Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 37a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741, 784), w celu zachowania i kształtowania ładu
przestrzennego, ochrony i wzmocnienia poczucia tożsamości miasta, poprawy wizerunku miasta poprzez
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni miasta oraz ochrony krajobrazu kulturowego
poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego Rada Miasta uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa, obowiązujące na terenie Miasta Gdyni, zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz ich gabaryty, standardy
jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2. Postanowienia uchwały nie mają zastosowania do:
1) tablic i urządzeń przeznaczonych na cele informacyjne rad dzielnic, inicjatyw lokalnych, promocji wydarzeń
miejskich;
2) tablic informacyjnych uregulowanych odrębnymi przepisami prawa;
3) elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej, w tym elementów sytuowanych w ramach szlaków promocyjnoturystycznych;
4) systemu flag miejskich.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) banerze - należy przez to rozumieć tablicę reklamową winylową lub wykonaną z innego miękkiego materiału,
osadzoną na konstrukcji lub bezpośrednio na ogrodzeniu, balustradzie, itp.;
2) centrum handlowym - należy przez to rozumieć zespół budynków wielkopowierzchniowych kilku lub jednego
przedsiębiorstwa handlowego (hipermarket), zintegrowany funkcjonalnie pod względem komunikacyjnym,
z dodatkowymi usługami (pasaże handlowe);
3) elewacji - należy przez to rozumieć zewnętrzną powierzchnię ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się
na niej elementami; elewacje określa się zgodnie z ich położeniem względem ulicy: frontowa, tylna, boczna;
elewacja frontowa to elewacja od strony ulicy, zazwyczaj z głównym wejściem, pełniąca najbardziej
reprezentacyjną funkcję;
4) gablocie ekspozycyjnej - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w postaci przeziernej szafki, służące
do wystawiania eksponatów oraz zamieszczania reklamy lub informacji o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2
(zazwyczaj w ekspozycji pionowej), tj. urządzenie reklamowe służące do zamieszczania plakatów, w tym
przewijanych plakatów oraz elektronicznych plakatów, o standardowym wymiarze powierzchni ekspozycyjnej
1,2 m x 1,8 m, w tym na przykład City Light Poster (CLP);
5) galerii handlowej - należy przez to rozumieć budynek wielkopowierzchniowy lub zespół takich budynków
integrujący działalność handlową, usługową, gastronomiczną i rozrywkową wielu podmiotów, stanowiący
całość prowadzoną pod jedną marką, przystosowany do kompleksowej obsługi klientów;
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6) istotnych elementach wystroju architektonicznego - należy przez to rozumieć detale i elementy architektoniczne
charakterystyczne dla określonego stylu architektonicznego i formy elewacji budynku, w szczególności
boniowania, lizeny, pilastry, gzymsy, portale, żłobienia, attyki, cokoły, balustrady, szlachetne wyprawy
elewacyjne, okładziny kamienne, ceglane itp., rytm oraz formę okien i drzwi;
7) kolorystyce monochromatycznej - należy przez to rozumieć zastosowanie różnych odcieni jednego koloru;
przykładem takiej kolorystyki jest wykorzystanie trzech odcieni szarości;
8) meblach miejskich - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty małej architektury dostępne w przestrzeni
publicznej, takie jak: ławki, wiaty przystankowe, stojaki rowerowe, donice, przysiadaki, kosze na śmieci,
automaty sprzedażowe i usługowe, kraty ochronne wokół drzew, ograniczniki, donice, itp.;
9) obszarze skrzyżowania - oznacza to teren, wyznaczony w przekroju podłużnym drogi, gdy:
a) wlot lub wylot dróg objętych skrzyżowaniem, określonych sumą urządzeń i instalacji wchodzących w ich
skład, nie posiadających żadnego dodatkowego pasa ruchu służącego kumulacji i zwalnianiu ruchu,
punktem znajdującym się w odległości 50 m od najdalej wysuniętego wobec miejsca
przecięcia/połączenia dróg punktu zmiany parametrów krawędzi jezdni w postaci jej zaokrąglenia albo
przecięcia. Przy czym, o ile skrzyżowanie to posiada wyspę kanalizującą ruch, odległość 50 m liczona
jest od zakończenia tej wyspy zewnętrznego wobec miejsca przecięcia/połączenia dróg,
b) wlot lub wylot dróg objętych skrzyżowaniem, określonych sumą urządzeń i instalacji wchodzących w ich
skład, posiada dodatkowy pas ruchu służący kumulacji i zwalnianiu ruchu, punktem początkowym tego
pasa najdalej wysuniętym wobec miejsca przecięcia/połączenia dróg,
- zaś w przekroju poprzecznym, obustronną odległość 35 m od najdalej wysuniętych krawędzi jezdni
pomiędzy punktami skrajnymi wyznaczającymi przekrój podłużny;
10) ogródku gastronomicznym - należy przez to rozumieć miejsce wyodrębnione z przestrzeni miejskiej,
z tymczasowym zagospodarowaniem zawierającym niezbędne wyposażenie dla prowadzonej działalności
gastronomicznej, niezwiązane z gruntem (np. stoliki, siedziska, parasole, lekka forma ogrodzeń, podesty,
kwietniki, donice, itp.);
11) pylonie - należy przez to rozumieć wolnostojące pionowe urządzenie reklamowe niebędące masztem lub grupą
masztów o wysokości nieprzekraczającej 8 m, promujące szyldy jednej lub wielu firm w ilości
nieprzekraczającej dwunastu, często w formie wymiennych paneli lub w formie cennika;
12) stojaku promocyjno-informacyjnym - należy przez to rozumieć niezwiązany z gruntem stojak reklamowy, typu
potykacz, winder, itp. wystawiany w ciągach pieszych, reklamujący punkty sprzedaży, promocje czy usługi lub
służący jako menu;
13) reklamie okolicznościowej - należy przez to rozumieć tablice reklamowe i urządzenia reklamowe sytuowane
maksymalnie 2 tygodnie przed wydarzeniem okolicznościowym oraz maksymalnie 3 dni po wydarzeniu
okolicznościowym z wyłączeniem reklam okolicznościowych promujących wydarzenia o randze
międzynarodowej, dla których nie określa się ograniczeń czasowych ekspozycji przed wydarzeniem; nie jest
reklamą okolicznościową dekoracja świąteczna w postaci ozdób, choinek, itp. jednakże bez elementów
promujących miejsce, towar lub usługę;
14) skrzyżowaniu dróg - oznacza to:
a) przecięcie się lub połączenie dróg na jednym poziomie – skrzyżowanie jednopoziomowe,
b) krzyżowanie się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową
możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy), albo krzyżowanie się dróg na różnych poziomach,
uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy) – skrzyżowanie wielopoziomowe,
c) przecięcie się drogi z linią kolejową na jednym poziomie (przejazd drogowy);
15) słup ogłoszeniowy - należy przez to rozumieć pionowe urządzenie reklamowe nieprzekraczające wysokością
4 m o przekroju pozbawionym kątów;
16) systemie flag miejskich - rozumie się przez to niekomercyjny system ekspozycji flag stanowiący własność
Gminy Miasta Gdyni, zarządzany i eksploatowany przez Gminę lub jednostkę gminy, w tym przez spółkę
komunalną należącą do Gminy, którego powierzchnie ekspozycyjne nie podlegają sprzedaży;
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17) Systemie Identyfikacji Miejskiej (w skrócie SIM) - należy przez to rozumieć system jednolitych pod
względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze
miejskim, obejmujący między innymi: nazwy ulic, adresy, kierunkowskazy dla ruchu pieszego
i samochodowego, mapy, plany najbliższej okolicy, schematy komunikacyjne, rozkłady jazdy, informacje
turystyczne, informacje historyczne, przyrodnicze, malowane informacje adresowe na budynkach, informacje
o wydarzeniach miejskich oraz o partnerach tych wydarzeń, witacze;
18) systemie informacji kierunkowej komercyjnej - należy przez to rozumieć system tablic kierunkowych
doprowadzających do usług hotelarskich, aptek całodobowych i usług weterynaryjnych całodobowych;
19) sytuowaniu pogarszającym wegetację roślin - należy przez to rozumieć:
a) lokalizowanie obiektów w miejscach, w których spowoduje to konieczność przycinania (ograniczania we
wszystkich wymiarach) koron drzew przyulicznych (w tym projektowanych w przyszłości) – szczególnie
w strefie A, rosnących na terenach publicznie dostępnych zieleni oraz w lasach komunalnych,
b) lokalizowanie obiektów w odległości mniejszej niż 1 m od rzutów i obrysów koron drzew przyulicznych,
rosnących na terenach publicznie dostępnej zieleni oraz w lasach komunalnych,
c) lokalizowanie obiektów w odległości mniejszej niż 1 m od obrysów żywopłotów i pojedynczych
krzewów przyulicznych oraz rosnących na terenach zieleni publicznie dostępnych;
20) ślepej ścianie - należy przez to rozumieć elewację boczną pozbawioną okien, drzwi, elementów wystroju
architektonicznego i dobudówek;
21) tablicy ofertowej - należy przez to rozumieć szczególny rodzaj tablicy reklamowej eksponowanej w witrynie
od wewnątrz lokalu, o powierzchni ekspozycyjnej do 1 m2 będącej informacją o usługach w miejscu
prowadzenia działalności, a nie będącą szyldem;
22) tablicy wyborczej - należy przez to rozumieć wolnostojącą konstrukcję lub miejsce wskazane przeznaczone do
bezpłatnego umieszczania na niej materiałów i obwieszczeń wyborczych, referendalnych lub materiałów
wyborczych kandydatów sytuowaną lub wskazaną przez Prezydenta Miasta Gdyni na potrzeby kampanii
wyborczych i referendalnych;
23) totemie - należy przez to rozumieć wąski słup nieprzekraczający trzykrotności wysokości budynku, którego
dominantę reklamową stanowi nie wyższy jednak niż 15 m, zwieńczony jednym szyldem;
24) wydarzeniu okolicznościowym - należy przez to rozumieć wydarzenia: kulturalne, sportowe, społeczne,
religijne, jubileuszowe, szkolne lub targowe odbywające się na obszarze miasta;
25) zespole systemowym - należy przez to rozumieć kompozycję kilku nośników reklamowych za wyjątkiem
banerów i tablic wymienionych w §15 ust. 9, która tworzy spójną całość promującą wyłącznie działalność
prowadzoną na tym terenie usytuowaną na nim lub na terenie sąsiednim, przez który przebiega jedyna
komunikacja do promowanego obiektu np. maszty flagowe, totemy, pylony. Dotyczy to również punktów
gastronomicznych prowadzonych w linii elewacji budynków przeznaczonych dla ruchu kołowego. Dopuszcza
się zespoły systemowe promujące jedynie nazwy i symbole własnej marki.
2. Pojęcia: obszar przestrzeni publicznej, reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld,
krajobraz, obiekt małej architektury, budynek, budowa, remont - określają właściwe przepisy.
§ 3. 1. Dla potrzeb określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ustala się podział obszaru Miasta na strefy:
1) strefie A zaostrzonego rygoru wizualnego obejmuje:
a) centralny obszar Miasta przyległy do brzegu Zatoki Gdańskiej o szerokości ok. 2,5 km, którego granice
przebiegają od granicy z Sopotem wzdłuż granicy strefy ochrony krajobrazu Zespołu Ruralistycznokuracyjnego Orłowo w Gdyni do przecięcia z torami kolejowymi, dalej wzdłuż osi torów kolejowych do
Alei Piłsudskiego, następnie wzdłuż ulic: Śląskiej, Morskiej do wysokości stacji SKM Gdynia Stocznia,
dalej lewą pierzeją do skrzyżowania z ulicą Grabowo, włączając obszar Zespołu Budynków Dawnej
Szkoły Morskiej, a następnie powracając prawą stroną ulicy Morskiej, do przejścia nad torowiskiem
SKM Gdynia Stocznia do ul. Janka Wiśniewskiego, dalej wzdłuż Janka Wiśniewskiego do skrzyżowania
z ul. Polską, następnie do nabrzeża Basenu IV im. Marsz. Józefa Piłsudskiego; strefa obejmuje obszar
ulic granicznych wraz z przyległymi nieruchomościami wzdłuż tych ulic;
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b) obszary ochrony dziedzictwa kulturowego - zespołów przestrzennych (budynków lub ich otoczenia)
wpisanych do rejestru zabytków znajdujące się poza obszarem opisanym w lit. a;
2) strefa B rygoru wizualnego obejmuje pozostały obszar miasta.
2. Granice stref przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 będący integralną częścią graficzną
do niniejszej uchwały.
Rozdział 2.
Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
§ 4. 1. Obiekty małej architektury, jako elementy wyposażenia Miasta, są funkcjonalnym uzupełnieniem
przestrzeni publicznych, korespondującym z architekturą i otoczeniem. Ich forma, kolory oraz zastosowane
materiały muszą być jednolite dla obszarów tworzących integralną całość.
2. Ochronę obiektów małej architektury będących zabytkowymi elementami zagospodarowania terenu
regulują odrębne przepisy.
§ 5. 1. Meble miejskie, o ile sytuowane są przy głównych arteriach Miasta, w strefach reprezentacyjnych
Miasta, w strefach o charakterystycznej, indywidualnej, historycznej tradycji oraz w obrębie skwerów i placów
muszą być ujednolicone materiałowo, kolorystycznie i stylistycznie oraz w zakresie zastosowanej formy.
2. Ustala się następującą kolorystykę metalowych elementów mebli miejskich:
1) dla mebli znajdujących się w pasie drogi i w terenie zabudowy - RAL 7012, a w przypadku zastosowania stali
nierdzewnej kolorystyka wynikająca z zastosowanego materiału;
2) dla mebli na terenach parków i dużych zieleńców o powierzchni powyżej 500 m² - RAL 7016.
3. Dopuszcza się indywidualne projekty małej architektury będące zaprojektowanym elementem szlaków
i infrastruktury rowerowej oraz turystycznej, w tym międzynarodowych.
4. Mała architektura na obszarach leśnych, w szczególności: wiaty leśne, piknikowe, zadaszenia, miejsca
odpoczynku, miejsca pamięci, kapliczki muszą być projektowane w sposób minimalistyczny, lecz
z zachowaniem cech charakterystycznych dla regionu, tj.:
1) forma takich obiektów powinna być nowoczesna, lecz nawiązująca do dziedzictwa kulturowego regionu
Pomorza;
2) elementy zagospodarowania małą architekturą obszarów leśnych, w tym ciągów komunikacyjnych, muszą być
ujednolicone stylistycznie i materiałowo oraz subtelnie wpisywać się w kontekst przestrzenny i przyrodniczy;
3) materiały z jakich powinny być wykonane elementy małej architektury, to przede wszystkim kamień, rodzime
gatunki drewna w naturalnym wybarwieniu; stal i beton powinny być stosowane w niezbędnej ilości,
w proporcji do pozostałych materiałów.
5. Zakazuje się lokalizowania reklam na meblach miejskich, z wyjątkiem informacji o producencie lub
sponsorze - o powierzchni nie większej niż 0,02 m2 - z wyłączeniem wiat przystankowych.
6. Stojaki rowerowe, sytuowane w przestrzeniach publicznych Miasta, powinny być wykonane ze stali
nierdzewnej, z zachowaniem jej naturalnej kolorystyki, w kształcie odwróconej litery U lub w kształcie trapezu.
7. Wiaty śmietnikowe i altany śmietnikowe muszą spełniać następujące wymagania:
1) powinny być wykonane w konstrukcji stalowej lub aluminiowej malowane na kolor - RAL 7012, ze ścianami
osłonowymi z przeziernej blachy lub krat z małym oczkiem i płyt cementowo-drzazgowych jako wypełnienie
w kolorze RAL 7038; dach płaski w kolorystyce - RAL 7012;
2) dopuszcza się wiaty murowane, a także indywidualne projekty dostosowane architektonicznie, plastycznie
i materiałowo do istniejącej zabudowy;
3) wiaty śmietnikowe towarzyszące budynkom, ogrodzeniom lub obiektom zabytkowym i historycznym, formą
i kolorystyką muszą nawiązywać do historycznej zabudowy nieruchomości.
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8. Wiaty przystankowe stosowane na terenie całego Miasta muszą mieć jednolitą formę o prostej,
maksymalnie transparentnej, lekkiej wizualnie konstrukcji, wtapiającej się w kontekst przestrzenny. Dopuszcza
się na wiatach przystankowych gabloty ekspozycyjne jako zintegrowaną część konstrukcji, z wykluczeniem
przesłaniania wiaty od strony najazdowej; gabloty przystankowe nie będące wiatami muszą spełniać wymogi
wskazane w zdaniu pierwszym.
9. Zakazuje się lokalizowania obiektów małej architektury w postaci automatów przechowujących
przesyłki, przekraczających 9 m długości, 2,30 m wysokości i 0,8 m głębokości, sprzedażowych i innych
usługowych na tle elewacji frontowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz wzdłuż ulic.
Obiekty takie kolorystyką swoją muszą odpowiadać elewacjom sąsiednich budynków, zaś w lokalizacjach
innych, w szczególności na obszarach terenów zielonych w kolorystyce szarości RAL 7016 oraz być oznaczone
szyldem wielkości nieprzekraczającej 5% pola ekspozycji.
§ 6. 1. Place zabaw i obiekty małej architektury na terenach rekreacyjnych należy realizować według
indywidualnych projektów, stylistycznie i kolorystycznie wpisanych w kontekst otoczenia.
2. Pomniki, rzeźby, fontanny należy realizować w oparciu o indywidualne projekty, obejmujące również
zagospodarowanie przyległego terenu, z uwzględnieniem kontekstu otoczenia oraz jego historycznych
uwarunkowań, tj. modernistycznego charakteru, ruralistycznego, ruralistyczno-kuracyjnego, dworskokrajobrazowego, pałacowo-parkowego oraz rzemieślniczego.
§ 7. Elementy reklamowe i mała architektura towarzyszące sezonowym ogródkom gastronomicznym,
punktom handlowym i usługowym muszą spełniać następujące wymagania:
1) parasole muszą być dopasowane wielkością do przestrzeni, w której aranżuje się ogródek, powinny być
wykonane z materiałów tekstylnych w kolorystyce bieli (dopuszcza się różne odcienie bieli), na parasolach
dopuszcza się logotypy marek jedynie na lambrekinach (tzw. falbanach), lecz w skali nieprzekraczającej 10%
powierzchni całego materiału z preferencją rozwiązań monochromatycznych, w strefie B dopuszcza się dla
parasoli kolorystykę zespołu systemowego;
2) dopuszcza się stosowanie niskich podestów jedynie w przypadku nierównych nawierzchni, spadków terenu
uniemożliwiających stabilne ustawienie mebli oraz na odpowiednio szerokich odcinkach chodnika, jeżeli po
usytuowaniu ogródka pas dla pieszych ma szerokość minimum 2,5 m;
3) zakazuje się stosowania stojaków informacyjno-promocyjnych;
4) firmowe znaki graficzne nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni wybranego do jego ekspozycji
elementu kubaturowego;
5) samodzielnemu punktowi gastronomicznemu przysługuje jeden szyld.
§ 8. 1. Obudowy mediów w formie skrzynek i szafek lub innej, sąsiadujące ze sobą, muszą być
w maksymalnie zbliżonej wielkości i w kolorze jasnej szarości - w kolorystyce RAL 7035 lub RAL 7038.
Skrzynkę należy oznaczyć w prawym górnym rogu trwałą naklejką (lub w innej wizualnej formie), zawierającą
informację umożliwiającą identyfikację właściciela urządzenia. Naklejka powinna zawierać nazwę właściciela
urządzenia lub jego logotyp oraz telefon kontaktowy.
2. Zakazuje się umieszczania reklam na obudowach mediów.
3. Ujednolica się formę i kolorystykę elementów małej architektury w pasie drogi:
1) słupy latarni ulicznych muszą mieć przekrój koła; zaleca się stosowanie jednolitych opraw lamp i słupów
w ciągach komunikacyjnych, w następującej kolorystyce:
a) latarnie o wysokości do 8 m na terenach zieleni i w parkach, np. Bulwar Nadmorski im. Feliksa
Nowowiejskiego, Promenada Królowej Marysieńki - RAL 7016,
b) latarnie o wysokości do 8 m na molo w Orłowie oraz na ulicy Orłowskiej od mola do al. Zwycięstwa RAL 9002,
c) latarnie o wysokości do 8 m w miejscach zurbanizowanych i w pasie drogowym - RAL 7012,
d) latarnie o wysokości powyżej 8 m w miejscach zurbanizowanych i w pasie drogowym - RAL 7042,
– w przypadku uwarunkowań historycznych dopuszcza się odstępstwo od przyjętych zasad;
2) dla słupów trakcyjnych historycznych stosuje się kolorystykę - RAL 7032;
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3) dla barierek, balustrad i słupków odgradzających pas chodnika od pasa jezdni ustala się kolorystykę:
a) dla elementów znajdujących się w miejscach zurbanizowanych i pasie drogowym - RAL 7012,
b) dla elementów na terenach parków i dużych zieleńców - RAL 7016;
4) na słupkach odgradzających pas chodnika od pasa jezdni, w przestrzeni o dużym ryzyku niebezpieczeństwa
stosuje się białą opaskę odblaskową o szerokości 10 cm, górna krawędź opaski powinna znajdować się na
wysokości 4 cm od górnej krawędzi słupka, opaski stosuje się na słupkach o jednolitej wysokości i prostej
formie, zakaz stosowania odblaskowych opasek na słupkach dekoracyjnych o formie historyzującej;
5) zaleca się stosowanie słupków i barierek o prostej formie i w ilości niezbędnej dla zachowania ich funkcji;
6) zakazuje się malowania elementów małej architektury na żółto i biało-czerwono;
7) dla barierek, balustrad i słupków znajdujących się na mostach, kładkach i w okolicach cieków należy stosować
kolorystykę - RAL 6002;
8) dla wyodrębnionych obszarów o charakterze historycznym, takich jak: Śródmieście, Kamienna Góra, Orłowo,
Wielki Kack, Zespół dworsko-parkowy w Małym Kacku, Osada rzemieślnicza w Małym Kacku, Zespół
dworsko-krajobrazowy Kolibki, Zespół ruralistyczny dawnej wsi Oksywie przewiduje się indywidualną formę
i stylistykę lamp oraz elementów rozgraniczających pas chodnika od jezdni.
§ 9. W zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury dopuszcza się inne
rozwiązania, niż te przyjęte w uchwale, dla przestrzeni indywidualnie zaprojektowanych z opracowanym
projektem budowlanym uwzględniającym zagospodarowanie terenu.
Rozdział 3.
Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów.
Oddział 1
Przepisy ogólne
§ 10. 1. Ustala się hierarchię informacji wizualnej. Pierwszeństwo przysługuje informacji w poniższej
kolejności:
1) informacja związana z bezpieczeństwem, w tym ruchu drogowego (znaki drogowe);
2) informacja publiczna i kierunkowa w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM);
3) informacja handlowa o prowadzonej w danym miejscu działalności (szyldy);
4) tablice i urządzenia reklamowe;
– przy czym zrealizowanie zgodnie z uchwałą określonej formy informacji wizualnej w przypadku
późniejszej realizacji innej formy z wyższym pierwszeństwem, korzystać będzie z prawa zachowania
lokalizacji nie powodując kolizji przewidzianej w tym ustępie.
2. Ustala się zasadę podporządkowania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych wartościom architektury
i krajobrazu. Należy zachować pierwszeństwo czytelności architektury budynków i ich zespołów, obiektów
budowlanych przed tablicami i urządzeniami reklamowymi. Muszą one być podporządkowane funkcji
budynków, podziałom fasad, kolorystyce oraz detalom architektonicznym.
3. Ustala się ogólne zasady i warunki utrzymania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w dobrym
stanie, w szczególności: czystości, czytelności, funkcjonalności, kompletności, a dla reklam związanych
z gruntem lub sytuowanych na obiektach - trwałości ich umocowania. Za utrzymanie tablic i urządzeń
reklamowych odpowiedzialni są ich użytkownicy, a gdy nie można ich ustalić właściciele terenu.
4. Po zakończeniu ekspozycji tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, wymaga się od
właściciela terenu, dochowania szczególnej staranności w doprowadzeniu miejsca i otoczenia sytuowania
reklamy do właściwego stanu estetycznego.
5. Tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe należy oznaczyć trwałą naklejką (lub w innej wizualnej
formie), zawierającą informację umożliwiającą identyfikację właściciela w widocznym miejscu, na elementach
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konstrukcyjnych lub w obrębie obudowy. Wymóg nie dotyczy szyldów oraz reklam w miejscu prowadzenia
działalności.
6. Ustala się kolorystykę metalowych elementów konstrukcyjnych wolnostojących urządzeń
reklamowych i tablic reklamowych w kolorze ciemnej szarości, antracytu, co nie dotyczy nośników
sytuowanych w ramach zespołów systemowych.
7. Ustala się ograniczenie widoczności elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, w szczególności poprzez ukrycie w obudowie lub wkomponowanie konstrukcji w tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe. W przypadku reklam wolnostojących trwale związanych z gruntem
obowiązuje nakaz umieszczania fundamentu pod naturalnym poziomem terenu.
8. Ustala się na potrzeby pomiarów odległości, o których mowa w niniejszej uchwale, że odległość
mierzona stanowi najkrótszy odcinek względem zewnętrznej krawędzi nośników.
9. Zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na pomnikach, dziełach
plastycznych, obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących w ewidencji zabytków, obiektach
objętych ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pomnikach przyrody, cmentarzach,
miejscach kultu religijnego, w lasach, parkach i skwerach, w tle zbiorników wodnych, wód płynących,
rezerwatów przyrody, zwartych kompleksów zieleni oraz zasłaniających elementy istotne krajobrazowo,
architektonicznie oraz o znaczeniu społeczno-kulturowym, w miejscach wytypowanych otwarć widokowych
w kierunku krajobrazów otwartych i wartościowych architektonicznie zespołów zabudowy oraz innych
wskazanych audytem przewidzianym w art.38a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń
niezwiązanych trwale z gruntem, z wyłączeniem słupów ogłoszeniowych.

