na takich obiektach 
sq najczqhiej sp6jnie 
zaprojektowane jui na 
etapie tworzenia 
koncepcji 
architektonicmej, co 
zapewnia lad 
przestczenny. 
2. Dodano dowo 
,,licznych" otwor6w 
okiennych. 
3. Nie jest zasadne 
podawanie wymiar6w 
krancowych w Swietle 5 
5 ust 2. pkt.1. 
Wprowadzone standardy 
nakazujq dostosowanie 
kaseton6w do podzial6w 
architektonicmych, ich 
romiar jest kwestiq 
wt6mq. wynikajqcq z 
pnytoczonych podzial6w, 
4. Nie ma potrzeby 
zakazywania CLP na 
elewacjach w przypadku 
speinienia warunkow 
ogolnych. - 
Wprowadzenie regulwji 
analogicmej jak w 
Uchwale nr XXIl483115 
Rady Miejskiej w Eodzi w 
sprawie utworzenia Parku 

1 



11 
2. 

11 
3. 

11 
4. 

$8.1.2) 

$8.1.4) 

6 8.1.7) 

Doprecyzowak do kt6rego 
paragrafu czy ustqpu odnoszq siq 
wskazane punkty 3-8 

Dodad zapis o treici: 
- dopuszcza siq umieszczanie 
szyldow tylko w parterze 
budynku 
Dodad zapis o treici: 
- dopuszcza siq umieszczanie 
szyldow tylko w parterze 
budynku 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej (poprzez 
odwotanie siq do niej) ma 
na celu zapewnienie 
sp6jnolci dotyczqcych 
tego samego zakresu, ale 
wprowadzonych n 
roinych podstawach 
prawnych. ,,Ustawa 
krajobrazowa" 
jednomacmie wskamje, 
i e  termin dostosowania 
istniejqcych w dniu 
wejscia w iycie 
przedmiotowej uchwaly 
w sprawie ustalenia zasad 
i warunk6w sytuowania 
obiektow matej 
architektury, tablic 
reklamowych i urzqdzeri 
reklamowych oraz 
ogrodzeri, ich gabarytow, 
standardow jakoiciowych 
oraz rodzajow materiaiow 
budowlanych, z jakich 
rnogq by6 wykonane, nie 
moie byd kr6tszy nii 12 
miesiqcy. 
Zatem uwzglqdnienie 
uwag jest niemoiliwe. 
Punkty zawieraja siq w 
tym samym ustqpie, stqd 
nie ma koniecznoici 
wskazywania paragrafu i 
ustqpu dodatkowo. Zasada 
ta zostala przyjqta w 
calyrn projekcie uchwaly 
Postulat jest juz 
rcalizowany przez Ij 8 ust. 
lpkt 3). 

Dla obiekt6w 
ukytecznoici publicmej 
dopuszcza siq 
umieszczenie szyldow 
powyiej poziomu parteru 
jako wyj4tek. Sq to 
obiekty, w kt6rych 
najczqiciej jest 
zaprojektowane 
odpowiednie miejsce dla 
ekspozycji szyld6w 
powyiej tego poziomu i 
nie ma przeciwwskazari, 
zeby dzialac wbrew 1 
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11  
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8. 

$7.1.5) 

8 7.1.8) 

5 8.2.lb) 

$ 8.2.1f) 

Dodaf zapis o treici: 
- dopuszcza siq umieszczanie 
szyld6w tylko w parterze 
budynku 

ZmieniC trelf zapisu - wskazany 
w tym punkcie opis ,,szylduW 
powoduje, i e  wskazany obiekt 
nie jest juz szyldem tylko 
reklamq, a mialby zajmowaf 
nawet do 20% powierzchni 

1. Zmienif trelf zapisu odnoinie 
powierzchni iciany na: 
- umieszczone na bocznej icianie 
budynku z zachowaniem 
poniiszych warunkbw 

2. Usunqf zapis dotyczqcy 
maksymalnego okresu ekspozycji 

UsunqC z zapisu trelf po 
Sredniku od slow: ,,wielkoiC oraz 
forma(. . .)" 
W w k i  wskazane w tym 
punkcie dotyczqce umieszczania 
gablot ekspozycyjnych majq 
charakter uznaniowy i decyzja 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