reklamowych

wolnostojących

11. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na tymczasowych obiektach
budowlanych, za wyjątkiem szyldów i tablic ofertowych.
12. Zakazuje się stosowania oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów, tablic i urządzeń reklamowych
o zmiennym natężeniu oświetlenia takich jak telebimy, ekspozytory diodowe, co nie dotyczy technologii LCD
w tablicach i urządzeniach reklamowych w granicach luminacji do 5000 cd/m² w ciągu dnia, do 600 cd/m² dla
tablic poniżej 10 m² i do 300 cd/m² dla tablic powyżej 10 m² - w ciągu nocy.
13. Nie określa się zasad sytuowania reklamy okolicznościowej z wyłączeniem wielkoformatowych
siatek reklamowych i banerów, które dopuszczone są jedynie bezpośrednio na obszarze wydarzenia
okolicznościowego.
14. Określa się następujące podziały szyldów:
1) równoległy - szyld zamocowany do elewacji budynku lub w jego witrynie, z płaszczyzną ekspozycji
umieszczoną równolegle do płaszczyzny elewacji budynku;
2) semaforowy/prostopadły - szyld zamocowany prostopadle do elewacji budynku o maksymalnej długości 80 cm
od lica ściany budynku, jego dolna krawędź nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,4 m nad
poziomem terenu znajdującego się pod konstrukcją;
3) wizytówkowy - szyld drobny sytuowany równolegle do płaszczyzny obiektu (elewacji budynku, ogrodzenia,
pylonu) pojedynczo, grupowo lub modułowo z uwzględnieniem jednolitych materiałów.
15. Zakazuje się tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na galeriach handlowych i centrach
handlowych za wyjątkiem szyldów. O ile dana galeria lub centrum przyjmie system szyldów
monochromatycznych to dopuszcza się miejsca lokalizacji szyldów na elewacji, zgrupowane w jednym miejscu
przy wejściach lub na pylonach przy wjazdach na obszar galerii lub centrum. Szyldy muszą mieć jednakową
powierzchnię pola ekspozycji i być dostosowane do architektury budynku w ilościach do dwunastu w każdej
z lokalizacji. O ile szyldy nie będą monochromatyczne, na obszarze danej galerii lub centrum to mogą
znajdować się wyłącznie na elewacji albo na pylonach.
16. W budynkach w całości usługowych dopuszcza się ekspozycję szyldów poszczególnych podmiotów
o jednakowej wielkości pola ekspozycji (jeden na podmiot) na elewacjach, w których znajduje się wejście
udostępnione publicznie albo w uporządkowanej formie w innym miejscu budynku, lub pylonie przy
zachowaniu zasad podporządkowania szyldów wartościom architektury i krajobrazu, co nie dotyczy szyldów
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w parterach usługowych. O ile szyldy nie będą monochromatyczne, to mogą znajdować się wyłącznie na
budynku albo na pylonie.
17. Gdy liczba szyldów wizytówkowych na budynku (biura, kancelarie, gabinety, inna działalność
prowadzona powyżej parteru usługowego) jest większa niż jeden, muszą być ujednolicone co do wielkości,
wykonane z jednego materiału i jednorodnej stylistyce oraz zgrupowane w wyznaczonym miejscu na elewacji
w jednej osi.
18. Zakazuje się powielenia treści reklamowych i szyldów w obrębie jednego lokalu usługowego, za
wyjątkiem lokali narożnych, dla których dopuszcza się po jednym szyldzie na ścianie z witryną.
19. Zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych niespełniających warunków dopuszczonych
w uchwale.
§ 11. Gabloty ekspozycyjne dopuszcza się w podziemnych ciągach komunikacyjnych oraz innych
miejscach, natomiast zakazuję się ich sytuowania na budynkach oraz obiektach tymczasowych.
§ 12. Zakazuje się tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczonych na konstrukcjach na
kołach (na przyczepie, na lawecie) służących wyłącznie ekspozycji reklamy.
§ 13. Dopuszcza się dla zespołów systemowych reklamę towarów, nowych usług i promocji jedynie
w gablotach ekspozycyjnych i na tablicach reklamowych o obszarze ekspozycji 12 m² zlokalizowanych na
terenie właściciela zespołu systemowego.
§ 14. Dopuszcza się tablicę reklamową typu remontowo-budowlanego na rusztowaniach i ogrodzeniach
budowlanych montowaną na czas remontu lub budowy zawierającą informację o dacie rozpoczęcia
i zakończenia ekspozycji pod warunkiem, że jej grafika będzie profesjonalnie zaprojektowana. Ekspozycja
takiej tablicy nie może przekraczać 6 miesięcy w przypadku remontu i 12 miesięcy w przypadku nowej
inwestycji budowlanej (reklamę remontowo-budowlaną można eksponować jedynie na rusztowaniu aktualnie
remontowanej ściany) i nie częściej niż co 10 lat.
Oddział 2
Strefa B
§ 15. 1. Ustala się minimalne oraz maksymalne odległości usytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych od zewnętrznej krawędzi jezdni:
1) dla drogi ekspresowej minimum 20 m - maksimum 30 m;
2) dla drogi krajowej minimum 10 m - maksimum 17 m;
3) dla drogi wojewódzkiej i powiatowej minimum 8 m - maksimum 15 m;
4) dla drogi gminnej 6 m - maksimum 13 m.
2. Ustala się zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze skrzyżowania.
3. Ustalenia ust. 1 i 2 nie dotyczą:
1) szyldów;
2) gablot ekspozycyjnych w wiatach przystankowych;
3) słupów ogłoszeniowych;
4) szyldów na odpowiednio zakomponowanej konstrukcji wolnostojącej w formie pylonu lub totemu;
5) systemu informacji kierunkowej komercyjnej;
6) tablic wyborczych;
7) zespołów systemowych;
8) tablicy reklamowej typu remontowo-budowalnego na rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych.
4. Ustala się odległość usytuowania wolnostojących reklam od budynków na minimum:
a) 4 m od ich ścian, o ile pozbawione są otworów okiennych, drzwiowych, witryn;
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b) 10 m od pozostałych ścian.
5. Ustala się minimalne odległości, po każdej stronie jezdni, między tablicami reklamowymi albo
urządzeniami reklamowymi (wolnostojącymi oraz na budynkach i obiektach) oraz elementami informacji
wizualnej, niebędącymi zespołem systemowym:
1) 100 m między tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi o powierzchni powyżej 8 m²;
2) 50 m między tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi o powierzchni od 3 m² do 8 m²;
3) 50 m między gablotami ekspozycyjnymi, z wyłączeniem gablot w wiatach przystankowych;
4) 50 m od pomników i miejsc pamięci oraz innych terenów wymienionych w §10 ust. 9;
5) 10 m między tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi poniżej 3 m2 oraz od znaków drogowych
i znaków SIM (co nie dotyczy oznaczeń adresowych);
6) między nośnikami o różnych wielkościach należy stosować odległości wskazane dla nośnika większego.
6. Regulacje ust. 5 nie dotyczą:
1) tablic reklamowych typu remontowo-budowlanego na rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych;
2) tablic wyborczych.
7. Ustala się zakaz lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasie drogowym,
z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W pasie drogowym dopuszcza się sytuowanie:
1) szyldów;
2) gablot ekspozycyjnych;
3) słupów ogłoszeniowych;
4) szyldów na odpowiednio zakomponowanej konstrukcji wolnostojącej w formie pylonu lub totemu;
5) systemu informacji kierunkowej komercyjnej;
6) tablic wyborczych;
7) zespołów systemowych;
8) tablicy reklamowej typu remontowo-budowalnego na rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych.
9. Dopuszcza się wolnostojące urządzenia reklamowe i tablice reklamowe o poziomej płaszczyźnie
ekspozycyjnej od 8 m2 do 18 m2 pod warunkiem, że:
1) są usytuowane na jednym słupie;
2) są usytuowane prostopadle do pasa jezdni i odpowiednio równolegle względem siebie;
3) ich górna krawędź nie będzie niższa niż 6 m i wyższa niż 8,5 m; z zachowaniem jednakowej wysokości na
obszarze jednego pasa drogowego;
4) będą posiadały płaszczyznę ekspozycyjną wyłącznie po jednej stronie urządzenia;
5) będą posiadały drogę dojazdową lub zjazd umożliwiający dojazd ciężkiego sprzętu służącego obsłudze nośnika
bez uszkodzenia infrastruktury drogowej, np. chodnika, drogi rowerowej.
10. Dla terenów wyłącznie produkcyjnych, składowych, magazynowych lub usługowych w rozumieniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych po
jednej na każde 0,5 ha terenu, nie większych niż 12 m2, z pominięciem odległości wskazanych w ust. 5 jeżeli
tablica reklamowa promuje usługi i towary oferowane pod adresem, na którym znajduje się tablica. To samo
dotyczy terenów zabudowanych wyłącznie obiektami usługowymi w przypadku, gdy wszystkie sąsiednie
nieruchomości zabudowane są obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi, a dany teren nie jest
objęty planem miejscowym.
11. Dopuszcza się lokalizacje tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ślepych ścianach
w przypadku spełnienia poniższych wytycznych:
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1) ich liczba nie może być większa niż jeden;
2) dopuszcza się reklamę powyżej 18 m2 dla budynków posiadających więcej niż pięć kondygnacji nadziemnych,
jednak wielkość tablicy reklamowej nie może być większa niż 1/3 powierzchni ściany;
3) dla budynków posiadających od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych dopuszcza się tablicę reklamową
wielkości nie większej niż 18 m2 usytuowaną dolną krawędzią tablicy na wysokości dolnej linii poziomej
wyznaczonej przez światło okien drugiego piętra;
4) tablica reklamowa będzie dostosowana do kompozycji i dekoracji fasady, będzie usytuowana osiowo na tej
ścianie bez wymogu spełnienia warunków z § 15 ust. 1;
5) lokalizację i ekspozycję tablicy reklamowej uzasadni kontekst przestrzenny, to znaczy widoczność
z odpowiedniej odległości od strony najazdu, a jej przekaz będzie czytelny i niezakłócony;
6) preferuje się reklamy z grafiką w kolorystyce monochromatycznej współgrającej z kolorystyką elewacji oraz
malowane bezpośrednio na ścianie.
12. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na drzewach, w szpalerach
drzew, w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin.
13. Zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenie widokowego pasa
ochronnego określonego w planach zagospodarowania przestrzennego.
14. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na obiektach
inżynieryjnych i dźwiękochłonnych lub urządzeniach technicznych, obiektach małej architektury i pozostałych
elementach wyposażenia przestrzeni publicznych, poza wyjątkami przewidzianymi w uchwale.
§ 16. 1. Kształt, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów, tablic ofertowych oraz miejsce ich
umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku, a także uwzględniać jego funkcje
i ewentualne współistnienie z informacjami wizualnymi już zamontowanymi.
2. Zakazuje się sytuowania szyldów i tablic reklamowych, urządzeń reklamowych na budynku w sposób
zakrywający lub naruszający istotne elementy wystroju architektonicznego elewacji lub w sposób zakłócający
naturalne podziały i rytmy architektoniczne.
3. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych, muszą być tej samej wysokości w obrębie
budynku.
4. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych muszą być usytuowane w jednym
wyznaczonym pasie nad witrynami z zachowaniem równych odstępów między sobą oraz elementami
dekoracyjnymi elewacji.
5. Dopuszcza się lokalizację szyldów równoległych na budynkach jedynie w pasie kondygnacji
przeznaczonej na usługi lub handel (poniżej linii gzymsu lub w przypadku braku gzymsu poniżej linii
parapetów z zachowaniem odległości 1/10 wysokości szyldu od okien pierwszego piętra mieszkaniowego),
w szerokości witryn.
6. Dla budynków usługowych dopuszcza się lokalizacje szyldów i urządzeń reklamowych w formie
znaków bez tła nad górną krawędzią elewacji o ile będą to szyldy i urządzenia reklamowe identyfikujące
budynek, indywidualnie zaprojektowane do elewacji neony lub wynikające z projektu miejsca dla ekspozycji
reklam powyżej górnej kondygnacji, przy ograniczeniu ich wysokości względem wysokości budynku
w proporcji maksymalnie do 1/6, nie więcej niż do 1,7 m nad górną krawędź elewacji, z wyłączeniem
budynków o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 25° przy czym ograniczenie wysokości nie dotyczy
flag i masztów flagowych lub innych elementów zespołów systemowych. W centrach handlowych i galeriach
handlowych proporcja może wynosić do 1/3, nie więcej jednak niż 2,7 m.
7. W sytuacjach uzasadnionych względami artystycznymi dopuszcza się szyldy w formie znaków
przestrzennych, zakomponowanych w innych miejscach niż wskazane w uchwale, lecz muszą być one tak
zaprojektowane w swojej formie i kolorystyce, by były odbierane jako integralny element elewacji.
8. Dopuszcza się lokalizację do trzech szyldów: równoległego i semaforowego na nieruchomości
w miejscu prowadzenia działalności oraz dodatkowego dla lokali narożnych posiadających witryny sklepowe
od strony dwóch ulic.
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9. Dopuszcza się sytuowanie w centrach handlowych tablic reklamowych, nie większych niż 12 m2,
z pominięciem odległości wskazanych w §15 ust. 5 jeżeli tablica reklamowa promuje usługi i towary
oferowane pod adresem, na którym znajduje się tablica reklamowa; dopuszcza się jedną tablicę na 0,5 ha
terenu.
10. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach,
balustradach, murach oporowych itp., za wyjątkiem małej, systemowej, odpowiednio zaprojektowanej
informacji w formie tablicy o wymiarach nie większych niż 50 cm x 30 cm będącej szyldem na ogrodzeniu
przy wjeździe na posesję.
11. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych w formie reklamy naklejanej w świetle drzwi i witryn
lokalu lub obiektu usługowego również objętego zespołem systemowym, z wyłączeniem szyldów i haseł
reklamowych w formie liter bez tła lub logotypów o wysokości nie większej niż 15 cm i zajmującej
maksymalnie 25% witryny sklepowej; nie dopuszcza się kolorów jaskrawych.
12. Napisy i znaki graficzne umieszczone na namiotach oraz lambrekinach (falbanach) markiz i parasoli
nie będą uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich powierzchni,
nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni oraz w skali nieprzekraczającej 10%
powierzchni całego materiału z preferencją rozwiązań monochromatycznych.
13. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej i bliźniaczej wyznaczonej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego:
1) zakazuje się lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się szyld w miejscu prowadzonej działalności o powierzchni nie większej niż 50 cm x 30 cm
usytuowany od strony wejścia na posesję.
14. Regulacje ust. 13 stosuje się do obszaru nieposiadającego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w którym w promieniu 70 m od projektowanej lokalizacji znajduję się budynek jednorodzinny
lub bliźniaczy.
Oddział 3
Strefa A
§ 17. 1. W strefie A wprowadza się ograniczenie środków wyrazu, wielkości reklam i nośników
informacji wizualnej z zachowaniem niezakłóconych przestrzeni o szczególnych wartościach krajobrazowych,
reprezentacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.
2. Ustala się szczegółowe zasady obowiązujące w strefie A:
1) zakazuje się lokalizacji wszelkich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem dopuszczeń
z Oddziału 1 oraz za wyjątkiem:
a) zespołów systemowych, małych urządzeń reklamowych i tablic reklamowych w postaci: ujednoliconych
gablot ekspozycyjnych (w tym we wiatach przystankowych), słupów ogłoszeniowych
nie przekraczających 3 m, masztów flagowych, przy czym minimalna odległość tych systemowych
urządzeń między sobą oraz od znaków drogowych i znaków SIM (co nie dotyczy oznaczeń adresowych
i gablot ekspozycyjnych we wiatach) wynosi co najmniej 20 m,
b) totemów i pylonów, o ile zachowana jest odległość między nimi nie mniejsza niż 50 m i są spełnione
możliwości przestrzenne,
c) dopuszcza się pylon z szyldami w pasie chodnika nieprzekraczający 3 m wysokości przy wejściu do