takiemu systemowi 
omaczeti dziatalnolci. 
Dla obiektow 
uiytecznoici publicmej 
dopuszcza siq 
umieszczenie szyld6w 
powyiej poziomu parteru 
jako wyjqtek. Sq to 
obiekty, w kt6rych 
najczqiciej jest 
zaprojektowane 
odpowiednie miejsce dla 
ekspozycji szylddw 
powyiej tego poziomu i 
nie ma przeciwwskazan, 
zeby dzialaC wbrew temu 
systemowi oznaczeh 
dzia+alnolci. 
W projekcie uchwaly 
majduje siq zapis 
mowiqcy o dopuszczalnej 
powierzchni ,,dla 
pojedynczego elementu 
wygrodzeniowego lub 
mebla". Ze wzglqdu na 
rozmiar takich 
elementow, szyldy o 
dopuszczonym rozmiarze 
bqdq niewiekie w 
stosunku do calego 
ogrodka 
gastronomicznego, stqd 
nie sq traktowane jako 
tablica reklamowa lub 
urzqdzenie reklamowe. 
Ad. 1. Powierzchnia 
ekspozycyjna 18 mZ jest 
ustalona w tym przypadku 
jako maksymalny wymiar 
dla catego miasta. 
Wymaczenie okresu 
ekspozycji jest 
podyktowane trwalolciq 
siatki reklamowej, kt6ra 
po dluiszym okresie 
uiytkowania traci 
wtaSciwoSci techniczne i 
estetycznc. 
Zapisy majq na celu 
podkreilenie 
indywidualnoici 
rozwiqzati 
architektonicmych 
elewacji, przy czym w 
definicji gabloty 
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Pani 

3 8.2.2 

Ewa tukasik 

o ich umieszczeniu zaleina 
bylaby jedynie od subiektywnej 
a nie obiektywnej oceny. 

1. PoprawiC zapisy calego 
punktu. Tak rygorystyczne 
zaloienia wykluczajq praktycmq 
moiliwoiC ich realizacji, ponadto 
zapisy wykluczajq sig wzajemnie 
(patrz: 8.2.2 i 8.2.2a). 
Uwagi analogiczne jak w 
przypadku 8 5.2 - przykladowo: 
- mieni t  standard kolorystyczny 
z jednego dopuszczalnego koloru 
RAL na gamq kolorystycnq 
odcieni szaroici i czemi; 
- zmieniC zastrzeienie dotyczqce 
dolnej krawqdzi billboardu, dolna 
krawqdi oraz wysoko4f 
calkowita billboardu powinna 
zaleieC od powienchni 
ekspozycyjnej a nie by6 stala 
- doprecyzowaf zastrzezenia 
dotyczqcego odlegloici pomiqdzy 
noinikami reklamowymi, 
wskazaC punkt odniesienia - 
odlegloS6 powima by6 liczone 
pomiqdzy noknikami 
znajdujqcymi siq po jednej 
stronie ulicy 

2. Jakie warunki bqdq brane pod 
uwagq przy decyzji, kt6ry noknik 
reklamy ma pozostaC? Co bqdzie 
elementem decydujqcym? Kto 
bgdzie o tym decydowai ? 

zloiyta uwagq: 
12 
0. 

Wydluienie terminu 
dostosowania dla obszaru ,,l" do 
5 lat (z 1 roku). 

8 4 ust 1 pkt 
2 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

ekspozycyjnej zostai 
okreilony maksymalny 
rozmiar takiej reklarny, 
kt6ry bqdzie wlakciwy dla 
Scian i ich fragmentbw, 
kt6re sq pozbawione 
artykulacji, ktbra mialaby 
zdefiniowaf rozmiar 
gabloty jako mniejszy niz 
maksymalnie 
dopuszczony. 
Ad. 1. Nie ma w projekcie 
dokumentu splzecznoici 
w punktach Q: 8 ust.2 
pkt.2. i 3 8 ust.2 pkt.2.a. 
Obecne zaloienia nie sq 
~ g o ~ s t y c z n e ,  s;t 
znalezionym 
kompromisem rnigdzy 
stanowiskami 
zglaszanymi na 
wszystkich etapach 

I 
partycypacji spolecznej. 
Ad.2.2. W dniu u p m  
terminu dostosowania 
wszystkie reklamy muszq 
byf zgodne z regulacjq 
zawartq w uchwale. 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Rocmy termin 
dostosowania dotyczy 
obszarow najcenniejszych 
kulturowo i 
architektonicznie - 
priorytetowym jest jak 
najszybsze uregulowanie 
kwestii reklamowej na 
tych obszarach. Priorytet 
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Par. 2 ust. 1 
pkt19 

ogrodzenie stamwilo historycmy 
element danego zaloienia 
urbanistycmego" 

definicjq mebli miejskich 
uzupehiC o nastqpujqcy zapis: ,,z 
wylqczeniem urzpdzed placow 
zabaw, silowni plenerowych i 
innych instalacji sportowych 
wraz z towarzyszqcymi im 
ogrodzeniami." 