budynku jedynie w przypadku obiektów o wysokich walorach architektonicznych dla których
nie przewidziano miejsca na informację wizualną lub cennych konserwatorsko budynków, pod
warunkiem, że:
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- montaż szyldu wiązałby się z niedopuszczalną ingerencją w elewacje cenne konserwatorsko,
z oryginalnymi szlachetnymi okładzinami kamiennymi, tynkami mineralnymi, itp.,
- nie koliduje on z ruchem pieszym,
- skala szyldów na pylonie będzie dostosowana do dekoracji architektonicznej parteru budynku,
- konstrukcja pylonu będzie miała prostą formę z możliwością wymiennych tablic,
- pylon będzie służył ekspozycji szyldów minimum trzech punktów usługowych lub handlowych,
d) tablicy reklamowej typu remontowo-budowlanego na rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych
o powierzchni ekspozycji reklamy nieprzekraczającej 30% pola ekspozycji,
e) tablic wyborczych;
2) dopuszcza się stosowanie jedynie elementów o najwyższych standardach estetyczno-technicznych;
3) lokalizacja, wielkość i forma szyldu na budynkach dobierana jest w oparciu o analizy architektonicznej całej
elewacji budynku lub pierzei, wynik analizy musi spełniać zapisy uchwały.
3. Dla budynków usługowych dopuszcza się lokalizacje szyldów i urządzeń reklamowych nad górną
krawędzią elewacji w formie znaków bez tła o ile będą to szyldy i urządzenia reklamowe identyfikujące
budynek, indywidualnie zaprojektowane do elewacji neony lub wynikające z projektu miejsca dla ekspozycji
reklam powyżej górnej kondygnacji, przy ograniczeniu ich wysokości względem wysokości budynku
w proporcji maksymalnie do 1/10, nie więcej niż do 1,7 m nad górną krawędź elewacji, z wyłączeniem
budynków o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 25° przy czym ograniczenie wysokości nie dotyczy
flag i masztów flagowych. W centrach handlowych i galeriach handlowych proporcja może wynosić do 1/3,
nie więcej jednak niż 2,7 m.
§ 18. 1. Kształt, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów, tablic ofertowych oraz miejsce ich
umieszczenia na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku, a także uwzględniać jego funkcje
i ewentualne współistnienie z informacjami wizualnymi już zamontowanymi.
2. Zakazuje się sytuowania szyldów i tablic reklamowych, urządzeń reklamowych na budynku w sposób
zakrywający lub naruszający istotne elementy wystroju architektonicznego elewacji lub w sposób zakłócający
naturalne podziały i rytmy architektoniczne.
3. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych, muszą być tej samej wysokości w obrębie
budynku.
4. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych muszą być usytuowane w jednym
wyznaczonym pasie nad witrynami, z zachowaniem równych odstępów między sobą oraz elementami
dekoracyjnymi elewacji.
5. Dopuszcza się lokalizację szyldów równoległych na budynkach jedynie w pasie kondygnacji
przeznaczonej na usługi lub handel (poniżej linii gzymsu lub w przypadku braku gzymsu poniżej linii
parapetów z zachowaniem odległości 1/10 wysokości szyldu od okien pierwszego piętra mieszkaniowego),
w szerokości witryn.
6. Dopuszcza się lokalizację do trzech szyldów: równoległego i semaforowego na nieruchomości
w miejscu prowadzenia działalności oraz dodatkowego dla lokali narożnych posiadających witryny sklepowe
od strony dwóch ulic.
7. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach,
balustradach, murach oporowych itp., za wyjątkiem małej, systemowej, odpowiednio zaprojektowanej
informacji w formie tablicy o wymiarach nie większych niż 50 cm x 30 cm pełniącej rolę szyldu na ogrodzeniu
przy wjeździe na posesję.
8. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych w formie reklamy naklejanej w świetle drzwi i witryn
lokalu lub obiektu usługowego również objętego zespołem systemowym, z wyłączeniem szyldów i haseł
reklamowych w formie liter bez tła lub logotypów o wysokości nie większej niż 15 cm i zajmującej
maksymalnie 20% witryny sklepowej; nie dopuszcza się kolorów jaskrawych.
9. Napisy i znaki graficzne umieszczone na namiotach oraz lambrekinach (falbanach) markiz i parasoli
nie będą uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich powierzchni,
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nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni oraz w skali nieprzekraczającej 10%
powierzchni całego materiału z preferencją rozwiązań monochromatycznych.
Oddział 4
Obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską
§ 19. 1. Dopuszcza się na budynkach objętych jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej jedynie
szyldy i tablice ofertowe. Powinny być one sytuowane w ich pierwotnej lokalizacji i zbliżonej do pierwotnej
formie. W przypadku braku danych, co do form historycznych szyld powinien nawiązywać do analogicznych
wzorów danego okresu lub otoczenia historycznego.
2. Kształt, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów, tablic ofertowych oraz miejsce ich umieszczenia na
budynku muszą być dostosowane do architektury budynku, a także uwzględniać jego funkcje i ewentualne
współistnienie z informacjami wizualnymi już zamontowanymi.
3. Zakazuje się sytuowania szyldów na budynku w sposób zakrywający lub naruszający istotne elementy
wystroju architektonicznego elewacji lub w sposób zakłócający naturalne podziały i rytmy architektoniczne.
4. Gdy liczba szyldów wizytówkowych na budynku (np. informujących o kancelariach adwokackich,
biurach notarialnych, gabinetach lekarskich oraz innych działalnościach prowadzonych powyżej parteru
usługowego) jest większa niż jeden, muszą być ujednolicone co do wielkości, wykonane z jednego materiału
i jednorodnej stylistyce oraz zgrupowane w wyznaczonym miejscu na elewacji w jednej osi.
5. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych, muszą być tej samej wysokości w obrębie
budynku.
6. Szyldy nad witrynami lokali usługowych i handlowych muszą być usytuowane w jednym
wyznaczonym pasie nad witrynami z zachowaniem równych odstępów między sobą oraz elementami
dekoracyjnymi elewacji.
7. Dopuszcza się lokalizację szyldów równoległych na budynkach jedynie w pasie kondygnacji
przeznaczonej na usługi lub handel (poniżej linii gzymsu lub w przypadku braku gzymsu poniżej linii
parapetów z zachowaniem odległości 1/10 wysokości szyldu od okien pierwszego piętra mieszkaniowego),
w szerokości witryn.
8. Dopuszcza się lokalizację do trzech szyldów: równoległego i semaforowego na nieruchomości
w miejscu prowadzenia działalności oraz dodatkowego dla lokali narożnych posiadających witryny sklepowe
od strony dwóch ulic.
9. Dopuszcza się sytuowanie znaków bez tła na dachu budynku dla podmiotu posiadającego dominującą
część obiektu, z wyłączeniem budynków o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 25°.
Rozdział 4.
Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane
§ 20. 1. Ustala się następujące zasady dotyczące ogrodzeń:
1) należy zachować ciągłość kompozycyjną i estetyczną ogrodzenia na całej długości posesji; za wyjątkiem stref
wjazdowych (bramy, przejścia piesze);
2) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń jedynie w liniach rozgraniczających tereny, w linii pierzei,
z dopuszczeniem odsunięcia jedynie w przypadku potrzeby zachowania odległości od sieci infrastruktury
technicznej, wynikającego z przepisów odrębnych;
3) dla ogrodzeń tymczasowych związanych z placem budowy dopuszcza się ogrodzenie pełne o maksymalnej
wysokości 2,2m;
4) ochronie podlegają historyczne ogrodzenia w otoczeniu obiektu objętego ochroną konserwatorską
(w szczególności wpisanego do rejestru), nowe muszą nawiązywać stylowo i materiałowo do elementów
historycznych;
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5) ogrodzenia od strony ulic, placów, ciągów pieszych i innych ogólnodostępnych miejsc muszą być dostosowane
do architektury budynków, z którymi są związane;
6) w sąsiedztwie skrzyżowań ulic, przy których nie zastosowano narożnych ścięć linii rozgraniczających
nie mniejszych niż 5 m x 5 m, zagospodarowanie na działkach narożnych nie może ograniczać widoczności dla
użytkowników ruchu w obrębie trójkątów widoczności; wyklucza się m.in. stosowanie ogrodzeń pełnych oraz
zieleni ograniczającej widoczność;
7) zakazuje się sytuowania ogrodzeń trwałych i tymczasowych w sposób pogarszający wegetację roślin.
2. Nakazuje się stosowanie następujących standardów jakościowych ogrodzeń:
1) utrzymywanie w należytym stanie ogrodzeń i usuwanie z nich wszelkich odpadów, w tym pozostałości po
banerach i plakatach reklamowych;
2) sytuowanie i utrzymanie zamocowanych w sposób trwały i docelowy (w szczególności bez braków
w elementach mocujących takich jak śruby, wkręty, gwoździe, kleje oraz bez zniekształceń);
3) sytuowanie i utrzymanie w kompletności (w szczególności bez ubytków w deskowaniu, w ceramice, bez
odprysków farby, tynków);
4) utrzymanie w czystości (w szczególności bez śladów po błocie, smarach, zaciekach rdzy);
5) sytuowanie i utrzymanie w funkcjonalności technicznej (w szczególności z prawidłowo funkcjonującymi
furtami w ogrodzeniu); oraz utrzymanie zakonserwowanych jego elementów zgodnie z powszechnie przyjętymi
zasadami dla danych materiałów budowlanych (w szczególności sezonowej impregnacji drewna lub
zabezpieczeniem przed korozją).
3. Zasady dotyczące ogrodzeń uwzględniające rodzaj zabudowy:
1) dla zabudowy jednorodzinnej:
a) należy stosować ogrodzenia w takiej samej lub zbliżonej formie i kolorze dla nieruchomości
usytuowanych na obszarach o jednolitej formie zagospodarowania,
b) ogrodzenie nieruchomości ma być lekkie ażurowe minimalnie w 50%, ewentualnie z podmurówką do
1 m wysokości w kolorystyce i z materiałów korespondujących z elewacją budynku, w wyjątkowych
przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania ogrodzeń pod warunkiem uzasadnienia historycznego lub
technicznego wynikającego ze specyficznej lokalizacji inwestycji,
c) mury oporowe mają być wykonane z naturalnych materiałów budowlanych (beton, kamień, dopuszcza się
stosowanie prefabrykatów betonowych), a ich forma i kolorystyka powinny harmonizować z kontekstem
przestrzennym oraz być spójne dla poszczególnych dzielnic miasta,
d) dopuszcza się ogrodzenia w formie żywopłotów lub innych nasadzeń; zaleca się stosowanie gatunków
rodzimych,
e) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych;
2) dla zabudowy wielorodzinnej:
a) zakazuje się grodzenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, za wyjątkiem:
- rozgraniczenia terenu żywopłotem lub innymi nasadzeniami z zaleceniem gatunków rodzimych,
- placów zabaw,
- boisk i innych obiektów sportowych,
- wybiegów dla psów,
- o wysokości nie większej niż 1,5 m wokół przedogródków wydzielonych dla lokali w parterze;
b) zakazuje się grodzenia przejść w istniejących ciągach komunikacyjnych;
3) dla zabudowy usługowej/przemysłowej:
a) należy projektować ogrodzenia w takiej samej lub zbliżonej formie dla nieruchomości usytuowanych
wzdłuż jednego pasa drogi publicznej, na obszarach o jednolitej formie zagospodarowania,
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b) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych w przypadku, gdy charakter prowadzonej działalności może
być uciążliwy dla otoczenia,
c) dopuszcza się ogrodzenia w formie żywopłotów lub innych nasadzeń, zaleca się stosowanie gatunków
rodzimych;
4) zakazuje się grodzenia otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów, rezerwatów przyrody, pól,
nieużytków porośniętych roślinnością, rzek, potoków i naturalnych zbiorników wodnych oraz innych obszarów
cennych przyrodniczo i krajobrazowo.
5) dla ogrodzeń ogródków gastronomicznych:
a) ogrodzenia ogródków gastronomicznych muszą spełniać wymogi wysokiej jakości estetycznej, być
wykonane z tworzyw naturalnych np.: metal, drewno, rattan lub dobrej jakości tworzyw sztucznych
w stonowanej kolorystyce; barwa wszystkich jego elementów musi współgrać optycznie z otoczeniem;
b) dopuszcza się logotypy firmowe na ogrodzeniu, lecz w odpowiednio małej skali (nie więcej niż 10 %
powierzchni, na której są umieszczone) oraz w kolorystyce w formie spójnej ze stylistyką ogrodzenia;
elementy ogródka wykonane z metalu muszą być w kolorystyce ciemnoszarej;
c) zakazuje się trwałego wiązania z gruntem ogrodzeń sezonowych ogródków gastronomicznych;
d) elementy stabilizujące konstrukcje ogródków gastronomicznych muszą być trwale zamontowane do
konstrukcji ogródków, ogrodzenie musi zapewniać bezpieczeństwo przechodniów i użytkowników
ogródków;
e) zakazuje się grodzenia ogródków gastronomicznych ogrodzeniami lamelowymi, sztachetowymi,
myśliwskimi oraz skonstruowanymi z palet.
Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21. 1. Okres i zakres dostosowania urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów:
1) 12 miesięcy dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów;
– urządzenia reklamowe oraz tablice reklamowe i szyldy należy dostosować do zasad określonych
uchwałą w terminie wymienionym w pkt.1, co nie dotyczy urządzeń reklamowych oraz tablic
reklamowych i szyldów usytuowanych w swoich lokalizacjach na podstawie pozwolenia na budowę
wydanego, albo zgłoszenia przyjętego, przed 1 maja 2020 roku, których termin posadowienia jeszcze
nie upłynął a dla których termin dostosowania wynosi 48 miesięcy.
2) Ustala się w zakresie zasad i warunków dostosowania dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
szyldów obowiązek:
a) usunięcia wszelkich niezgodnych z przepisami Uchwały elementów konstrukcyjnych reklam wraz z ich
zamocowaniami, w szczególności kotw, fundamentów, haków lub śladów lub otworach po
zamocowaniach,
b) przywrócenia elementów przestrzeni lub ścian zmienionych w wyniku sytuowania tablic reklamowych
lub urządzeń reklamowych i szyldów niezgodnych z przepisami Uchwały do stanu poprzedniego,
w szczególności poprzez uzupełnienie braków w powierzchniach i nawierzchniach sytuowania
materiałami budowlanymi oraz aranżacją wg stanu poprzedniego;
3) W przypadku niespełnienia zasad i warunków uzależnionych od wzajemnego dostosowania pomiędzy tablicami
reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi i szyldami pierwszeństwa dostosowania do przepisów Uchwały
wymaga tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe lub szyld według następującej kolejności:
a) niespełniające pozostałych zasad i warunków określonych w Uchwale,
b) o większej powierzchni służącej ekspozycji reklamy,
c) w złym stanie technicznym lub wizualnym (np. korodujące elementy konstrukcji, odpadające powłoki
malarskie konstrukcji, spękania, wyblakłości koloru),
d) wyższe względem poziomu najbliższej krawędzi jezdni.
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2. Nie wymaga się dostosowania wolnostojących urządzeń reklamowych, gdy ich lokalizacja nie odbiega
od lokalizacji według nowo przyjętych zasad o więcej niż 10%.
3. Zwalnia się z obowiązku dostosowywania istniejących ogrodzeń do wytycznych wprowadzonych
w uchwale, za wyjątkiem grodzeń określonych w §20 ust. 3 pkt.2 lit. b §21 ust.1 pkt.1 stosuje się odpowiednio.
4. Zwalnia się z obowiązku dostosowywania istniejących obiektów małej architektury do wytycznych
wprowadzonych w uchwale, z wyłączeniem automatów sprzedażowych i usługowych, automatów
przechowujących przesyłki, których okres dostosowawczy wynosi 12 miesięcy.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska
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PODZIAŁ MIASTA NA STREFY DLA POTRZEB OKREŚLANIA ZASAD I WARUNKÓW SYTUOWANIA OBIEKTÓW
MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 maja 2021 r.
Lista uwag w całości lub w części nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Gdyni
L.p.