Pani 
12 
6. 

Karolina 
4. W 
rozumieniu 
niniejszej 
uchwaly, 
nastqpujqce 
informacje i 
dzieia 
artystycme 
nie sq 
umawane za 
tablice 
reklamowe i 
urzqdzenia 
reklamowe: 
1) araniacje 
witryn 
lokalizowane 
od 
wewn@rznej 
strony 
witryny 
lokalu 
ujtkowego, 
odsuniqte 
przynajmniej 
0,lm od 
szyby okna 
witryny, o 
lgcmej 
powierzchni 
nieprzekracza 
jqcej 50% 
powierzchni 
ohvoru 
okiennego, 
kt6re nie 
emitujq 
bwiatla ani 

Sadowska, CP Property Sp. Z 0.0. (,,SPVI) 
- potrzeba zwiqkszenia 
zajmowanej powierzchni (trek 
obok-zamaczenie na i a o )  
witryny do 80%; 
dot. pkt. 4 ppkt. 3 a)- pny 
malych witrynach - ogloszenie 
na powierzchni 10% jej 
powierzchni bqdzie niewidoczne; 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

powstaly PO tym roku. 
Ponadto wielokrotnie 
zabudowa w takich 
obszarach jest mieszana i 
zawiera budynki 
iednorodzinne. 
Na mocy par. 12 pkt. 4. 
Proponowane do 
wylqczenia obiekty malej 
architektury sg ju i  
wytqczone, nie ma 
pohzeby nniany definicji. 
Ogrodzenia nie sq 
obiektami lnalej 
architektury. 

S.k., zloiyla 
Uwaga 
nieuwzglednio 
na. 

uwagi: 
Informacja o sprzeda j w 
proponowanym wymiarze 
nie bqdzie objqta iadnymi 
oplatami dodatkowymi. 
Umieszczenie wiqkszej 
reklamy bedzie mozliwe, 
zgodnie z przepisami 
szczeg~owymi uchwaly i 
bpdzie traktowane jako 
reklama podlegajqca 
oplacie (na podstawie 
o d ~ b n e j  uchwaly). 



obrazu o 
zmiennej 
trelci; 
2) ekspozycje 
zmienne 
prezentujqce 
ofertg 
dzialalnoici, 
lokalizowane 
od 
wewngtrznej 
strony 
witryny 
lokalu 
uiytkowego, 
odsuniqte 
0,lm od 
szyby okna 
witryny, w 
postaci 
spojnie 
zaprojektowa 
ncgo systemu 
ofert z 
zastosowanie 
m jednolitego 
formatu 
tabliczek lub 
rarnek 
o lqcznej 
powierzchni 
nieprzekracza 
jqcej 70% 
powierzchni 
OtWON 
okiennego; 
3) inforrnacje 
o sprzedaiy, 
wynajmie 
lokalu lub 
niemchomoi 
ci: 
a) w 
przypadku 
lokalu 
uiytkowego 
wylqcznie w 
formie 
wyklejenia 
informacji w 
witrynie 
zajmujqcego 
nie wigcej nii 
10% 
pojedynczego 
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szklenia 
witryny, z 
wykluczenie 
m 
stosowania 
jaskrawych 
Dam, 
b) w 
przypadku 
budynku lub 
nieruchomoi 
ci 
niezabudowa 
nej wylqcznie 
w formie 
tablicy 
o wymiarach 
0,SxI ,25m w 
ukladzie 
pionowym 
utnieszczonej 
na elewacji, 
ogrodzeniu 
lub na terenie 
nieruchomoi 
ci przy 
wjeidzie; 
9 7. I .  Dla 
Obszaru ,,I" 
ustala siq 
nastqpujqce 
zasady i 
warunki 
sytuowania 
szyldbw, 
ich gabaryty 
oraz liczbq 
szyldbw, 
ktbre mogq 
by6 
umieszczone 
na danej 
niC~chom0b 
ci przez 
podmiot 
prowadzqcy 
na niej 
dziatalnoii: 
1) dopuszcza 
siq 
sytuowanie 
szyldbw na 
elewacji 
budynku 
jedynie w 

- dopuszczenie sytuowania 
reklam na I i I1 piqtrze budynk6w 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Sytuowanie szyldbw 
wylqcznie w parterze 
budynkow jest jednq z 
podstawowych zasad 
wprowadzajqcych lad 
przestrzenny w 
przedmiotowym zakresie. 



poziomie 
parteru, 
wyznaczoneg 
o pnez 
element 
oddzielajqcy 
pierwszq 
kondygnacjq 
nadziemnq 
od 
kondygnacji 
wyiszych, 
wyst~pujrlceg 
o w postaci 
np. gzymsu 
lub uskoku, 
a w  
przypadku, 
gdy taki 
element nie 
wystqpuje - 
poziomu 
spodu stropu 
nad pierwszg 
kondygnacjq 
nadziemng 
budynku, z 
wyjqtkiem 
szyldow 
budynkow 
uiytecznoSci 
publicmej, 
zgodnie z pkt 
5; 

Pani Ewa Bawolek, upowainiona przez Og6lnopolskq Izbg Gospodarczq Reklamy Zewngtrznej, 
zloiyla 
12 
8. 

uwagi: 
Paragraf 4 
ust. 1 pkt od 
1) do 3) 
projektu. 