Uwagi w całości lub części nieuwzględnione do projektu Uchwały wyłożonego
do publicznego wglądu, zgodnie z art. 37b ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2013 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zakres uwagi
Treść uwagi

Sposób
rozpatrzenia uwag
przez Prezydenta
Miasta Gdyni

Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia
uwag przez Prezydenta Miasta Gdyni

Rozstrzygnięcie Rady
Miasta Gdyni
o sposobie
rozpatrzenia uwag
w całości lub w części
nieuwzględnionych
przez Prezydenta
Miasta Gdyni

Zmiana granic strefy A będącej
rozwiązaniem systemowym nie jest
konieczna, bowiem zaostrzone rygory
odpowiednie jak dla strefy A wynikają dla
obszaru zabudowy dzielnicy Działek
Leśnych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
(ochrona konserwatorska) oraz z reżimu
przewidzianego dla zabudowy
jednorodzinnej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

OSOBY PRYWATNE
F. B. z dn. 02.11.2020 r.:

1.

Strefa A

Proponuję włączenie do Strefy A części obszaru
zabudowy dzielnicy Działki Leśne, w szczególności
zabudowy ulicy Warszawskiej, ze względu na ważną dla
miasta wartość architektoniczną.

Uwaga
nieuwzględniona

L. K. z dn. 05.11.2020 r.:

2.

Reklamy świetlne

Proszę o odpowiedź, czy będą dozwolone reklamy
Uwaga
świetlne na dachach budynków, które zostały
nieuwzględniona
zamontowane na budynkach wzniesionych przez
inwestora-firmę budowlaną. Podaję przykładul. Świętojańska-naprzeciw szpitala mamy olbrzymi neon
na dachu AB (Andrzej Boczek) czy neon na ulicy
Batorego (BMC), który świeci nocą i zakłóca nam
odpoczynek.
L. D. z dn. 07.12.2020 r.:

Projekt uchwały nie wyklucza,
w szczególnych sytuacjach reklam
nocnych uznając, iż jest to element
nocnego krajobrazu Miasta.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

3.

§5 ust.5

Bardzo popieram zakaz instalacji w Gdyni ławek
reklamowych, w szczególności gdyby miały one

Mała architektura podporządkowana jest
w uchwale uwarunkowaniom estetycznym

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona
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6.

4.

§5 ust.8
(obecnie §5 ust.7)

5.

§5 ust.9
(obecnie §5 ust.8)

Reklama na ślepych
ścianach

pokrywać przestrzeń publiczną seryjnie. Pamiętam jak
kiedyś nasze miasto pokryły czerwone ławki Faktu, raziły
po oczach i nie były zbyt estetyczne. Jest to dobre
ograniczenie. Jednak zastanawia mnie, czy by do niego
nie było warto dodać jakiegoś wyjątku, by w Gdyni
mogła stanąć ławeczka festiwalowa [z różnych licznych
festiwali], czy ławeczka zakochanych na walentynki zawsze jako instalacja tymczasowa i obostrzona licznymi
uwarunkowaniami estetycznymi. Proszę o rozważenie
propozycji.
Czy będą wymagane przebudowy obecnych wiat i jak tak
to ile czasu będą na to miały wspólnoty i spółdzielnie.

i funkcjonalnym związanym, co do zasady
z rekreacją, terenami zielonymi lub
ogródkami gastronomicznymi. Nie leży w
idei regulacji rozwijanie nowatorskich
form reklamowych podmiotów
gospodarczych w postaci mebli miejskich.

Uwaga
nieuwzględniona

Wiaty śmietnikowe jako mała architektura
techniczna są zwolnione z obowiązku
dostosowywania do wytycznych uchwały.
Uwagi są zasadne w zakresie eliminacji
tego typu niestandardowych przypadków
małej architektury od standardów
uchwały.

Pod stadionem mamy przystanek-bramkę, czy taka
Uwaga
instalacja będzie nadal możliwa? Czy pod lodowiskiem
nieuwzględniona
będziemy mogli ustawić przystanek wyglądający na
wiecznie zamarznięty, przy pływalni olimpijskiej
wyglądający jak basen z torami, a przy oceanarium jak
wielkie akwarium, a przy terminalu promowym jak
fragment okrętu lub statku. W moim przekonaniu takie
instalacje trącą trochę tandetą i pokrycie nimi całego
miasta byłoby znacznym błędem, jednak czy chcemy
zabrać sobie taką możliwość na zawsze, nawet eventowo?
W. K. z dn. 03.11.2020 r. i z dn. 15.11.2020 r.:
Rozważyć ograniczenie możliwości instalacji reklam na
Uwaga
Instalacja nośników reklamowych na
ślepych ścianach budynków. Proponowane zapisy
nieuwzględniona
ślepych ścianach budynków została
spowodowałyby praktycznie brak zmian, jeżeli chodzi
ograniczona poprzez zastosowanie
o reklamy na przykład wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego na
parametrów proporcji do wysokości
Obłużu na ślepych ścianach wieżowców – a te reklamy są
budynków oraz jest uwarunkowania
bardzo uciążliwe wizualnie, szczególnie dla pieszych. Dla
ilością pięter. Dodatkowo obowiązują
reklam powyżej 18 m kw. na ślepych ścianach budynków
odległości od dróg i skrzyżowań.
należałoby wprowadzić analogiczne, jak dla billboardów,
W znaczącym stopniu ograniczy to
ograniczenie odległości między sobą, na przykład
możliwość lokalizowaniu reklam na
minimum 100 metrów między takimi
ślepych ścianach budynków. Dodatkowo
wielkoformatowymi reklamami na ślepych ścianach
obostrzenia doprowadziłyby do całkowitej
budynków – albo całkiem ich zakazać. Proponowałbym
likwidacji tego typu nośników z
dopuszczenie na takich ślepych ścianach wysokich
przestrzeni miasta. Nakaz sytuowania
budynków dopuszczenie reklam powyżej 18 m. kw.
reklam wielkopowierzchniowych
wyłącznie w formie malowanej bezpośrednio na elewacji
w formie malowanej jest nieuzasadnione.
– jest to rozwiązanie estetyczne i nie tak inwazyjne, jak
Malowanie reklam jest szlachetniejszą
zwykłe reklamy wyklejane/materiałowe o powierzchni
formą realizacji jednak bez wpływu na

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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powyżej 18 metrów kwadratowych. Myślę, że warto
także rozważyć ograniczenie sztucznego doświetlania
takich reklam – malowane reklamy powinny być
oświetlane wyłącznie światłem naturalnym.

7.

Strefa B

Rozważyć większe ograniczenie możliwości stawiania
wolnostojących reklam wielkoformatowych typu
billboard (powyżej 9 m kw.) w Strefie B – na przykład
ograniczyć ich stawianie wzdłuż dróg w strefie
zamieszkania, albo w bliskiej odległości od zabudowy
wielorodzinnej.

Uwaga
nieuwzględniona

8.

Uwaga ogólna

Uwaga
nieuwzględniona

9.

Logotyp

Ponadto warto rozważyć wymuszenie egzekwowania
zakazów już funkcjonujących w Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego stawiania takich
nośników reklamowych.
Brak jest określenia dozwolonej wielkości logotypów
marek eksponowanych na elewacjach obiektów
wyłącznie usługowych (galeriach handlowych
i biurowcach) – należałoby to uszczegółowić.
Skrócić okres dostosowania dla urządzeń reklamowych i
tablic reklamowych, które zostały objęte wyjątkiem od
terminu 12 miesięcy, z 60 miesięcy (5 lat) do 24 miesięcy
(2 lat). 5 lat to jest bardzo długi okres przejściowy. W
Gdańsku i Sopocie wszystkie reklamy, także te, które
zostały zrealizowane na podstawie pozwolenia na
budowę, musiały zniknąć przed upływem dwóch lat od
wejścia w życie uchwały krajobrazowej w tych miastach.
Biorąc pod uwagę, że Gdynia będzie uchwalać swoją
uchwałę dopiero kilka lat po Gdańsku i Sopocie, okresy
dostosowawcze w Gdyni nie powinny być jeszcze
dłuższe niż w wymienionych miastach.

§17 ust.1 pkt.1
(str. 16)
(obecnie § 21 ust.1
pkt.1)

Uwaga
nieuwzględniona
Uwaga
częściowo
uwzględniona

grafikę wykonanie w tej technologii nie
ma większego znaczenia dla zachowania
wartości krajobrazowych. W związku z
znacznymi obostrzeniami dotyczącymi
lokalizowania reklam
wielkopowierzchniowych uznaje się za
bezzasadne dodatkowe ograniczenie,
w postaci zakazu doświetlania sztucznym
światłem.
Z punktu widzenia ochrony krajobrazu
istotniejsze jest ograniczenie nośników
reklamowych w sąsiedztwie lasów
i zieleni. Zaproponowane ustalenia
sytuowania nośników wolnostojących
wzdłuż pasa drogi w strefie zamieszkania,
tj. odległość od budynków, od pasa drogi
i skrzyżowań, rozrzedzenie między
nośnikami są optymalnym rozwiązaniem
wyważającym interesy społeczne oraz cel,
jakim jest ochrona krajobrazu ochrony
krajobrazu.
W uchwale krajobrazowej brak delegacji
ustawowej, która dawałaby możliwość
egzekwowania zakazów wynikających z
planów miejscowych.
Gabaryty szyldów zależą od kontekstu
architektoniczno-przestrzennego elewacji
budynku.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
skrócenie okresu dostosowawczego do
48 miesięcy. Uwaga dotyczy skrócenia
okresu dostosowawczego dla urządzeń
reklamowych funkcjonujących na
podstawie zezwoleń i zgłoszeń, co do
zasady nieograniczonych terminem.
Wniosek dotyczy naruszenia uprawnień
uzyskanych zgodnie z prawem i jest
sporny w wykładni ustawy. Gdynia
przyjęła okres bardzo długi unikając tym
samym zarzutu, iż nadmiernie narusza

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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10.

Totem

11.

Reklama na dachach
– obszar historyczny

12.

Ogrodzenia

Ograniczyć (ustalić) maksymalną szerokość i wysokość
totemów – czy dopuszczalne będą kilkunastometrowe
totemy z nazwą na przykład sieci handlowej albo stacji
benzynowej?
Zakazać sytuowania reklam nad górną krawędzią
elewacji budynku na obszarze historycznego układu
urbanistycznego Śródmieścia Gdyni, które jest
Pomnikiem Historii – chodzi mi szczególnie o niezwykle
uciążliwą wizualnie reklamę nad kamienicą OgończykaBlocha i Mazalona przy ul. Piłsudskiego. Alternatywnie
można rozważyć zakazanie takich form reklamy np. na
budynkach mieszkalno-usługowych w Strefie A, albo na
budynkach wpisanych do rejestru zabytków.
Czy zgodnie z uchwałą krajobrazową dopuszczalne
będzie częściowe grodzenie bloków wielorodzinnych –
w ten sposób, że wejście na teren osiedla lub przejście
przez to osiedle jest utrudnione? Na przykład ograniczone
do jednego albo dwóch wąskich nieogrodzonych przejść
przez płot otaczający osiedle.
Przykładem takiego nowo wybudowanego osiedla są
cztery nowe bloki mieszkalne przy Maciejewicza 19-25
na Obłużu („Osiedle Regatta” - deweloper Polservice
Development sp. z o.o).
Na tym osiedlu postawiono płot wzdłuż sztucznie
wykreowanej skarpy, dodatkowo ogrodzenie ciągnie się
nawet tam, gdzie nie ma żadnej różnicy wysokości po
obu stronach płotu. Pozostawiono dwa wąskie wejścia na
teren osiedla, oraz jedno od strony lasu. Płot szczelnie
oddziela osiedle od lasu.

Uwaga częściowo
uwzględniona

prawa nabyte, które zgodnie z ustawą
mogą być ograniczone ze względu na
wartości przyjęte w ustawie. Dla
uprawnień nienabytych legalnie okres
dostosowawczy jest najkrótszy
z możliwych.
Wprowadzono maksymalną wysokość
pylonu.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Projekt uchwały redukuje możliwość tego
typu reklam na obszarze strefy A
dopuszczając jedynie wyjątki dotyczące
oznaczeń właścicielskich lub
identyfikujących budynek. Projekt
wyklucza tego typu reklamy na
budynkach mieszkalno-usługowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Część uwagi odnosi się do sytuacji
incydentalnej konkretnej lokalizacji i jako
taka nie może być podstawą do
przyjmowania rozwiązań normatywnych o
szerokim zakresie obowiązywania. Istotą
rozwiązań uchwały w zakresie nakazu
likwidacji grodzeń jest wprowadzenie
obowiązku udrożnienia ciągów
komunikacyjnych jako konsekwencja
przywrócenia właściwie zaprojektowanej
obsługi terenu w projektach i planach ich
zagospodarowania. Uchwała nie
podejmuje obowiązku rozgradzania tak
zwanych „zamkniętych osiedli”, poza
powyższym przypadkiem.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

To też jest według mnie niedopuszczalne – osiedle od
lasu jest ogrodzone płotem, przez który jest tylko jedno
konkretne przejście przez zamykaną furtkę. Wokół całego
lasu na Obłużu chyba nie ma drugiego takiego miejsca,
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13.

14.

Ogrodzenia

Rozszerzenie strefy
A

gdzie las jest oddzielony od zabudowań płotem, a wejście
do lasu jest ograniczone do jednej zamykanej furtki.
Postuluję uszczegółowienie zakazu grodzenia – że
Uwaga częściowo
niedopuszczalne jest nie tylko całkowite, ale i częściowe
uwzględniona
grodzenie bloków wielorodzinnych, oraz że nie można
wykorzystywać naturalnej lub sztucznie wykreowanej
różnicy wysokości w ukształtowaniu terenu jako
pretekstu do stawiania płotów wokół bloków
wielorodzinnych. W takich miejscach można co najwyżej
ustawiać barierki, a nie płoty. Postuluję także o
ograniczenie i uszczegółowienie tworzenia grodzonych
„ogródków” wokół parterów budynków wielorodzinnych,
przynależnych do mieszkań parterowych – aby te ogródki
parterowe nie uniemożliwiały przechodzenia między
budynkami. Konieczne jest zachowanie w jak
największym stopniu ciągów pieszych, które istniały już
przed budową danych budynków. W omawianym
przykładzie osiedla na Obłużu deweloper de facto
zlikwidował istniejący ciąg pieszy (przebiegający
przez/obok nowych bloków Maciejewicza 23 i 25) i nie
stworzył dla niego żadnej alternatywy – a można było w
niedalekiej odległości zbudować chociażby schody (w
miejscu drugiego zdjęcia), przez co powstałaby
alternatywa dla istniejącego dotychczas ciągu.
S. R. z dn. 01.12.2020 r.:
Pragnę zgłosić uwagę do projektu Uchwały
Uwaga
krajobrazowej Miasta Gdyni. Wnoszę o rozszerzenie
nieuwzględniona
strefy A zaostrzonego rygoru wizualnego.
Mieszkam w Gdyni (dzielnica Wzgórze Św.
Maksymiliana), ale większość życia mieszkałem na
przedmieściach, mój brat mieszka na osiedlu Fikakowo,
mama w Redzie. Znam więc dokładnie tzw. "wylotówki"
z miasta i od lat kłują mnie setki, tysiące nośników
reklamowych, którymi są one upstrzone. Od dawna
czekałem na Uchwałę krajobrazową, która uporządkuje
nasze miasto w tej kwestii. Jakież rozczarowanie
przeżyłem, gdy zobaczyłem, że podstrefa A obejmuje
jedynie Śródmieście, Wzgórze, Redłowo i Orłowo.
Rozumiem, że te dzielnice zawsze traktowane były
w pewien szczególny sposób przez władze miasta.

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
zakaz grodzeń na przyszłość
i dostosowanie istniejących tylko
w zakresie ciągów komunikacyjnych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Zmiana granic strefy A będącej
rozwiązaniem systemowym nie jest
właściwa. Strefa A najostrzej ingerująca w
prawa właścicielskie, zasady wolności
gospodarczej i zastana praktykę rynkową
stanowi najcenniejszą krajobrazowo część
miasta głównie opartą na przedwojennym
układzie urbanistycznym. Dynamiczny
rozwój miasta w drugiej połowie XX
wieku spowodował urbanizację
wymienionych we wniosku dzielnic lecz
krajobrazowo tereny te nie są tak spójne
jak obszar strefy A. Najcenniejsze
kulturowo obszary strefy B (Oksywie,
Wielki Kack, itd..) otrzymały rygor

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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Willowe, modernistyczne, blisko zatoki. Dlaczego jednak
pozostała część Gdyni od zawsze traktowana jest po
macoszemu? Być może warto zastanowić się, czy
brzydota z której słynie np. Chylonia, spowodowana jest
niskimi cenami mieszkań i złą opinią o mieszkających
tam ludziach, czy na odwrót? Być może to właśnie jest ta
praca u podstaw, którą trzeba wykonać, żeby dzielnice
takie jak Grabówek czy Karwiny przeszły proces
gentryfikacji? Zacząć od uporządkowania przestrzeni
publicznej? Spójrzmy prawdzie w oczy - o ile nadmorska
część Orłowa jest faktycznie drogą willową dzielnicą, o
tyle Płyta Redłowska jest niczym niewyróżniającym się
blokowiskiem. Jakość zamysłu urbanistycznego jest tam
identyczna z Chylonią w okolicy Parku Kilońskiego.
Dlaczego zatem Płyta Redłowska znalazła się w strefie A
a Chylonia w strefie B?
Wnoszę o drastyczne rozszerzenie strefy A zaostrzonego
rygoru wizualnego. W mojej opinii powinna ona
obejmować, oprócz już objętych rejonów, całe dzielnice
zlokalizowane wzdłuż popularnych ulic:
1. Cisową, Chylonię, Leszczynki - wzdłuż ul. Morskiej,
Chylońskiej, Kartuskiej.
2. Cały Grabówek i Działki Leśne - jak można było ich
nie objąć strefą A?!
3. Obłuże, Pogórze - wzdłuż ul. Kwiatkowskiego, Dąbka,
Unruga.
4. Z pewnością rejon centrum handlowego Riviera! Które
szpeci Wzgórze Św. Maksymiliana i Śródmieście nawet
swoim wyglądem przez tory.
5. Orłowo (całe, nie tylko nadmorską część i okolice
hotelu Quadrille).
6. Mały Kack, Wielki Kack do obwodnicy.
Generalnie mówiąc - dopuszczam strefę B jedynie
wzdłuż terenów przemysłowych (jak ul. Hutnicza czy
okolice portu) czy dzielnice zlokalizowane za Obwodnicą
Trójmiasta. Rozumiem, że jest wielu fanów
suburbanizacji i osiedlania się w Wiczlinie czy
Chwarznie, ale to właśnie te dzielnice, generujące miastu
tylko koszty utrzymania infrastruktury powinny być
traktowane po macoszemu, a nie stare, rozwinięte
i doskonale skomunikowane dzielnice miasta.

przewidziany dla strefy A. Legislator
samorządowy ingerując w prawa
obywatelskie i gospodarcze musi
zachować zasadę proporcjonalności
między uzasadnionym celem publicznym
a skalą ingerencji w prawa społeczności
lokalnej.
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15.

16.

17.

Okres
dostosowawczy

Dostosowanie
ogrodzeń

Uwaga ogólna

P. W. z dn. 07.12.2020 r.:
Okres adaptacji istniejących legalnych nośników
Uwaga
reklamowych powinien być skrócony do roku. Obecny w częściowo
uwzględniona
projekcie okres pięciu lat to skandal - Gdynia jest
opóźniona 2 lata w stosunku do Gdańska i Sopotu
w procesie uchwalania ustawy krajobrazowej. Firmy
reklamowe miały w związku z tym dodatkowe 2 lata,
żeby zarabiać pieniądze na zaśmiecaniu naszego
krajobrazu i należy temu położyć kres ja najszybciej,
a nie je hołubić.