Naleiy wreszcie zwrocid uwagq, 
ze w projekcie uchwaly 
przewidziany jest okres 
"przejSciowy"na dostosowanie 
istniejqcych w dniu wejScia jej w 
iycie unqdzeti reklamowych do 
wynikajqcych z zapisow uchwa4y 
wymogow w wymiarze 
zroinicowanym w zaleznosci od 
obszam Miasta na kt6rym dane 
urzgdzenia siq majdujq. Nie 
moina porninat, i e  regulacje 
polegajqce na wprowadzaniu co 
do zasady takich okres6w 
przejiciowych budzq powaine 
kontrowersje w zwipku z 
koniecznoScir) dostosowania do 
nowo wprowadzonych pnepis6w 

Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

Roczny termin 
dostosowania dotyczy 
obszarow najcenniejszych 
kulturowo i 
architektonicznie - 
priorytetowym jest jak 
najszybsze uregulowanie 
kwestii reklamowej na 
tych obszarach. Priorytet 
ten wynika z konsultacji 
spoiecznych, gdzie wielu 
respondent6w wskazalo 
na koniecznoid ochrony 
obszarow zabytkowych. 
Ponadto wskazany termin 
dostosowania jest zgodny 
z przepisami ustawy w 
tym zakresie. 



urzqdzen reklamowych 
umieszczonych zgodnie z 
uprzednio obowiqzujqcymi 
przepisami, na podstawie 
wymaganych zezwolen i decyzji, 
czy tei stosownych umow. 
Powyzsze kwalifikowane moie 
by6 jako godzqce w zasadq 
ochrony praw nabytych, jak 
i zasadq niedzialania prawa 
wstecz. 
Podtrzymujqc powyzsze, jako 
alternatywne rozwiqzanie, tj. aby 
niejako zminimalizowaC 
negatywne skutki wprowadzenia 
okresu przejiciowego w ocenie 
Izby powinien by6 on co 
najmniej w spos6b znaczny 
wydluiony dla obszarn Parku 
Kulturowego ul. Piotrkowskiej 
oraz Obszaru I. Obecne 
rozwiqzanie zawarte w projekcie, 
a dotyczqce w/w obszarow, 
odpowiada bowiem minimalnej 
dhgoici takiego okresu 
wprowadzonej przez ustawq 
krajobrazowq. Nie ma wiqc 
iadnych przeszkod, aby okres ten 
zostal wydluiony ponad 
minimalne 12 miesiqcy. rowniez 
w tych obszarach. Izba wnosi 
wiqc, aby wprowadzono w tym 
zakresie romiqzanie spojne 
zgodnie z kt6rym dlugoif 
okres6w na dostosowanie 
istniejqcych w dniu wejicia w 
iycie tablic reklamowych i 
urzqdzen reklamowych do 
zapis6w uchwaly zostala 
wydluiona dla obszarow Parku 
Kulturowego ul. Piotrkowskiej 
oraz Obszaru I i wynosila dla 
tych obszardw tyle samo, co dla 
Obszaru 11 zgodnie z 54 ust. 1 
pkt 1) lit. 3) projektu. Naleiy 
bowiem wskazai-, ze w braniy 
reklamy wielkoformatowej 
czqstokroi- umowy podpisywane 
sq ze macznym wyprzedzeniem, 
sq dlugoterminowe, przewidujq 
czqsto wysokie kary umowne i 
odpowiedzialnoid za ich 
niewykonanie. Stqd 
wprowadzenie kr6tkich okres6w 
dostosowawczych stanowiloby 

Jednoczeinie naleiy 
zaznaczyd, i i  na mocy 
uchwaly NR XXIl483115 
Rady Miejskiej w todzi z 
dnia 9 grudnia 20 15 r. w 
sprawie utworzenia Parku 
Kulturowego ulicy 
Piotrkowsluej, na 
przytoczonym obszarze 
okres dostosowawczy dot. 
urzqdzeli reklamowych, 
ktorego zasady w duzej 
mierze zostaly powielonc 
w ,,Kodeksie 
krajobrazowym", do 
zasad zawartych w 
uchwale zostal 
wyznaczony do 29 lipca 
2016 r., a obiekt6w 
handlowych typu kiosk do 
29 stycznia 201 7 r. 