Należy nałożyć obowiązek dostosowania ogrodzeń
Uwaga
osiedli wielorodzinnych do przepisów ustawy,
nieuwzględniona
z odpowiednio długim okresem przejściowym. Grodzenie
osiedli wielorodzinnych jest szkodliwą modą, którą
można porównać do nowotworu rozwijającego się na
zdrowej miejskiej tkance. Mamy w tym momencie
jedyną, pokoleniową szansę, żeby cofnąć skutki tego
szaleństwa i nie możemy jej zaprzepaścić. Niechby to
nawet miało trwać 10 lat, to lepsze to jest, niż nie
robienie niczego. Sam mieszkam na grodzonym osiedlu i
wiem, że bez nakazu z góry nic się w tej kwestii nie
zmieni.
P. D. z dn. 06.12.2020 r.:
Jakkolwiek szanuję chęć podjęcia uporządkowania
Uwaga
przestrzeni publicznej w kwestii reklam to uważam, że
nieuwzględniona
podejmowanie jej w czasach pandemii i wprowadzanych
co rusz obciążających gospodarczo ograniczeń jest
mocno nietrafione.
Można powiedzieć, że żyjemy w układzie naczyń
połączonych, stąd też w niemal w każdej dziedzinie życia
odczuwamy wpływ wprowadzanych obostrzeń, które
zapewne jeszcze się pogłębią. W czasie szalejącej

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
skrócenie okresu dostosowawczego do
48 miesięcy. Uwaga dotyczy skrócenia
okresu dostosowawczego dla urządzeń
reklamowych funkcjonujących na
podstawie zezwoleń i zgłoszeń, co do
zasady nieograniczonych terminem.
Wniosek dotyczy naruszenia uprawnień
uzyskanych zgodnie z prawem i jest
sporny w wykładni ustawy. Gdynia
przyjęła okres bardzo długi unikając tym
samym zarzutu, iż nadmiernie narusza
prawa nabyte, które zgodnie z ustawą
mogą być ograniczone ze względu na
wartości przyjęte w ustawie. Dla
uprawnień nienabytych legalnie okres
dostosowawczy jest najkrótszy
z możliwych.
Uwaga nieuwzględniona z uwagi na brak
narzędzi egzekucyjnych w upoważnieniu
ustawowym. Wyjątek stanowi
dostosowanie ogrodzeń w zakresie ciągów
komunikacyjnych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Istota uwagi dotyczy momentu
wprowadzenia uchwały i jej
niekorzystnego wpływu na dynamikę
działalności gospodarczej w okresie
obostrzeń pandemicznych. Z uwagi na
okresy dostosowawcze uwagi zgłoszone
przez wnioskodawcę zostają
uwzględnione przesunięciem
wprowadzonych rygorów w okresie od 12

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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pandemii niestety wiele osób traci i jeszcze zapewne
utraci swoje miejsca pracy. Reklamy zewnętrzne, jako
gałąź marketingu, jak ktoś słusznie kiedyś ujął jest
„dźwignią handlu”, która tak naprawdę napędza pracę
całej gospodarki, a zatem przyczynia się do dobra, które
posiada każdy z nas. Reklama którą widzimy w wielu
miejscach, to wbrew pozorom nie martwe banery, a praca
wielu ludzi zarabiających w ten sposób na swoje
utrzymanie i życie. Niestety, wprowadzenie nowej
ustawy krajobrazowej w proponowanym czasie i kształcie
wymusi konieczność wprowadzenia wielu głębokich
zmian, co pociągnie za sobą niestety konieczność
likwidacji miejsc pracy i działających firm, odbierając
możliwość utrzymania dla wielu osób. Abstrahując od
nieścisłości jakie dostrzegam w przesłanym projekcie
uchwały, poddaję pod rozwagę zmianę momentu na
proponowanie i prowadzenie tego typu zmian.
W związku z powyższym wnoszę o odłożenie w czasie
dyskusji i wdrażania proponowanych zmian.

do 48 miesięcy.

K. L. z dn. 06.12.2020 r.:

18.

§17 ust. 3 (str.16)
(obecnie §21 ust.3)

Wnoszę o dodanie w par. 17, ust. 3 ww. uchwały zapisu
"Zwalnia się z obowiązku dostosowywania istniejących
ogrodzeń do wytycznych wprowadzonych w uchwale, za
wyjątkiem grodzeń określonych w par. 16, ust. 3, pkt. 2,
lit. c oraz par. 16, ust. 3, pkt. 4"(obecnie §20 ust.3 pkt.2
lit. b oraz §20 ust.3 pkt.4). UZASADNIENIE w uchwale
krajobrazowej wpisano cyt. "zakazuje się grodzenia
przejść w istniejących ciągach komunikacyjnych", zaś w
(rozdz. 4, par. 16, ust. 3, pkt. 4) "zakazuje się grodzenia
otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów,
rezerwatów przyrody, pól, nieużytków porośniętych
roślinnością, rzek, potoków i naturalnych zbiorników
wodnych oraz innych obszarów cennych przyrodniczo
i krajobrazowo." Należy uznać te zapisy za korzystne
z punktu widzenia mieszkańców Gdyni. Jest bowiem
bezsprzeczne, że grodzenie ciągów pieszych tworzy
bariery w poruszaniu się dla pieszych, co powoduje
wydłużanie ich drogi. Przestrzenie publiczne powinny
być dostępne dla wszystkich i taką intencją jak mniemam

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zakresie
przepisów przejściowych, gdzie
wprowadzono dostosowanie rozgrodzenia
ciągów komunikacyjnych jednak bez
ograniczenia jedynie do ciągów jedynie
pieszo-rowerowych. Zaś grodzenie
ciągów zielonych i rekreacyjnych
wykluczona jedynie w przyszłości.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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kierował się uchwałodawca.
Problemem są przepisy przejściowe. W par. 17, ust. 3
zapisano cyt. "Zwalnia się z obowiązku dostosowywania
istniejących ogrodzeń do wytycznych wprowadzonych w
uchwale”. Powyższy zapis niesie za sobą istotne ryzyko.
Właściciele lub zarządcy posesji, przez które przebiega
ciąg komunikacyjny mogą zagrodzić ciągi
komunikacyjne już po uchwaleniu, a jeszcze przed
wejściem w życie ww. uchwały. To bardzo negatywnie
odbije się na spójności przestrzeni w Gdyni i w
szczególności na ruchu pieszym. Przyniesie także skutek
odwrotny do zamierzonego, czyli wzrost liczby grodzeń
ciągów komunikacyjnych. Wprowadzenie zapisu
o konieczności rozbiórki grodzeń ciągów
komunikacyjnych sprawi, że nie będzie sensu szybkiego
ogrodzenia przejść, zaś odpowiednio długi okres
przejściowy sprawi, że właściciele i zarządcy terenów
będą mieli możliwość przygotowania odpowiednich
działań. Zrozumiałym jest, że nakaz modernizacji
wszystkich ogrodzeń w całym mieście to byłyby ogromne
koszty i protesty, o tyle konieczność usunięcia jednego
przęsła płotu, otwarcia na stałe furtki etc. nie jest kwestią
generującą istotne koszty. Korzyści zaś, w postaci
promowania ruchu pieszego, spójności przestrzeni miasta
są w tym zakresie nie do przecenienia. Jednocześnie
wnioskuje się, aby w rozdz. 4, par. 16, ust. 3, pkt. 2, lit. c)
sformułowanie „ciągach komunikacyjnych” zastąpić
sformułowaniem „ciągów pieszych lub pieszorowerowych”.
Istotą zapisu w intencji uchwałodawcy jest zapewne
promowanie zrównoważonej mobilności indywidualnej,
co jest zgodne ze dokumentami programującymi rozwój
miasta (Strategia Rozwoju Gdyni, Plan Zrównoważonej
Mobilności Aktywnej i in.).
F. R. z dn. 04.12.2020 r.:

19.

Definicja szyldu

Pragnę zwrócić uwagę na konieczność doprecyzowania
pojęcia szyldu. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szyld
jest uznawany za tablicę reklamową lub urządzenie

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
definicje ustawową, która nie daje
podstaw do jej modyfikacji przez Radę
Miasta Gdyni.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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20.

Lokalizacja szyldów

reklamowe:
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
16d) „szyldzie” – należy przez to rozumieć tablicę
reklamową lub urządzenie reklamowe informującą
o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się
znajdują; Projekt uchwały określa osobno szczegółowe
wymagania dla reklam i szyldów, zaś definicja
z cytowanej ustawy zalicza szyld do reklam.
Doprecyzowanie definicji szyldu, w ramach uchwały,
pozwoliłoby na jednoznaczne interpretowanie różnic
między szyldem informującym o użytkowniku lokalu,
a wszelkiego rodzaju reklamami.
Wnoszę o wprowadzenie zapisu, aby w zabytkowym
Śródmieściu Gdyni, w strefie, która została uznana za
Pomnik Historii (rysunek po lewej stronie), była
dopuszczona realizacja szyldów wyłącznie w witrynach
lokali użytkowych, z jednoczesnym zakazem montowania
ich w innych miejscach, szczególnie na elewacjach
budynków.
Powyższe powinno obowiązywać w obszarze uznanym za
Pomnik Historii, a w innych dzielnicach/obszarach Gdyni
może to być zalecenie. Taki zapis uchwały krajobrazowej
pozwoliłby lepiej ochronić i docenić unikatową,
wyjątkową modernistyczną architekturę Śródmieścia
Gdyni. Obecnie jest ona zasłaniana i zniekształcana przez
różnorodność i często szpetotę szyldów, które powinny
znajdować się w dużo mniej eksponowanych miejscach
budynków, czyli, w mojej opinii, właśnie w witrynach
lokali. W uzasadnionych wypadkach, wynikających
z uwarunkowań historycznych, możliwe byłoby
odstępstwo od tego zapisu na podstawie decyzji
Konserwatora Zabytków. Pozwoliłoby to w jak
największym stopniu docenić walory i wartość Pomnika
Historii, który to tytuł jest przecież najwyższym
wyróżnieniem nadawanym najważniejszym polskim
zabytkom.
Powyższe rozwiązanie przyczyniłoby się ponadto do
zwiększenia szans wpisu modernistycznego Śródmieścia
Gdyni na światową listę Unesco, poprzez brak ingerencji
szyldów w modernistyczne i zabytkowe elewacje

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na próbę
zaostrzenia reżimów reklamowych
odnoszących się do szyldów. ponad
poziom proponowanej ochrony
konserwatorskiej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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budynków. Rozwiązanie takie pozwala w pełni docenić
wyraz architektoniczny budynku, gdyż nie zasłania się
detali architektonicznych i nie powoduje zaburzenia
kompozycji, tak szczególnych w tym zabytkowym
obszarze . Należy zaznaczyć, że rozwiązanie to jest już
praktykowane w wielu miejscach Śródmieścia Gdyni,
stosowane ze znakomitym efektem dla odbioru elewacji.

21.

22.

Oddział 2

Lokalizacja tablicy
reklamowej

K. Ć. z dn. 30.11.2020 r.:
W projekcie uchwały, w Oddziale 2 dotyczącym strefy B, Uwaga
§13 ust. 12 (obecnie §15 ust.11) "dopuszcza się
nieuwzględniona
lokalizację tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
na ślepych ścianach", które w §2 ust.1 pkt. 16 (obecnie §2
ust.1 pkt.20) definiowane są następująco "należy przez to
rozumieć elewację boczną pozbawioną okien, drzwi,
elementów wystroju architektonicznego i dobudówek".
Uważam, że takie zawężenie możliwości instalowania
tablic reklamowych jest zbyt purystyczne, gdyż nie
uwzględnia kilku elementów mogących wystąpić
w ścianach szczytowych a niewpływających na estetykę
budynku z zawieszoną tablicą reklamową. Do takich
elementów zaliczyłbym np, często spotykane okienka
piwniczne czy niewielkie okienka na poddaszu. W
gdańskiej uchwale krajobrazowej dopuszcza się
wykonanie reklam w postaci murali "na elewacji
pozbawionej otworów okiennych (z wyłączeniem
otworów okiennych klatek schodowych, pomieszczeń
technicznych, piwnicy, poddaszy). Wnoszę
o wprowadzenie podobnych wyłączeń do projektu
gdyńskiej uchwały krajobrazowej, może nawet z
dodatkowym zabezpieczeniem, że powierzchnia tych
otworów okiennych nie powinna przekraczać p. 1%
powierzchni całej elewacji.
Również wysokość umieszczenia tablicy reklamowej na
Uwaga
budynkach o wysokości od 3 do 5 kondygnacji „na
nieuwzględniona
wysokości dolnej linii poziomej wyznaczonej przez
światło okien drugiego piętra”, w przypadku budynków
dwupiętrowych i trzypiętrowych wydaje się zbyt duża. W
budynku trzykondygnacyjnym tablica reklamowa byłaby
pod samym dachem co byłoby sprzeczne z głównym

Uchwała przyjmuje regułę
podporządkowania akcji reklamowej na
budynku jego walorom
architektonicznym. W konsekwencji,
jeżeli ściana ma otwory okienne, nawet
niewielkie na poziomie piwnicznym lub
poddasza, to taka ściana przestaje być
ścianą ślepą, a jest standardową ścianą
elewacyjną ze swoiście zaprojektowanymi
otworami i dużą płaszczyzną elewacji, ale
nie zaprojektowaną do ekspozycji
reklamy. Projekt zakłada wyłączenie
takiej ściany z akcji reklamowej.

Skala tablicy reklamowej na ślepej ścianie
została ograniczona ustaleniem dolnej
granicy na poziomie linii świateł drugiego
piętra. Jeżeli budynek jest stosunkowo
niski powierzchnia ściany staje się zbyt
mała do ekspozycji reklamy, zaś uwaga
zmierzająca do ekspozycji reklam na
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23.

Okres
dostosowawczy

24.

Ogrodzenia

25.

Dostosowanie
ogrodzeń

celem uchwały, którym jest estetyka przestrzeni
miejskiej. W przypadku budynków tej wysokości lepsze
byłoby sformułowanie „na wysokości dolnej linii
poziomej wyznaczonej przez światło pierwszego piętra.
STOWARZYSZENIA
Miasto Wspólne z dn. 07.12.2020 r.:
Wnosimy o:
Uwaga częściowo
Objęcie 12 miesięcznym okresem przejściowym
uwzględniona
wszystkich urządzeń reklamowych, tablic reklamowych
i szyldów; również tych, usytuowanych na podstawie
pozwolenia na budowę. (Rozdział 5., § 17. 1str.16)(obecnie §21 ust.1).
Zastosowanie przewidzianego 5-letniego okresu
przejściowego jest ze szkodą dla głównego celu
przygotowywanej uchwały. Jest to okres rekordowo
długi, a w kontekście już stosowanej uchwały
krajobrazowej w Sopocie i Gdańsku, z którymi Gdynia
tworzy jedną metropolię, spowoduje on, że nasze miasto
będzie wkrótce bardzo mocno negatywnie wyróżniać się,
jeśli chodzi o estetykę przestrzeni publicznej. Roczny
okres przejściowy wydaje się być wystarczający dla
amortyzacji urządzeń reklamowych. Warto dodać, że 2letni okres przejściowy u naszych sąsiadów, wybronił się
w sądach, podobnie może być z rocznym.
Jeśli ta uwaga nie zostanie uwzględniona, wnosimy
o zastosowanie tylko w strefie A 12-miesięcznego okresu
przejściowego dla wszystkich wymienionych nośników
reklamowych, także posiadających pozwolenie na
budowę.
O dodanie w rozdziale rozdz. 4, par. 16, ust. 3, pkt. 2, lit.
Uwaga
c) (obecnie §20 ust.3 pkt.2 lit. b) po wyrażeniu. „zakazuje nieuwzględniona
się grodzenia przejść w istniejących ciągach
komunikacyjnych” wyrażenie „oraz planowanych
(zawartych w planach miejscowych) ciągach pieszych”
Uzasadnienie: zaznaczone w planach miejscowych ciągi
piesze często są ogrodzone. Należy dążyć do realizacji
planów miejscowych.
O dodanie w rozdziale 5. § 17. 3. (obecnie §21 ust.3)
Uwaga
„Zwalnia się z obowiązku dostosowywania istniejących
nieuwzględniona
ogrodzeń do wytycznych wprowadzonych w uchwale”

małych ścianach (linia pierwszego piętra)
prowadziłaby do ingerencji treści
reklamowej w krajobrazie o dużej
płaszczyźnie na niewielkich ścianach.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
skrócenie okresu dostosowawczego do
48 miesięcy. Uwaga dotyczy skrócenia
okresu dostosowawczego dla urządzeń
reklamowych funkcjonujących na
podstawie zezwoleń i zgłoszeń, co do
zasady nieograniczonych terminem.
Wniosek dotyczy naruszenia uprawnień
uzyskanych zgodnie z prawem i jest
sporny w wykładni ustawy. Gdynia
przyjęła okres bardzo długi unikając tym
samym zarzutu, iż nadmiernie narusza
prawa nabyte, które zgodnie z ustawą
mogą być ograniczone ze względu na
wartości przyjęte w ustawie. Dla
uprawnień nienabytych legalnie okres
dostosowawczy jest najkrótszy
z możliwych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Projekt wprowadza dostosowanie
w zakresie komunikacji istniejącej
natomiast nie wymaga dostosowania
w zakresie komunikacji nieistniejącej
a jedynie planowanej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na brak
narzędzi egzekucyjnych w upoważnieniu
ustawowym. Wyjątek stanowi

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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26.