zagrozenie dla funkcjonowania i 
plynnoici wielu podmiot6w w 
bra-, !&re z jednej strony nie 
moglyby wywiqzad siq z 
podjgtych zobowiqzari, a z 
drugiej zobowiqzane bylyby do 
ponoszenia dodatkowych 
kosztow dostosowania urzqdzen 
w krotkim okresie. Stqd tez 
dlugoif, okresu na dostosowanie 
siq do nowych przepisow 
powinna byd ustalona racjonalnie 
i uwzglqdniad rowniei te 
czynniki. 

Pan Jerzy Jagusiak, Zarzqdzanie i Administrowanie NieruchomoSciami KOMPRAS SP.J, zloiyl 
uwap: 

Pan 
12 
9. 

13 
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Marcin Maszewski, 
Uwaga 
ogdlna 

Dzial1 82 
definicje 

Jet Line Sp. z a. o. Sp. k., ztoiyt 
Ustawa krajobrazowa dopuszcza 
ingerencjq w prawa nabyte, tym 
samym podwaza zaufanie 
obywateli 
do stanowionego prawa, co jest 
sprzecme bezpoirednio z 
artykukem 2. Konstytucji, kt6ry 
stanowi: ,,Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym panstwern 
prawnym, urzeczywistniajqcym 
zasady sprawiedliwoici 
spolecznej". Zasada 
poszanowania praw nabytych 
wi@e sig bezpoirednio 
z wiarygodnosciq wtadzy. Pani 
Prezydent ma szansq skorygowad 
ten btpd i tym samym nie naraiaf, 
Skarbu Panstwa na zqdania 
wyplaty odszkodowah. 

Zgodnie z zasadq nadrzqdnoici 
ustawy, definicje wprowadzane 
w akcie praca miejscowego nie 
mogq modyfikowad ani 
powtarzai definicji zawartych w 
ustawach. Naleiy przypomnied, 
i e  w ustawie 
o planowaniu i 
zagospodarowaniu 

uwagi: 
Uwaga 
nieuwzglgdnio 
na. 

Uwaga 
nieuwzglgdnio 
na. 

Uwaga dotyczy Ustawy a 
nie uchwaly. Intencjq 
Ustawy jest 
wprowadzenie zasad, 
warunkow.. . itd. 
Jednolitych dla 
wprowadzanych 
obszarow, odcinajqc siq 
od funkcjonujqcego 
uprzednio braku regulacji 
w tym zakresie. 
Uwaga ma charakter 
postulatu de lege ferenda i 
skierowana jest do 
ustawodawcy. 
Podkreilenia wymaga, ze 
organ uchwa~odawczy nie 
posiada kornpetencji do 
modyfkowania 
przepisow ustawowych, 
na podstawie kt6rych 
ustanawia prawo 
miejscowe. Zatem w tym 
zakresie projekt uchwaly 
jest zgodny z normq 
kompetencyjnq. 
Uchwala nie wprowadza 
odmiennych ani nie 
modyfikuje detinicji 
,ktore zostaly 
jednoznacznie zawarte w 
ustawie . Wprowadzone 
zostaly jedynie definicje 
szczeg6lowe, adekwatne 
zakresowo oraz 
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Uwaga 
nieuwzglqdnio 
na. 

przestrzennym zostaiy 
wprowadzone definicje: 
,,reklamyn, ,,tablicy reklamowej", 
oraz ,, urzqdzenia reklamowego". 
Biorqc powyisze pod uwagq, 
definicje Kodeksu 
Krajobrazowego dla todzi nie 
mogq modyfikowai. ustawowych 
definicji, a tak siq dzieje w wielu 
przypadkach. Np.: pojqcie 
,,reklamy mobilnej" odniesione 
zostalo zarowno do tablicy 
reklamowej Qako materialnego 
noinika) jak rowniei do reklamy 
(jako samego przekazu), jest to 
definicja stojqca w sprzecznoici z 
definicjami ustawowymi, gdyz 
jest nieadekwatna zakresowo. 
Tytul chwaly brzmi: Uchwala w 
sprawie ustalenia dla obszaru 
miasta todzi zasad i wamnkow 
sytuowania obiektow matej 
architektury, tablic 
reklamowych.. ... Jednym z 
najwainiejszych stow jest 
SYTUOWANIE, kt6re jest 
nierozerwalnie zwiqzane z 
miejscem umieszczenia obiektu, 
co potwierdza art. 37 ust 2 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, w zwiqzku z tym 
reklama mobilna czyli 
pozostajqca w ruchu, nie moze 
by6 przedmiotem niniejszej 
uchwaly. 

13 
1. 

odpowiednie do stanu 
faktycznego, 
wynikajqcego ze specyfiki 
zagadnienia ibdzkiej 
reklamy zewnetrznej. 

Definicja w sposbb 
precyzyjny wskazuje na 
kwestiq sytuowania 
reklamy mobilnej. 

Dziai I §2  
definicja 
reklam 
mobilnej, 
oraz 
Dzial I1 
Rozdziaf 
1§5.1).c) 



UZASADNIENIE 

U podstaw niniejszego dokumentu leiy dqzenie do zachowania i ksztaltowania ladu 
przestrzennego na obszarze Miasta, poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego dla obszaru 
miasta Lodzi, w zakresie zasad i warunk6w sytuowania reklam, szyldow, tablic reklamowych 
i urzqdzen reklamowych oraz obiekt6w malej architektury i ogrodzen, jako wainego czynnika 
siuzqcego uporzqdkowaniu form reklamowych i powstrzymanie ich chaotycznego naplywu 
w przestrzeni publicznej, a nie ich likwidacji jako takich. 

Podstawq przyjgcia tych zasad jest UchwalaNr XVIl373115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 wrzeinia 2015 r., w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta todzi projektu uchwaiy 
Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie , m a d  i warunkow sytuowania obiekt6w malej architektury, 
tablic reklamowych i u r d z e n  reklamowych oraz ogrodzeh, ich gabarytow, standardow 
jakoiciowych oraz rodzajdw materialow budowlanych, z jakich mogq by6 wykonane", poparta 
przekonaniem o korzyiciach jAynqcych z przyjqcia niniejszej uchwaly, jako instrurnentu polityki 
przestrzennej, urnoiliwiajqcego zachowanie ladu przestrzennego, ochronq krajobrazu 
kulturowego i tozsamosci Miasta, a takie poprawg jego wizerunku. 

Podjgcie projektu niniejszej uchwaly pozwoli naskutecznq poprawq estetyki przestrzeni 
publicznych, a takze bqdzie wsparciem w procesie rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej. 
Jednoczeinie wpisujqc siq w politykg przestrzennq Miasta, zdefiniowanq w Strategii 
Przestrzennego Rozwoju Lodzi 2020+, a takie jako rozwiniqcie wynikajqcego z niej Programu 

- 

Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 202O+, pozwoli przeciwdziaiak negatywnym zjawiskom 
degradacji przestrzeni Miasta, w tym szczeg6lnie niekontrolowanej ekspansji reklamy 
zewwtrznej w krajobrazie miejskim. Szyldy, tablice reklamowe i urzqdzenia reklamowe, obiekty 
malej architektury oraz ogrodzenia winny by6 projektowane w poszanowaniu otoczenia i ukladu 
urbanistycznego oraz w harmonii z architektura, w ktbrq zostajq wkomponowane. 

Tak pojqte i konsekwentnie realizowane dzialania, przyczyniq siq w spos6b zauwaialny 
do poprawy jakoici przestrzeni publicznej, stanowiqcej dobro wsp6lne oraz do skutecznej 
ochrony dziedzictwa kulturowego, slu2qc celowi wzmocnienia aktywnoici, poczucia tozsamoici 
i przynaleinoici jej uiytkownik6w, a takie og6lnej lepszej jakoici iycia mieszkafic6w. 





Regulacje dotyczqce tablic reklamowych 
i urzqdzen reklamowych: 

I Obszar Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (regulowana jest odrgbnq 
uchwalq NrXX11483115 Rady Miejskiej w todzi z dnia 9 gmdnia 2015 r.), 
kt6rej granice przebiegajq: 
ulicq Ogrodowq i ulicq P6lnocnq (granica polnocna dzialek drogowych); 
u l i q  Zachodniq i alejq Kosciuszki (granica zachodnia dzialek drogowych); 
alejq Mickiewicza i alejq Pilsudskiego (granica poludniowa dzialek drogowych); 
u l i q  Sienkiewicza (granica wschodnia dzialek drogowych), ulicq Narutowicza 
na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Wschodniej (czgsciq dzialki drogowej) 
oraz ulicq Wschodniq (granica wschodnia dzialek drogowych) objeta jest ; 

Obszar I '  obejmuje cab  obszar w wyznaczonych granicach 
z wytqczeniem Obszaru Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej. 