Dostosowanie
ogrodzeń

wyłączeń z tego zwolnienia dla budownictwa
wielorodzinnego – z zachowaniem odpowiednio długiego
okresu przejściowego, uwzględniającego często duże
nakłady, które wymagałoby takie dostosowanie.
O dodanie w rozdziale 5 par. 17, ust. 2, pkt. 3 (obecnie
§21 ust.3) ww. uchwały zapisu "Zwalnia się z obowiązku
dostosowywania istniejących ogrodzeń do wytycznych
wprowadzonych w uchwale, za wyjątkiem grodzeń
określonych w par. 16, ust. 3, pkt. 2, lit. c oraz par. 16,
ust. 3, pkt. 4" (obecnie §20 ust.3 pkt.2 lit. b oraz §20 ust.3
pkt.4).
UZASADNIENIE
w uchwale krajobrazowej (rozdz. 4, par. 16, ust. 3, pkt. 2,
lit. c) wpisano cyt. "zakazuje się grodzenia przejść
w istniejących ciągach komunikacyjnych", zaś w (rozdz.
4, par. 16, ust. 3, pkt. 4) "zakazuje się grodzenia
otwartych terenów zieleni, w szczególności lasów,
rezerwatów przyrody, pól, nieużytków porośniętych
roślinnością, rzek, potoków i naturalnych zbiorników
wodnych oraz innych obszarów cennych przyrodniczo
i krajobrazowo." Należy uznać te zapisy za korzystne
z punktu widzenia mieszkańców Gdyni. Jest bowiem
bezsprzeczne, że grodzenie ciągów pieszych tworzy
bariery w poruszaniu się dla pieszych, co powoduje
wydłużanie ich drogi. Przestrzenie publiczne powinny
być dostępne dla wszystkich i taką intencją jak mniemam
kierował się uchwałodawca.
Problemem są przepisy przejściowe. W par. 17, ust. 2,
pkt. 3 zapisano cyt. "Zwalnia się z obowiązku
dostosowywania istniejących ogrodzeń do wytycznych
wprowadzonych w uchwale”. Powyższy zapis niesie za
sobą istotne ryzyko. Właściciele lub zarządcy posesji,
przez które przebiega ciąg komunikacyjny mogą
zagrodzić ciągi komunikacyjne już po uchwaleniu,
a jeszcze przed wejściem w życie ww. uchwały. To
bardzo negatywnie odbije się na spójności przestrzeni
w Gdyni i w szczególności na ruchu pieszym. Przyniesie
także skutek odwrotny do zamierzonego, czyli wzrost
liczby grodzeń ciągów komunikacyjnych.
Wprowadzenie zapisu o konieczności rozbiórki grodzeń
ciągów komunikacyjnych sprawi, że nie będzie sensu

dostosowanie ogrodzeń w zakresie ciągów
komunikacyjnych.
Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała przewiduje dostosowanie jedynie
w zakresie ciągów komunikacyjnych.
Dostosowanie pozostałych zakazów
obowiązujących na przyszłość do stanu
zastanego przy braku ustawowych
narzędzi egzekucyjnych nie spełni celów
regulacji.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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szybkiego ogrodzenia przejść, zaś odpowiednio długi
okres przejściowy sprawi, że właściciele i zarządcy
terenów będą mieli możliwość przygotowania
odpowiednich działań. Zrozumiałym jest, że nakaz
modernizacji wszystkich ogrodzeń w całym mieście to
byłyby ogromne koszty i protesty, o tyle konieczność
usunięcia jednego przęsła płotu, otwarcia na stałe furtki
etc. nie jest kwestią generującą istotne koszty. Korzyści
zaś, w postaci promowania ruchu pieszego, spójności
przestrzeni miasta są w tym zakresie nie do przecenienia.
Jednocześnie wnioskuje się, aby w rozdz. 4, par. 16,
ust. 3, pkt. 2, lit. c) sformułowanie „ciągach
komunikacyjnych” zastąpić sformułowaniem „ciągów
pieszych lub pieszo-rowerowych”.
Istotą zapisu w intencji uchwałodawcy jest zapewne
promowanie zrównoważonej mobilności indywidualnej,
co jest zgodne ze dokumentami programującymi rozwój
miasta (Strategia Rozwoju Gdyni, Plan Zrównoważonej
Mobilności Aktywnej i in.)
Niektóre definicje są całkowicie niezrozumiałe
(np. obszar skrzyżowania), inne są sprzeczne
z wynikającymi z ustaw (skrzyżowanie jest zdefiniowane
w PoRD, do tego nie wiedzieć czemu definicja w tej
uchwale ma dotyczyć jedynie dróg publicznych.

27.

28.

29.

§8 ust. 1

Uwaga częściowo
uwzględniona

Definicja systemu informacji kierunkowej komercyjnej –
bez słowa „w szczególności” będzie się odnosił tylko
i wyłącznie do hoteli, aptek i weterynarzy.

Uwaga
nieuwzględniona

Obudowy mediów w formie skrzynek i szafek – należy
zdefiniować wyrażenie obudowa mediów. Problemem
mogą być tu warunki techniczne dostawców mediów –
np. dla standardowych szafek gazowych - Szafka
powinna być w kolorze żółtym - RAL 1021.

Uwaga
nieuwzględniona

Obszar skrzyżowań został zdefiniowany
na potrzeby praktycznej delimitacji
przestrzeni wyłączonej z akcji reklamowej
ze względu na różnorodność
geometrycznych wariantów styku dróg.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
odniesienie regulacji nie tylko do dróg
publicznych.
Projekt zakłada możliwie wąską, wyjętą z
reguł ogólnych, zakresowość pojęcia
systemu informacji kierunkowej
komercyjnej. Uwaga oddalona, regulacja
opiera się na uprawnionym różnicowaniu
instalacji reklam mający charakter
komercyjny względami zdrowotnymi
zwierząt i ludzi i bezpieczeństwem
turystycznym miasta.
Przepisy prawa nie regulują kolorystyki
obudów mediów, zwyczaje podmiotów
dystrybucyjnych muszą się
podporządkować regułom uchwały.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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30.

§12

Zakazuje się tablic reklamowych i urządzeń reklamowych Uwaga
umieszczonych na konstrukcjach na kołach (na
nieuwzględniona
przyczepie, na lawecie) służących wyłącznie ekspozycji
reklamy – niejasne wyrażenie „zakazuje się tablic”.
Dodatkowo wyrażenie „wyłącznie ekspozycji reklamy”
spowoduje szukanie furtek do obejścia tego przepisu.
Wnosimy o usunięcie tego wyrażenia.
AGENCJE REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ
Good Looking Studio z dn. 04.12.2020 r.:
Wykonana przez nas analiza lokalizacji przykładowych
Uwaga
150 ścian (także poza centrum i strefą A), atrakcyjnych z
nieuwzględniona
punktu widzenia reklamodawcy, wykazała że próba
spełnienia samych warunków A-H skutkuje brakiem
możliwości zlokalizowania tam tablicy reklamowej w tej
formie. Innymi słowy, nie ma ślepych ścian które
spełniałyby te kryteria i naszym zdaniem ograniczenia te
pozornie regulują możliwości ekspozycji reklam,
a w praktyce skutkują wykluczeniem wszystkich
lokalizacji.

31.

Uwaga ogólna

32.

§3 ust. 1. pkt1
lit a – uwaga ogólna

Obszar zaostrzonego rygoru wizualnego zdefiniowany w
ten sposób obejmuje bardzo dużą część miasta, także
obrzeża jego centrum, tereny portu – obszary z punktu
widzenia ładu przestrzennego mniej wrażliwe.

Uwaga
nieuwzględniona

33.

§3 ust. 1. pkt1
lit a

Zapis „strefa obejmuje obszar ulic granicznych wraz z
przyległymi nieruchomościami wzdłuż tych ulic” nie jest
jednoznaczny. „Granice ulic” w uchwale nie są
zdefiniowane, więc sformułowanie „nieruchomość
przyległa do ulicy” jest nieprecyzyjne – nie wiadomo czy
chodzi może o pas drogowy czy krawędź jezdni.

Uwaga
nieuwzględniona

Zakaz przewidziany w § 12 odnosi się do
tablic i urządzeń reklamowych
zdefiniowanych w ustawie, zaś warunek
wyłączności ekspozycji zacieśnia
stosowanie zakazu.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga kwestionuje możliwość ekspozycji
reklam na ślepych ścianach budynków,
który to sposób reklamy jest branżą
wnioskodawcy. Wskazując na analizę 150
lokalizacji ściennych jako wykluczonych
regulacjami uchwały. Uwaga zbyt ogólna
uniemożliwia odniesienie się do
analizowanych lokalizacji natomiast
projekt uchwały dopuszcza według reguł
identycznych dla innych form reklamy
poza ściennej (tablice, billboardy,
urządzenia reklamowe) stwarzając równe
możliwości dostępu do przestrzeni
krajobrazowej wszystkim formom
działalności reklamowej.
Uwaga druga zmierza do istotnej redukcji
w strefie A zawężonej do historycznego
Śródmieścia Gdyni. Postulat zbyt daleko
idący nieuwzględniający walorów
krajobrazowych dzielnic poza
śródmiejskich np.. Orłowa, panoram
wzgórz redłowskich, alei wzdłuż Wzgórza
Św. Maksymiliana, tj. zasadniczego ciągu
tranzytowego przez miasto.
Uwaga dotyczy niejednoznacznego
przebiegu granicy strefy A, gdzie
wnioskodawca zmienia pojęcie ulic
granicznych na pojęcie granice ulic
odnoszące się do sformułowania
nieruchomości przyległej ulicy
[granicznej]. Reżim strefy A zgodnie

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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34.

§3 ust. 1. pkt1
lit a

Co w przypadku, gdy tablica reklamowa (np. w formie
konstrukcji pod billboard) znajduje się na ścianie
nieruchomości w ostrej granicy działki, przy czym
powierzchnia z tablicą znajduje się w strefie B, a jej
elementy konstrukcyjne (które dopuszcza uchwała) są
nadwieszone nad nieruchomością zaliczoną do strefy A.
Nie jest jednoznaczne, czy tablica jest wówczas legalna
czy nie.

Uwaga
nieuwzględniona

35.

§3 ust. 2

Uwaga częściowo
uwzględniona

36.

§13 ust. 1
(obecnie §15 ust.1)

W związku z obecnym zapisem wskazanym powyżej (tj.
”strefa obejmuje obszar ulic granicznych wraz
z przyległymi nieruchomościami wzdłuż tych ulic”) ust. 2
jest błędny, bo granica stref w załączniku nie uwzględnia
nieruchomości przyległych do ulic granicznych, więc
załącznik wprowadza w błąd.
Wymóg usytuowania tablicy reklamowej w danej
odległości od jezdni powinien dotyczyć jedynie
wolnostojących tablic reklamowych.
Jeśli ma on dotyczyć tablic umiejscowionych na
budynkach, to – nawet jeśli znalazłby się budynek
spełniający wymagane kryteria co jest wątpliwe
spowoduje on:
a) w przypadku ślepych ścian prostopadłych do osi ulicy
(np. w zabudowie pierzejowej): wymusi on
umiejscawianie reklam przy samej krawędzi budynku,
w orientacji pionowej, co ciężko uznać za estetyczne b) w
przypadku ślepych ścian równoległych do osi ulicy
będzie dyskryminowało budynki położone w innej
odległości niż w określonym zakresie, mimo iż z punktu
widzenia ładu przestrzennego są położone praktycznie

Uwaga częściowo
uwzględniona

z uchwałą ma obejmować obie strony
ulicy granicznej, czyli zasadniczo obszaru
między tą ulicą a linią brzegową . Zaś
strefa zewnętrzna tej granicy strefy ma
przebiegać obszarami nieruchomości
przyległej do ulicy. Zgodnie z utrwaloną
doktryną prawną obszar ten wyznaczają
działki geodezyjne wpisane do jednej
księgi wieczystej, które znajdują się za
zewnątrz względem strefy przylegającej
do ulicy granicznej.
Wniosek prowadzi do delimitacji strefy A
w drodze wskazania konkretnych działek
ewidencyjnych. Rozwiązanie takie jest
skrajnie niepraktyczne bowiem z jednej
strony wymaga powołania tysięcy
numerów ewidencyjnych, z drugiej jest
przydatne jedynie do pierwszych
podziałów ewidencyjnych następujących
w tych tysiącach działek.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
dokonaną uwagę w załączniku
graficznym, iż linia granicy biegnąca
„ulicą graniczną” musi uwzględniać §3
ust. 1 pkt. 1 lit a.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
skorygowanie kompozycji akcji
reklamowej na ślepych ścianach, jednak z
pozostawieniem limitów granicznych tej
akcji w relacji do pasa drogowego.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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37.

§13. ust. 2
(obecnie §15 ust.2)

38.

§13 ust.5
(obecnie §15 ust.1)

39.

§11 ust. 1 oraz §13
ust.5
(obecnie §10 ust.1
oraz §15 ust.1)

w ten sam sposób, co sąsiadujące, na których reklama
będzie legalna (patrz rysunek poniżej), co nie spełnia
warunku równości przy formułowaniu uchwały.
„Wypełnienie wymogu równości oznacza, że (…)
nie można bez uzasadnionych przyczyn różnicować
ustaleń dla różnych terenów, jeżeli cechują się takimi
samymi cechami albo uwarunkowaniami. Odmienne
ustalenia zawsze są dopuszczalne, jeżeli są należycie
uzasadnione”. Tutaj takie uzasadnienie ciężko znaleźć.
Intencja, żeby wykluczyć tablice reklamowe na ślepych
ścianach budynków położonych bliżej skrzyżowań jest
dla nas niezrozumiała.
Zapis wydaje się być także w sprzeczności z zapisami
ustępu poprzedniego (żeby lokalizować nośniki
w odpowiednio bliskiej odległości od krawędzi jezdni.
Odległości zawarte w § 13. ust. 5 są zbyt restrykcyjne.

Zapis nie różnicuje reklam w zależności od ich wpływu
na ład przestrzenny. Wniosek: Ustalenie hierarchii, które
bardziej różnicuje formy tablic reklamowych oraz
doprecyzowanie warunków dostosowywania do siebie
poszczególnych elementów na podstawie tej hierarchii.
1. Ustala się hierarchię informacji wizualnej.
Pierwszeństwo przysługuje informacji w poniższej
kolejności:
1) informacja związana z bezpieczeństwem, w tym ruchu
drogowego (znaki drogowe);
2) informacja publiczna i kierunkowa w ramach Systemu
Identyfikacji Miejskiej (SIM);
3) informacja handlowa o prowadzonej w danym miejscu
działalności (szyldy);
4) murale sponsorowane [definicja dalej]; przy czym
preferuje się murale w kolorystyce monochromatycznej
współgrającej z kolorystyką elewacji;
4) tablice reklamowe w formie murali malowane
bezpośrednio na ścianie, przy czym preferuje się reklamy
z grafiką w kolorystyce monochromatycznej

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
wzmocnioną ochronę wizualną przestrzeni
sąsiadującej ze skrzyżowaniami układów
komunikacyjnych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Celem uchwały jest rozrzedzenie
nośników reklamowych. Uwaga zmierza
do ich zagęszczenia. Zaproponowane
ustalenia są optymalnym rozwiązaniem
wyważającym interesy społecznie oraz
cele ochrony krajobrazu.
Wnioskodawca zmierza do
uprzywilejowania własnej branży
(malowane murale reklamowe) względem
innych branż działalności reklamowej.
Uchwała musi zapewnić jednolite
traktowanie wszystkich technik branży
reklamowej dokonując odpowiednich
modyfikacji w przypadkach specyfik
każdej z nich, ale nie dokonuje
uprzywilejowania żadnej z technik.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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współgrającej z kolorystyką elewacji;
5) inne tablice reklamowe na budynkach,
6) tablice reklamowe wolnostojące.
Budynki w zabudowie pierzejowej w Gdyni często, mimo
podobnej wysokości, mają 5 lub 6 kondygnacji
nadziemnych (przykład poniżej - mapa i zdjęcie ukośne).
Znaczne różnicowanie możliwości eksponowania reklam
w zależności od liczby kondygnacji akurat powyżej
granicy 5 nie jest zrozumiałe.

40.

§13. ust. 12
(obecnie §15 ust.11)

Uwaga
nieuwzględniona

41.

§13. ust. 12
(obecnie §15 ust.11)

Zapis „tablica reklamowa będzie dostosowana do
kompozycji i dekoracji fasady” nie precyzuje, jak tablica
ma być dostosowana.

Uwaga częściowo
uwzględniona

42.

§13. ust. 12
(obecnie §15 ust.11)

Uwaga
nieuwzględniona

43.

§2. ust.1. pkt16
(obecnie §2. ust.1.
pkt20)

44.

§2. ust. 1. pkt6
(obecnie §2. ust.1.
pkt9)

Zapis „lokalizację i ekspozycję tablicy reklamowej
uzasadni kontekst przestrzenny, to znaczy widoczność
z odpowiedniej odległości od strony najazdu, a jej
przekaz będzie czytelny i niezakłócony”.
W rzeczywistości nie uzasadnia to kontekst przestrzenny
(nie określono, kto miałby go weryfikować), tylko prawa
rynku, czy zlokalizowanie tablicy w danej lokalizacji jest
opłacalne.
Wniosek: Usunięcie zapisu, jako zbędny.
Brak definicji dobudówki. Można mieć wątpliwości, czy
ściana stojąca w ostrej granicy działki z innym
budynkiem (tzn. ściana jest ślepa zgodnie z powyższą
definicją i „nadwieszona” nad innym budynkiem) spełnia
kryteria uchwały, bo literalnie tak (budynek nie jest
„dobudówką”). Wniosek: Zmiana definicji na „ślepa
ściana - należy przez to rozumieć elewację boczną
pozbawioną okien, drzwi i istotnych elementów wystroju
architektonicznego.”
Definicja kompletnie niezrozumiała dla przeciętnego
odbiorcy, została sformułowana jak wytyczne dla
zarządcy drogi. Użyte w niej pojęcia takie jak „pas ruchu
służący kumulacji i zwalnianiu ruchu” czy „wyspa
kanalizującą ruch” są niejednoznaczne i niezdefiniowane

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt uchwały przyjmuje, jako
rozwiązanie wyjątkowe możliwość akcji
reklamowej na ślepych ścianach
budynków dostosowując ją do skali
obiektu, wobec powyższego przyjęte
w projekcie rozwiązanie uznaje się za
słuszne.
Częściowo uwzględniona poprzez
przyjęcie reguły osiowości tablicy
reklamowej na ścianie budynku
z pozostawieniem jej relacji do
kompozycji i dekoracji fasady, która
narzuca sposób ingerencji w elewacje
boczne.
Wnioskodawca zamierza odnosić
lokalizację do praw rynku, czy jej
opłacalności. Zapis projektu odnosi
natomiast lokalizację do kontekstu
przestrzennego w relacji do widoczności
kierunku ruchu, czytelności i braku
zakłóceń ekspozycji tablicy reklamowej.
Zapis krajobrazowo jest uzasadniony.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Projekt uchwały kwalifikuje „ścianę
ślepą” między innymi ze względu na brak
dobudówek ale nie styku, czy jego braku z
innymi budynkami. Dobudówka w
rozumieniu potocznym jest przylegającą
do budynku odrębną strukturą budowlaną
odbierającą ścianie potencjał
kompozycyjny wynikający z braku
rozwiązań architektonicznych.
Obszar skrzyżowań został zdefiniowany
na potrzeby praktycznej delimitacji
przestrzeni wyłączonej z akcji reklamowej
ze względu na różnorodność
geometrycznych wariantów styku dróg.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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45.

Nowy zapis

nawet w Rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.
Wniosek 1: Usunięcie tej definicji, jak i warunku
uzależniającego lokalizowanie tablic reklamowych od
skrzyżowania.
Wniosek 2: Przeformułowanie definicji, tak by była
prosta i zrozumiała, np. zdefiniowanie obszaru
skrzyżowania jako terenu odległego o odległość X od
przecięcia się osi jezdni.
Dotychczasowa polityka Państwa urzędu pozwalała na
lokalizowanie na wybranych ścianach w centrum miasta
murali artystycznych, zawierających także adnotację
o projektancie, wykonawcy, a czasem także sponsorze
przedsięwzięcia
(przykłady na zdjęciach poniżej – wschodnie elewacje
budynków ul. Abrahama 51 i ul. Starowiejska 37).
Także zapis „preferuje się reklamy z grafiką
w kolorystyce monochromatycznej współgrającej
z kolorystyką elewacji oraz malowane bezpośrednio na
ścianie” sugeruje, że Państwa urząd dostrzega różnicę
między muralami a klasycznymi tablicami reklamowymi
w formie banerów czy billboardów. Wprowadzenie
definicji w § 2. ust. 1”
„mural sponsorowany – malowidło umieszczone
bezpośrednio na ścianie budynku lub budowli,
nie promujące osób, przedsiębiorstw, towarów, usług, ani
ruchów społecznych [nie będące tablicą reklamową
w rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i przedmiotowej uchwały], ale zawierające
treści lub znaki graficzne promujące sponsora lub
mecenasa przedsięwzięcia, również w formie informacji
ze znakiem handlowym lub nazwą handlową, gdzie
powierzchnia ekspozycji tych treści jest ograniczona do
9 m2, nie więcej jednak niż 5% powierzchni ściany.
oraz wprowadzenie dalej zapisów:
§ 15. 1. (obecnie §17 ust.2)
2. Ustala się szczegółowe zasady obowiązujące w strefie
A:
1) zakazuje się lokalizacji wszelkich tablic reklamowych

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona
Zgodnie z gdyńską tradycją dopuszcza się
sytuowanie murali artystycznych, ale
nie rozszerzono wniosku o murale
„sponsorowane”.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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46.