I Ganice obszaru ,,I" ptzebiegajq: 
p6tnocnq granicq ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Crnentarnej 
do ul. Zachodniej, zachodniq graniq ul. Zachodniej, polnocnq graniq 

! ul. Lutornierskiej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Noworniejskiej, ul. Wojska 
Polskiego na odcinku od ul. Noworniejskiej do ul. Franciszkariskiej, wschodniq 
graniq ul. Franciszkariskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. PMnocnej, p6lnocnq granicq ul. PBnocnej na odcinku 
od ul. Franciszkariskiej do ul. Sterlinga, wschodniq graniq ul. Sterlinga, 
p6lnocnq granicq ul. Jaracza na odcinku od ul. Sterlinga do PI. Dqbrowskiego, 
p6lnocnq granicq ul. Narutowicza na odcinku od pl. Dqbrowskiego 
do ul. Kopcihskiego, wschodniq granicq ul. Kopciriskiego na odcinku 
od ul. Narutowicza do ul. Tuwirna, poludniowq granicq ul. Tuwirna na odcinku 
od ul. Kopciriskiego do ul. Targowej, wschodniq granicq ul. Targowej na odcinku 
od ul. Tuwirna do al. Pilsudskiego, poludniowq granicq al. Pilsudskiego 
na odcinku od ul. Targowej do ul. Sienkiewicza, wschodniq graniq 
ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Pilsudskiego do ul. ks. bpa Tyrnienieckiego, 
polnocnq granicq ul. ks. bpa Tyrnienieckiego na odcinku od ul. Sienkiewicza 
do ul. Kiliriskiego, zachodniq granicq ul. Kiliriskiego na odcinku 
od ul. Tymienieckiego do ul. Tylnej, p6lnocnq granicq ul. Tylnej, zachodniq 
graniq ul. Targowej na odcinku od ul. Tylnej do ul. Niernczyka, p6lnocnq 

graniq ul. Niernczyka na odcinku od ul. Targowej do ul. tr6dliska, zachodniq 

graniq ul. trhdliska, poludniowq granicq al. Pilsudskiego na odcinku 

od ul. h d l i s k a  do ul. Przgdzalnianej, wschodniq granicq ul. Pagdzalnianej 
(tqcznie z dzialkami nr ewid. 10212, 10213, 10214, 1025, 1026, 1027, 10218) 
na odcinku od al. Pilsudskiego do ul. Milionowej (Iqcznie z dzialkami nr ewid. 
17012, 17013). poludniowq granicq ul. Milionowej naodcinku 
od ul. Przgdzalnianej do wschodniej granicy Parku irn. WI. Reyrnonta (lqcznie 
zdzialkami nr ewid. 33/26, 33/16, 6613, 3515). poludniowq granicq 
ul. Paybyszewskiego na odcinku od wschodniej granicy Parku 
irn. WI. Reyrnonta do granicy pl. Reyrnonta, wschodniq graniq ul. Rzgowskiej 
na odcinku od pl. Reyrnonta do pl. Niepodleglosci, poludniowq granicq 
pl. NiepodlegloSci, zachodniq granicq ul. Piotrkowskiej na odcinku 
od pl. Niepodleglosci do ul. Sieradzkiej, poludniowq granicq ul. Sieradzkiej 
na odanku od ul. Piotrkowskiej do ul. Wolczariskiej, zachodniq graniq 
ul. Wdczariskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do al. Pilsudskiego, poludniowq 
graniq al. Pilsudskiego na odcinku od ul. W6lczahskiej do ul. teromskiego. 

zachodniq graniq ul. terornskiego na odcinku od al. Pilsudskiego 
do ul. Legionow, poludniowq granicq ul. Legionow na odcinku 

od ul. terornskiego do ul. Crnentarnej, poludniowo-zachodniq graniq 
ul. Crnentarnej. 



Zasady dotyczrjce obiektow 
architektury i ogrodzen: 

Sbefa Wlelkomiejska - obejmuje caly obszar zawarty w wyznaczonych 
granlcach. Granlce te przebiegajq: 

p6lnocnq graniq terenu Cmentarza rzymsko - katolickiego pw. sw. J6zefa 
(dzialki nr ewid. 41412, 41411, 41311) wraz z przylegajqcq dziatkq nr ewid. 41311. 
p6lnocnq granicq ul. Drewnowskiej na odcinku od dzialki nr ewid. 41311 
do ul. tytniej, zachodniq granicq ul. tytniej na odcinku od ul. Drewnowskiej 
do ul. Lutomierskiej, p6lnocnq granicq ul. Lutomierskiej na odcinku od ul. tytniej 
do ul. Rybnej. zachodniq granicq ul. Rybnej na odcinku od ul. Lutomierskiej 
do ul. Limanowskiego, p6lnocnq graniq ul. Limanowskiego na odcinku 
od ul. Rybnej do ul. Zgierskiej, zachodniq graniq ul. Zgierskiej na odcinku 
od ul. Lirnanowskiego do Rynku Baluckiego, polnocnq graniq Rynku 
Batuckiego i ul. Organizacji WIN, wschodniq graniq ul. Mlynarskiej na odcinku 
od ul. Organizacji WiN do ul. Wojska Polskiego, p6lnocnq graniq ul. Wojska 
Pdskiego na odcinku od ul. MIynarskiej do ul. Franciszkariskiej, wschodniq 
graniq ul. Franciszkahskiej na odcinku od ul. Wojska Pdskiego 
do ul. Smugowej, p6lnocnq graniq ul. Smugowej na odcinku 
od ul. Franciszkahskiej do ul. tr6dlowej. wschodniq granicq ul. trodlowej 
na odcinku od ul. Smugowej do Ronda SolidarnoSci, Rondo SolidarnoSci wraz 
z p6lnocnym fragmentem ul. Pomorskiej, wschodnia granicq ul Kopcihskiego) 
lqcmie z dzialkami nr ewid. 1013, 14/32, 14/34) na odcinku od Ronda 
SolidarnoSci, fragmentem ulicy Banacha do ul. Wydawniczej. wschodniq granicq 
ul. Wydawniczej na odcinku od ul. Tuwima do al. Pikudskiego, poludniowq 
granicq al. Pilsudskiego na odcinku od ul. Wydawniczej do ul. Przgdzalnianej, 
wschodniq granicq ul. Przgdzalnianej (Iqcznie z dzialkami nr w id .  10212, 1 0213, 
10214, 10215, 1 0Z6, 10217, 1 0Z8) na odcinku od al. Pilsudskiego 
do ul. Milionowej (Iqcznie z dzialkami nr ewid. 17012, 17013), poludniowq granicq 
ul. Milionowej na odcinku od ul. Przgdzalnianej do ul. l<ilihskiego, wschodniq 
graniq ul. Kilihskiego na odcinku od ul. Milionowej do ul. Zarzewskiej, 
poludniowq graniq ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilihskiego 
do ul. Radomskiej, wschodniq granicq ul. Radomskiej na odcinku 
od ul. Zarzewskiej do ul. tomtyhskiej, p6lnocnq granicq dzialki nr ewid. 31 1/24 
na odcinku od ul. Radomskiej do ul. tomtyriskiej, poludniowq granicq 
ul. Dqbrowskiego na odcinku od ul. tom2yhskiej do ul. Rzgowskiej, wschodniq 
graniq ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dqbrowskiego do ul. Bednarskiej, 
potudniowa graniq ul. Bednarskiej, zachodniq granicq ul. Pabianickiej 
na odcinku od ul. Bednarskiej do ul. Piotrkowskiej, zachodnia granicq 
ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Niepodleg+&ci do ul. Sieradzkiej, poludniowq 
graniq ul. Sieradzkiej na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Wblczariskiej. 
zachodniq granicq ul. W6lczahskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do poludniowej 
granicy Parku im. M. Klepacza, zachodniq granicq al.Politechniki na odcinku od 
poludniowej granicy Parku im. M. Klepacza do ul. Rembliriskiego. pdudniowq 
graniq ul. Rembliriskiego, zachodniq granicq ul. lntynierskiej na odcinku 
od ul. Remblihskiego do ul. Parkowej, wschodniq graniq Al. W16kniarzy na 
odcinku od ul. Parkowej do ul. Struga (Iqcznie z dzialkami nr ewid. 5611. 597, 
55'2. 41113. 596). zachodniq granicq ul. teligowskiego, pMnocnq graniq 
ul. Legion6w na odcinku od ul. teligowskiego do ul. Jerzego, zachodniq granicq 
ul. Jerzego, pdudniowq graniq ul. Srebrzyriskiej na odcinku od ul. Jerzego 
do zachodniej granicy terenu Cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego, 
zachodniq graniq terenu Cmentana Ewangelicko - Augsburskiego. 

1 7  Pozostda cz@C obszaru mlasta. 
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O d d r i  Krapbrazu i Estetyki Miasta 
w Biurze Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju -.... Urzqdu Mmsta todzi 

Zalqcznk graficzny do zasad i warunk6w sytuowania obiekt6w malej architektuty, tabk reklamowych 
i um@mh raklamowych oraz ogmdzeh, ich gabaryt6w, standarddw jakoSciowych oraz rodzaj6w matarisl6w 
budowlanych, z jakich mogq bye wykonane, dla lniasta todzi. 