Nowy zapis

i urządzeń reklamowych za wyjątkiem:
f) murali sponsorowanych na ślepych ścianach
budynków, przy czym kompozycja musi obejmować całą
ścianę budynku [dodane]
§ 17. 1. Dopuszcza się na budynkach objętych ochroną
konserwatorską jedynie szyldy, tablice ofertowe i murale
sponsorowane.
3. Zakazuje się sytuowania szyldów i murali
sponsorowanych na budynku w sposób zakrywający lub
naruszający istotne elementy wystroju architektonicznego
elewacji.
Dopuszczenie murali sponsorowanych poza ślepe ściany
w wybranych przypadkach, jako forma przeciwdziałaniu
aktom wandalizmu/nielegalnego graffiti.
Strefy parterów budynków oraz obiekty typu murki, mury
oporowe i konstrukcje inżynierskie, są szczególnie
narażone na akty wandalizmu i na ogół po ich
budowie/remoncie/odmalowaniu pokrywane są
nielegalnym graffiti i bazgrołami, które bardzo
negatywnie wpływają na poczucie ładu przestrzennego. Z
naszych obserwacji wynika, że pokrycie takich
powierzchni kompozycjami artystycznymi (podobnie jak
legalnym graffiti o wysokich walorach artystycznych)
często powstrzymuje wandali przed dewastacją.
Wniosek: Dodanie zapisów:
§ 15. 1. (obecnie §17 ust.2)
2. Ustala się szczegółowe zasady obowiązujące w strefie
A:
1) zakazuje się lokalizacji wszelkich tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych za wyjątkiem:
g) murali sponsorowanych na murach (ogrodzenia
o stopniu ażurowości 100%);
oraz murach oporowych, drogowych i kolejowych
obiektach inżynierskich, z ograniczeniem powierzchni na
treści lub znaki graficzne promujące sponsora lub
mecenasa przedsięwzięcia do 3 m2 na obiekt
§ 13. (obecnie § 15) [dopuszczenia dla strefy B]
12 bis. Dopuszcza się murale sponsorowane na:
a) na murach (ogrodzenia o stopniu ażurowości 100%)
oraz murach oporowych, drogowych i kolejowych
obiektach inżynierskich; z ograniczeniem powierzchni na

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt uchwały nie przewiduje
wprowadzenia działalności reklamowej na
obiektach inżynieryjnych. Prewencja
w postaci murali nie jest rozwiązaniem
krajobrazowym.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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47.

§13. ust. 7
(obecnie §15 ust.6)

48.

§15. ust.2 pkt1 lit d
(obecnie §17 ust.2
pkt1 lit d)

49.

§13. ust. 7
§15. ust.2 pkt1 lit d
(obecnie §15 ust.6
§17 ust.2 pkt1 lit d)

treści lub znaki graficzne promujące sponsora lub
mecenasa przedsięwzięcia do 3 m2 na obiekt;
b) na ślepych ścianach budynków w ich strefie parteru, w
sposób niezakrywający lub naruszający istotnych
elementów wystroju architektonicznego, z ograniczeniem
powierzchni na treści lub znaki graficzne promujące
sponsora lub mecenasa przedsięwzięcia do 3 m2 na
obiekt.
Regulacje ust. 5 nie dotyczą:
1) tablicy reklamowej typu remontowo-budowalnego na
rusztowaniach i ogrodzeniach budowlanych
montowanych na czas remontu lub budowy pod
warunkiem, że jej grafika będzie odpowiednio
zaprojektowana, lecz nie dłużej niż 3 miesiące
w przypadku remontu i 12 miesięcy w przypadku nowej
inwestycji budowlanej (reklamę remontowo-budowlaną
można eksponować jedynie na rusztowaniu aktualnie
remontowanej ściany), nie częściej niż co 5 lat.
Uwaga: Nie zdefiniowano maksymalnej powierzchni
tablicy (treści reklamowej na banerze zakrywającym
elewację).
Wniosek: Wykasowanie tego zapisu, lub określenie jaką
powierzchnię może mieć tablica reklamowa (treść
reklamowa) - np. łącznie 3 m².
Nie zdefiniowano maksymalnej powierzchni tablicy
(treści reklamowej na banerze zakrywającym elewację).
Wniosek: Wykasowanie tego zapisu, lub określenie jaką
powierzchnię może mieć tablica reklamowa (treść
reklamowa) – np. łącznie 3 m².
Praktyka pokazuje, że reklama typu remontowobudowalnego na rusztowaniach i ogrodzeniach stanowi
furtkę dla reklamodawców wielkoformatowych do
omijania przepisów i powoduje, że często w interesie
reklamodawcy (operatora nośnika) jak i właściciela
nieruchomości jest, by „remont” w związku z pow.
reklamową na rusztowaniu/ogrodzeniu przeciągać
w nieskończoność.
Wniosek: Konieczność umieszczenia na tablic
reklamowej w widocznym miejscu informacji
umożliwiającej identyfikację operatora/właściciela
tablicy reklamowej oraz dzień rozpoczęcia ekspozycji

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona ze względu na
specyfikę tablic reklamowych typu
remontowo-budowlanego z jednej strony
ograniczonych limitem czasu z drugiej
zapewniających finansowanie poprawy
standardu technicznego budynku.
Okoliczności te mające wpływ na
degradację krajobrazu z uwagi na skalę (z
reguły wysokość budynku) są jednak
uzasadnione ekonomicznie i mają
charakter epizodyczny.

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
wprowadzenie 30 % limitu ekspozycji dla
tablicy remontowo-budowlanej w strefie
A.

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
wprowadzenie wymogu określenia na
reklamie remontowo-budowlanej
umieszczenia dat rozpoczęcia i
zakończenia ekspozycji.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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50.

§13 ust. 7
§15 ust. 2 pkt1 lit.d
(obecnie §15 ust.6
§17 ust.2 pkt1 lit d)

51.

§13. ust. 7
(obecnie §15 ust.6)

52.

§17. ust. 1 pkt1
(obecnie §21 ust.1
pkt1)

53.

§11. ust. 9
(obecnie §10. ust.9)

tymczasowej tablicy reklamowej, celem umożliwienia
łatwiejszego egzekwowania zapisów uchwały.
Warunek „grafika będzie odpowiednio zaprojektowana”
jest niezdefiniowany i niezrozumiały.
Wniosek: Dookreślenie jak ma być zaprojektowana
grafika i jak powinna wyglądać tablica reklamowa typu
remontowo-budowalnego, z uwzględnieniem Uwagi 19.
(Uwaga 50).
Zapis dopuszcza reklamę na ogrodzeniach budowlanych
montowanych na czas remontu, co jest sprzeczne z
zapisem § 15. ust. 13:
„13. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach (...) za
wyjątkiem małej systemowej odpowiednio
zaprojektowanej informacji w formie tablicy
o wymiarach nie większych niż 50 cm x 30 cm pełniącej
rolę szyldu na ogrodzeniu przy wjeździe na posesję.”
Wniosek 1: Wykasowanie dopuszczenia „i ogrodzeniach
budowlanych”.
Wniosek 2: Przeformułowanie zapisów, wraz
z dookreśleniem, jaką powierzchnię może zajmować
tablica reklamowa na ogrodzeniu terenu budowy – np.
5%.
Okres i zakres dostosowania urządzeń reklamowych,
tablic reklamowych i szyldów: 1) 12 miesięcy dla
urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów;
Bardzo krótki okres dostosowawczy, w analogicznych
uchwałach finalnie wprowadzonych w innych miastach
(Gdańsk, Łódź) wynosił od 24 miesięcy. Proszę pamiętać,
że dla wielu lokalnie działających firm reklamowych jej
wejście w życie będzie oznaczało zamknięcie
działalności.
Wniosek: 24 miesięczny okres dostosowawczy.
Zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych na (…) obiektach objętych
ochroną w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, (…).
Z chwila wejścia w życie uchwały następuje utrata mocy
ustaleń planów miejscowych w zakresie zasad, które
precyzuje uchwała. Czyli w praktyce
inwestor/reklamodawca nie powinien analizować treści

Uwaga częściowo
uwzględniona

Wprowadzenie standardu profesjonalnego
zaprojektowania.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona ze względu na
specyfikę tablic reklamowych typu
remontowo-budowlanego z jednej strony
ograniczonych limitem czasu z drugiej
zapewniających finansowanie poprawy
standardu technicznego budynku.
Okoliczności te mające wpływ na
degradację krajobrazu są jednak
uzasadnione ekonomicznie i mają
charakter epizodyczny.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
dwukrotne wydłużenie okresu
dostosowawczego, co w efekcie
spowoduje długotrwały brak skutku
krajobrazowego uchwały.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Relacje między uchwałą a treścią
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego reguluje ustawa.
W kwestiach ochrony uwzględnianej
w planie miejscowym, a wynikającej
z innych podstaw ochrona planów musi
zostać zachowana. (przewidywane audyty
krajobrazowe).

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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54.

§13. ust. 15
(obecnie §15 ust.13)

55.

Uwaga ogólna

MPZP, gdyż uchwała w zakresie sytuowania tablic i
urządzeń reklamowych jest aktem nadrzędnym.
Powyższy zapis wymusza na inwestorze/reklamodawcy
również (poza rejestrem i gminną ewidencją zabytków)
szczegółową analizę wszystkich obowiązujących zapisów
MPZP na terenie miasta w zakresie obiektów objętych w
nich ochroną.
Propozycja 1: Wylistowanie obiektów objętych ochroną
w miejscowych planach zagospodarowanie
przestrzennego w formie załącznika do uchwały.
Propozycja 2: Usunięcie tego zapisu.
Zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych na terenie widokowego pasa
ochronnego określonego w planach zagospodarowania
przestrzennego.
Analogicznie jak Uwaga 24. (Uwaga 53)
Propozycja 1: Zaznaczenie w załączniku do uchwały
widokowego pasa ochronnego określonego w planach
zagospodarowania przestrzennego.
Propozycja 2: Usunięcie tego zapisu.

Uchwała reklamowa powinna zostać sformułowana
w sposób zgodny z zasadami techniki prawodawczej.
„Podstawowym wymogiem poprawnej legislacji jest
zasada jednoznacznego formułowania ustaleń, tak aby
wyraźnie określały one co jest nakazane lub zakazane. (..)
Nie należy zamieszczać wypowiedzi, które nie służą
wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli,
postulatów, zaleceń (…)”. (Fogel A., str.16).
Wiele zapisów zawartych w uchwale jest takimi
zaleceniami lub zbiorem dobrych praktyk, nie będąc
precyzyjnym nakazem lub zakazem. Np. wymienione
wcześniej:
§ 13. ust. 7 (przeniesiono do §14)
„grafika będzie odpowiednio zaprojektowana”
§ 13. ust. 12 pkt 4) (obecnie §15 ust.11 pkt.4)
tablica reklamowa będzie dostosowana do kompozycji
i dekoracji fasady”
§ 13. ust. 12 pkt 5) (obecnie §15 ust.11 pkt.5)

W przypadku powstawania nowych
planów zagospodarowania przestrzennego
tzw. uchwała krajobrazowa musiałaby być
każdorazowo aktualizowana.

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga częściowo
uwzględniono

Relacje między uchwałą a treścią
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego reguluje ustawa.
W kwestiach ochrony uwzględnianej
w planie miejscowym, a wynikającej
z innych podstaw ochrona planów musi
zostać zachowana. (przewidywane audyty
krajobrazowe).
W przypadku powstawania nowych
planów zagospodarowania przestrzennego
tzw. uchwała krajobrazowa musiałaby być
każdorazowo aktualizowana.
Uwzględniono w zakresie § 13. ust. 7
(przeniesiono do §14)
Uwaga nieuwzględniona w pozostałych
punktach. Projekt przewiduje potrzebę
tzw. miękkiej regulacji odnoszącej się do
ogólnych reguł estetyki niedających się
szczegółowo regulować przepisami
prawa.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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56.

§11. ust. 9
(obecnie §10 ust.9)

57.

Uwaga ogólna

„lokalizację i ekspozycję tablicy reklamowej uzasadni
kontekst przestrzenny, to znaczy widoczność
z odpowiedniej odległości od strony najazdu, a jej
przekaz będzie czytelny i niezakłócony”
oraz § 11. ust. 2 (obecnie § 10 ust.2)
Ustala się zasadę podporządkowania reklam i informacji
wizualnej wartościom krajobrazu i architektury. Należy
zachować pierwszeństwo czytelności architektury
budynków i ich zespołów, obiektów budowlanych przed
tablicami i urządzeniami reklamowymi. Muszą one być
podporządkowane funkcji budynków, podziałom fasad,
kolorystyce oraz detalom architektonicznym.
Wniosek: Przeredagowanie treści uchwały
(w szczególności zapisów wymienionych powyżej) lub
usuniecie zapisów, tak by zapisy uchwały były
jednoznacznie i nie dawały pola do interpretacji.
Zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych (…) w tle zbiorników wodnych,
wód płynących, rezerwatów przyrody, zwartych
kompleksów zieleni oraz zasłaniających elementy istotne
krajobrazowo, architektonicznie oraz o znaczeniu
społeczno-kulturowym, w miejscach wytypowanych
otwarć widokowych w kierunku krajobrazów otwartych i
wartościowych architektonicznie zespołów zabudowy.
Uwaga 28: Cały przytoczony zapis, a w szczególności
sformułowania „w tle zbiorników wodnych”,
„wytypowane otwarcia widokowe” są bardzo
niejednoznaczne. Uchwała, jako akt prawa lokalnego,
powinna dokładnie wskazywać miejsca, gdzie wolno lub
nie postawić tablicę reklamową.
Wniosek: Wykreślenie tych zapisów lub dookreślenie, na
jakich obszarach lokalizowanie tablic reklamowych jest
zabronione.
Uchwała sama w sobie powinna być na tyle
jednoznaczna, żeby ma podstawie jej zapisów inwestor
(w przypadku tablic reklamowych – reklamodawca) mógł
samodzielnie ocenić legalność swojego zamierzenia, bez
konieczności występowania o opinię do urzędu na tym
etapie.
„Niedopuszczalne jest również wprowadzanie
obowiązków proceduralnych wymogów

Uwaga częściowo
uwzględniona

Doprecyzowanie zapisu poprzez
wskazania wynikające z audytu
krajobrazowego.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt.2 Ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378)
uchwały rady Miasta wykonuje Prezydent
w zakresie jej stosowania przez podległy
sobie aparat urzędniczy. Wnioskodawca
wskazuje szereg okoliczności, które
trafnie przyjmuje jako przesłanki

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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58.

§11. ust. 5
(obecnie §10 ust.5)

nieprzewidzianych w przepisach odrębnych (na przykład
uzgodnienia sytuowania obiektów z architektem
miejskim)” (Fogel A., str.16),
Uchwała w obecnym kształcie brzmi jak zbiór dobrych
praktyk i zasad, którymi dopiero miałby się kierować
urząd miasta, wydając opinię/decyzję co do legalności
zamierzenia. Wprowadzenie licznych warunków
powoduje, że niezbędne staje się
skonsultowanie/zaopiniowanie zamierzenia w wielu
zewnętrznych jednostkach:
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji –
w zakresie położenia granic nieruchomości przyległych
do ulic (§ 3. ust. 1. pkt 1 lit a);
- Biuro Ogrodnika Miasta – w zakresie projektowanych w
przyszłości drzew przyulicznych (§ 2. ust. 1 pkt 15 lit a)
(obecnie §2 ust.1 pkt 19 lit.a);
- Zarząd Dróg i Zieleni – w zakresie przyporządkowania
drogi do odpowiedniej kategorii (§ 13. ust. 1)(obecnie
§15 ust.1);
oraz analiza zapisów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – np. w zakresie
budynków objętych ochroną (§ 11. ust. 9)(obecnie §10.
ust. 9) czy położenia względem terenów widokowego
pasa ochronnego (§ 13. ust. 15) (obecnie § 15. ust. 13).
Uchwała w tym kształcie, zamiast uproszczenia procesów
decyzyjnych w Państwa urzędzie, narzuci konieczność
konsultowania każdego zamierzenia z wieloma
jednostkami, mimo iż nie jest to wymagane prawem.
Wniosek: Przeredagowanie treści uchwały
(w szczególności warunków wymienionych powyżej), tak
by jej zapisy jednoznacznie i nie powodowały w praktyce
konieczności opiniowania każdego zamierzenia, poza
wymogiem uzyskania decyzji przewidzianych w
przepisach odrębnych (np. Prawo budowlane, Ustawa o
ochronie zabytków).
Tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe należy
oznaczyć trwałą naklejką (lub w innej wizualnej formie),
zawierającą informację umożliwiającą identyfikację
właściciela w widocznym miejscu, na elementach
konstrukcyjnych lub w obrębie obudowy. Wymóg nie
dotyczy szyldów oraz reklam w miejscu prowadzenia

podejmowanych decyzji inwestorskich.
Większość z tych okoliczności jest
publicznie dostępna w zasobach danych,
do których ma dostęp (podkłady
geodezyjne, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego,
kategorie drogi itp.)

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt zakłada, iż istotna jest
identyfikacja zarówno właściciela
urządzenia lub tablicy reklamowej jak
i użytkownika.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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59.

§11. ust. 5
(obecnie §10 ust.5)

60.

§1 ust. 2

61.

§2 ust.1 pkt6
(obecnie §2 ust.1
pkt9)

działalności.
§ 11. ust. 3 (obecnie § 10 ust.3) rozróżnia pojęcia:
„użytkownik [tablicy reklamowej]” oraz „właściciela
terenu” (w domyśle „właściciela nieruchomości”, która
może być budynkowa).
Zapis ten określa, że za utrzymanie tablic i urządzeń
reklamowych odpowiedzialni są ich użytkownicy.
Oznaczenie umożliwiającą identyfikację powinno
wskazywać nie właściciela, tylko bardziej użytkownika
(operatora) nośnika.
Ten zapis sugeruje także, że uchwała faworyzuje tablice
reklamowe w formie trwałych konstrukcji pod
banery/billboardy, nie biorąc pod uwagę, że tablice
reklamowe mogą to być w formie bardziej estetycznego i
tymczasowego muralu, który nie posiada
obudowy/elementów konstrukcyjnych.
Wniosek: Nadanie brzmienia „Tablice reklamowe lub
urządzenia reklamowe należy oznaczyć trwałą naklejką
lub tabliczką (lub w innej wizualnej formie) w ich
obrębie, zawierającą informację umożliwiającą
identyfikację ich użytkownika (właściciela nośnika)
w widocznym miejscu. Wymóg nie dotyczy szyldów oraz
reklam w miejscu prowadzenia działalności.”

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt uchwały nie różnicuje różnych
form działalności reklamowej,
w szczególności nie faworyzuje tablic
reklamowych względem murali.
Wnioskodawca zmierza do
uprzywilejowania własnej branży
(malowane murale reklamowe) względem
innych branż działalności reklamowej.
Uchwała musi zapewnić jednolite
traktowanie wszystkich technik branży
reklamowej dokonując odpowiednich
modyfikacji w przypadkach specyfik
każdej z nich, ale nie dokonuje
uprzywilejowania żadnej z technik.

STRŐER Polska Sp. z o.o. z dn. 04.12.2020 r.:
Komentarz: usunięcie zapisu.
Uwaga
Uwagi zbyt ogólne. Uchwała podjęta na
nieuwzględniona
podstawie Ustawy respektuje reguły
Zapisy naruszają przepisy kompetencyjne, zasady
równego traktowania w granicach danego obszaru oraz
równego traktowania w zakresie branży
zasady techniki prawodawczej.
odpłatnej reklamy wizualnej.
Komentarz: zmiana zapisu.
Uwaga
Obszar skrzyżowań został zdefiniowany
nieuwzględniona
na potrzeby praktycznej delimitacji
Prawo miejscowe powinno być zgodne z Zasadami
techniki prawodawczej (Dz.U. z 2016 r. po. 283), tzn. akt
przestrzeni wyłączonej z akcji reklamowej
powinien być jasny i czytelny. Wprowadzona definicja
ze względu na różnorodność
jest niejednoznaczna i trudna do zastosowania i
geometrycznych wariantów styku dróg.
egzekucji. Proponuje się odniesienie zapisów do
Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać dorgi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz 430, ze zmianami),

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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62.

§2 ust 1 pkt12
(obecnie §2 ust.1
pkt16)

63.

§2 ust 1 pkt14
(obecnie §2 ust.1
pkt18)

64.

§2 ust 1 pkt16
(obecnie §2 ust.1
pkt20)

65.

które pozwala indywidualnie określić pole widoczności
dla różnych typów skrzyżowań, w zależności od
parametrów skrzyżowania, przyporządkowania ruchu
i obowiązującej prędkości. Wykorzystanie pola
widoczności i odsuniecie tablic i urządzeń reklamowych
(na przykład 20 m) od jego granicy jest zabiegiem
wystarczającym dla zachowania bezpieczeństwa ruchu.
Komentarz: usunięcie zapisu.
Przekroczenie granic upoważnienia ustawowego poprzez
nieuprawnione różnicowanie podmiotów.

Uwaga
nieuwzględniona

Regulacja opiera się na różnicowaniu
uprawnionym instalacji reklam mający
charakter komercyjny oraz informacji
niekomercyjnej skierowanej do
mieszkańców przez ich samorząd.
Uwaga oddalona, regulacja opiera się na
różnicowaniu uprawnionym instalacji
reklam mający charakter komercyjny
względami zdrowotnymi zwierząt i ludzi
i bezpieczeństwem turystycznym miasta.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Komentarz: usunięcie od „doprowadzających do usług
hotelarskich, aptek całodobowych, usług weterynaryjnych
całodobowych” lub rozszerzenie zapisu na dowolne
podmioty.
Przekroczenie granic upoważnienia ustawowego poprzez
nieuprawnione różnicowanie podmiotów.
Komentarz: uzupełnienie zapisu.
Dopuszczenie ścian z oknami klatek schodowych
z warunkiem nie zasłaniania otworów okiennych.

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Elewacja z zaprojektowanymi oknami
klatek schodowych jest elewacją
zaprojektowana architektonicznie tym
samym winna być wolna od akcji
reklamowej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

§12

Komentarz: usunięcie.
Przekroczenie upoważnienia ustawowego, dotyczy
obiektów nie objętych zapisami ustawy.

Uwaga
nieuwzględniona

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

66.

§13 ust.3
(obecnie §15 ust.3)

Uwaga częściowo
uwzględniona

67.

§13 ust.6
(obecnie §15 ust.10)

Komentarz: uzupełnienie zapisów katalogu w przepisach
ogólnych o definicje słupów oraz systemowych urządzeń
reklamowych.
Komentarz: uzupełnienie zapisów katalogu w przepisach
ogólnych o granice terenów przemysłowych i wyłącznie
usługowych.

68.

§13 ust.8
(obecnie §15 ust.7)

Komentarz: usunięcie.
Warunek zakazu na obszarach, które związane są
z decyzją zarządcy drogi niepotrzebnie ogranicza

Uwaga
nieuwzględniona

Zakaz reklamy mobilnej dotyczy
eliminacji urządzeń lub tablic
reklamowych ingerujących w krajobraz
a znajdujących się na konstrukcjach
przeznaczonych do ruchu ulicznego, lecz
posadowionych stacjonarnie, często
niezdolnych technicznie do ruchu.
Wprowadzono definicję słupa
ogłoszeniowego oraz skorygowano zapis
§ 17 ust. 2 pkt 1lit. a.
Uwaga częściowo uwzględniona nie
poprzez określenie granic takich terenów,
lecz poprzez charakterystykę tych
terenów.
Uwaga nieuwzględniona, bowiem
uchwała zmierza do wyeliminowania
arbitralnych decyzji zarządcy drogi.

Uwaga częściowo
uwzględniona

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EFBDEC71-9D67-4D99-BE0C-BDFDCD37A412. Projekt

Strona 27

69.

§15 ust. 2
(obecnie §17 ust.2)

70.

Uwagi ogólne

71.

Gabaryty szyldów

72.

Granice stref

73.

§ 15
(obecnie §17)

możliwość wpisania tablic i urządzeń reklamowych
w zróżnicowaną przestrzeń Miasta.
Komentarz:
- uzupełnienie zapisów katalogu w przepisach ogólnych o
systemowe małe urządzenia reklamowe;
Projekt uchwały wprowadza w załączniku graficznym
podział miasta na 2 strefy, w których uchwałą
zróżnicowano zasady i warunki sytuowania tablic
reklamowych, urządzeń reklamowych, małej architektury
i ogrodzeń. Udostępniony do publicznego wglądu
rysunek mapy, bardzo ogólnie i nieczytelnie nakreśla
granice między strefą A i B. Brak jednoznacznego
wskazania granic jest naruszeniem art.37a pkt 6 i 7
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Naruszeniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w części dotyczącej tzw. Uchwały
krajobrazowej, jest również brak jednoznacznego
określenia gabarytów szyldów. Ten zapis jest szczególnie
ważny w dwóch aspektach: egzekucji uchwały oraz
ewentualnego wprowadzenia opłaty reklamowej.
Zarówno kwota egzekucji (kara za niedostosowanie do
zapisów uchwały) jak i opłata (ustawowe zwolnienie
z szyldów z opłaty) wyliczane na podstawie wielkości
powierzchni podczas prowadzenia postępowania
administracyjnego.
Odnośnie granic stref, postulujemy wprowadzenie
korekty granic strefy A
- przez rozszerzenie strefy B na główne ciągi
komunikacyjne zlokalizowane przy granicy obu stref,
-włączenie obszarów przemysłowych strefy A do
strefy B.

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
doprecyzowanie zapis §17 ust.2 pkt 1 lit.a
(obecnie).
Doprecyzowano załącznik graficzny
dokonując powiązania z tekstową treścią
uchwały.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Gabaryty szyldów zależą od kontekstu
architektoniczno-przestrzennego elewacji
budynku.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Projekt uchwały przyjmuje
podporządkowanie akcji reklamowej
głównych ciągów tranzytowych regułą
zaostrzonej reglamentacji na obszarze
strefy A, tym samym instalacje
reklamowe znajdujące się w granicach tej
strefy będą musiały podlegać regułą
dostosowawczym.
Clear Channel Poland Sp z o.o. z dn. 03.12.2020 r.:

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Przepis § 15 w zakresie całkowitego wyłączenia tablic i
urządzeń reklamowych w strefie A jest zbyt
rygorystyczny. W związku z tym postuluję się, aby
w przedmiotowym paragrafie dopuścić gabloty

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga zmierza do wprowadzenia
w strefie A tablic i urządzeń reklamowych
poza dopuszczonymi urządzeniami
reklamowymi, w skali analogicznej do

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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74.

Gabloty
ekspozycyjne

75.

Gabloty
ekspozycyjne

76.

Gabloty
ekspozycyjne

reklamowe, poddając je ograniczeniom analogicznym do
strefy B. W szczególności Uchwała powinna
wyszczególniać możliwość umieszczenia w tej strefie
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na
obiektach handlowo-usługowych. Jest to uzasadnione
specyfiką tego rodzaju obiektów, które łączą w sobie
wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Tablice i urządzenia reklamowe umieszczone na takich
obiektach są zazwyczaj spójne architektonicznie, z uwagi
na koncepcję projektową wdrażaną już na etapie
tworzenia projektu architektonicznego, co zapewnia ład
przestrzenny. Uniemożliwienie lokalizowania tablic i
urządzeń na tego typu obiektach zdecydowanie
negatywnie wpłynie na ich wygląd, na ogół odsłaniając
puste przestrzenie nieestetycznej elewacji.
Definicja gabloty ekspozycyjnej zawiera obecnie dwa
wskaźniki: ogólny w zakresie dopuszczalnej powierzchni
gabloty do 3 m² oraz odnoszący się do CLP standardowy
rozmiar nośnika o wymiarach 1,8 m na 1,2 m. Nie jest
jasne, czy standardowy rozmiar CLP został wskazany
przykładowo, czy stanowi on wymóg prawny i Uchwała
nie dopuszcza innych rozmiarów CLP. W związku z tym
postuluje się, aby definicja gabloty ekspozycyjnej
ograniczała się do wskazania maksymalnej powierzchni
do 3 m², bez względu na to, czy dana gablota stanowi
CLP, czy inny rodzaj nośnika. Należy bowiem wskazać,
że branża reklamowa posługuje się nośnikami mającymi
cechy CLP, które mogą różnić się nieznacznie w zakresie
rozmiarów. Co do zasady ich rozmiar nie przekracza
jednak 3 m², dlatego też zasadne jest posłużenie się
w Uchwale tym wskaźnikiem.
W zakresie uregulowania zawartego w § 13 ust.4
(obecnie §15 ust.4): „ustala się odległości usytuowania
wolnostojących reklam od budynków na minimum 5 m
od zabudowania” należy wyłączyć gabloty ekspozycyjne,
analogicznie do §13 ust.3 pkt.2 (obecnie §15 ust.3 pkt.2).
Minimalna odległość między gablotami ekspozycyjnymi
(§ 13 ust.5 pkt.3) (obecnie §15 ust.5 pkt.3) powinna
zostać zmniejszona do 25 m. Nie ma uzasadnienia do
wprowadzenia takiej samej odległości dla najmniejszych

strefy B. Oznacza to zanik różnic między
strefą ochrony krajobrazowej A i strefą B.
Z uwagi na zasadniczy cel uchwały uwaga
nie może być uwzględniona.

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, bowiem §2 ust 1
pkt.4 nie eliminuje z definicji gabloty
ekspozycyjnej odmiennych formatów nie
przekraczających 3m².

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, bowiem gabloty
ekspozycyjne winny być traktowane
podobnie jak inne tablice reklamowe
o większej skali w relacji do
sąsiadujących budynków. Uchwała
jednolicie zmniejszyła ten dystans do 4 m.
Uwaga nieuwzględniona, bowiem zmierza
do dwukrotnego zagęszczenia gablot
ekspozycyjnych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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77.

§ 13 ust. 6 (obecnie
§15 ust.10)

78.

§ 13 ust.8, (obecnie
§15 ust.7)

79.

§14 ust.14 (oraz §16
ust. 14 w zakresie
strefy A) (obecnie
§10 ust.18)

nośników, jakimi są gabloty reklamowe, jak dla tablic o
pow. od 3 do 9 m2 Ewentualnie, w zakresie gablot
reklamowych Uchwała powinna przewidywać możliwość
zmniejszenia takiej odległości pomiędzy nimi, gdy
stanowią one grupę spójną pod względem
architektonicznym. W takiej sytuacji, gdy gabloty
stanowią spójnie zaprojektowaną grupę kilku
ustandaryzowanych nośników reklamowych, odległość
powinna zostać zmniejszona do wskazanych 25 m.
Przepis § 13 ust. 6 (obecnie §15 ust.10) wyłączający
zastosowanie minimalnych odległości miedzy nośnikami
na „terenach przemysłowych lub włączenie usługowych,
jeżeli tablica reklamowa promuje usługi i towary
oferowane pod adresem, na którym znajduje się tablica
reklamowa” powinien precyzyjniej określać, co należy
rozumieć przez powyższe tereny poprzez odniesienie do
postanowień miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Ponadto sformułowanie, że usługi i
towary muszą znajdować się pod tym samym adresem co
tablica jest niejasne (uchwała powinna wskazywać, czy
chodzi o jedną działkę ewidencyjną, czy umiejscowienie
jedynie tablic naściennych na budynku).
Generalne wyłączenie możliwości sytuowania tablic
i urządzeń reklamowych w pasie drogi - § 13 ust.8,
(obecnie §15 ust.7) z wyjątkami przewidzianymi w ust.9
(obecnie ust.8) budzi wątpliwość co do zgodności z
ustawą o drogach publicznych, w szczególności art.40
ust.1.
Regulacja z §14 ust.14 (oraz §16 ust. 14 w zakresie strefy
A) (obecnie §10 ust.18): Zakazuje się multiplikacji treści
reklamowych i szyldów w obrębie jednego lokalu
usługowego za wyjątkiem lokali narożnych, dla których
dopuszcza się po jednym szyldzie na ścianie z witryną
jest niejasna i posługuje się pojęciem „treści
reklamowych” niezdefiniowanym u ustawie i Uchwale.
Uchwała nie definiuje również pojęcia „lokalu
usługowego”. Pojęcie „multiplikacji” nie ma charakteru
prawnego. W związku z wątpliwościami
interpretacyjnymi, przepis powinien zostać usunięty,
gdyż wydaje się zbędny.

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
zdefiniowanie terenów przemysłowych i
wyłącznie usługowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, bowiem projekt
uchwały precyzuje formy reklamy
dopuszczalne w pasie drogowym.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
doprecyzowanie formuły multiplikacji.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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80.

§16 ust.2 (obecnie
§18 ust.2)

81.

Uwaga ogólna

82.

Uwaga ogólna

83.

§ 17 ust.1 pkt.1
(obecnie § 21 ust.1
pkt1)

Przepis §16 ust.2 (obecnie §18 ust.2), który stanowi, że:
„Zakazuje się sytuowania szyldów i tablic reklamowych,
urządzeń reklamowych na budynku w sposób
zakrywający lub naruszający istotne elementy wystroju
architektonicznego elewacji lub w sposób zakłócający
naturalne podziały i rytmy architektoniczne”, pozostaje w
sprzeczności z generalnym zakazem umieszczania tablic
i urządzeń reklamowych w strefie A.
Należy wprost dopuścić możliwość umieszczania tablic i
urządzeń reklamowych na małych obiektach o funkcjach
handlowych typu kiosk w strefie A i B. Takie
rozwiązanie umożliwia bowiem zmniejszenie ilości
samodzielnych nośników wolnostojących poprzez
przeniesienie części z takich nośników w obręb
powyższych obiektów. Możliwość umieszczania
nośników na kioskach została ponadto wprost
dopuszczona w większości uchwalonych do dzisiaj
uchwał krajobrazowych, w tym uchwałach gdańskiej,
warszawskiej i krakowskiej.
Należy rozważyć dopuszczenie bez ograniczeń
możliwość umieszczania tablic i urządzeń reklamowych
na terenach stacji benzynowych w strefie A i B, jako
miejscach mających znikome znaczenie z punktu
widzenia ładu przestrzennego Miasta. Tablice
umieszczone w tego typu miejscach mają duże walory
reklamowe, nie ingerując w sposób istotny w ład
przestrzenny.
W regulacji zawartej w § 17 ust.1 pkt.1 (obecnie § 21
ust.1 pkt1), tj. "urządzenia reklamowe oraz tablice
reklamowe i szyldy należy dostosować do zasad
określonych uchwałą w terminie wymienionym w pkt 1,
co nie dotyczy urządzeń reklamowych oraz tablic
reklamowych i szyldów usytuowanych w swoich
lokalizacjach na podstawie pozwolenia na budowę
wydanego, albo zgłoszenia przyjętego, przed 1 maja 2020
roku, których termin posadowienia jeszcze nie upłynął
a dla których termin dostosowania wynosi 60 miesięcy”,
należy wprowadzić następujące zmiany: a) Datą
graniczną powinna być data wejścia w życie Uchwały –
data 1 maja 2020 r. nie ma uzasadnienia, b) W związku z
tym, iż nie wszystkie nośniki wymagają dla lokalizacji

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, bowiem
regulacja §16 ust.2 (obecnie §18 ust.2)
odnosi się do budynków w celu ochrony
wizerunku ich elewacji, zaś regulacja całej
strefy dopuszcza częściowo tablice
i urządzenia.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt nie przewiduje zagęszczania tablic
i urządzeń reklamowych poprzez
wyłączenie form reklamy lokalizowanych
na małych obiektach handlowych i to
w obu strefach.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt nie różnicuje terenu stacji
benzynowych jako uprzywilejowanych
reklamowo względem innych branż.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała przyjmuje datę graniczną oceny
rynku reklamowego w celu uniknięcia
zwiększonej ilości lokalizacji reklam
w okresie poprzedzającym jej wejście
w życie. Okresy dostosowawcze preferują
formalne tytuły uzyskane w zakresie
ekspozycji reklam.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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84.

§ 17 ust.1 pkt.2 lit.c
(obecnie § 21 ust.1
pkt.3)

85.

§7 pkt.5

86.

§11 ust. 11
(obecnie §10 ust.11)

87.

§13 ust.3 pkt.11
(obecnie §14)

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowlanych, wyłączenie powinno dotyczyć również
tablic i urządzeń reklamowych, dla których uzyskano
zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz posadowionych na
podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przed
dniem wejścia w życie uchwały.
W zakresie regulacji na wypadek niespełnienia zasad i
Uwaga
warunków uzależnionych od wzajemnego dostosowania
nieuwzględniona
pomiędzy tablicami reklamowymi lub urządzeniami
reklamowymi (§ 17 ust.1 pkt.2) lit.c)) (obecnie § 21 ust.1
pkt3) należy postulować, aby pierwszą okolicznością
decydującą o pierwszeństwie była legalność danego
nośnika, tj. posiadanie przez jego właściciela ważnej
zgody na zajęcie pasa drogowego. W drugiej kolejności
powinna być badana przesłanka spełnienia pozostałych
wymogów Umowy.
OMP sp. z o.o. z dn. 07.12.2020 r.:
Jeden szyld dla punktu gastronomicznego jakim jest
Uwaga
"food truck" jest trudne do zrealizowana - proponuje się
nieuwzględniona
doprecyzowanie punktów gastronomicznych, które
obejmuje zakaz sytuowania większej ilości szyldów.
Zgodnie z definicją zawartą w Prawie Budowlanym
tymczasowy obiekt budowlany „należy przez to rozumieć
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe”
– niemożliwością jest nie umieszczenie reklamy, choćby
szyldu czy reklamy okolicznościowej dla takich obiektów
jak kiosk, wydarzenie wystawowe, czy kioski.
Bazując na doświadczeniu proponuje się wydłużenie
terminu dla reklamy montowanej na czas remontu do 12
miesięcy. Obecny zapis o 3 miesiącach dla remontu nie

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona pierwszeństwo
nośnika legalnego jest ustalone (obecnie
§21 ust. 1. pkt.1) tym samym zbędne jest
ponawianie tego pierwszeństwa
w postulowanym zakresie.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Wszystkie podmioty funkcjonujące na
rynku w zakresie oszyldowania powinny
korzystać z jednej reguły. Projekt zakłada
jeden szyld na jeden podmiot, co
wyklucza zwiększenie ilości szyldów w
przypadku "food trucków".
Projekt dopuszcza na tymczasowych
obiektach budowlanych wyłącznie szyldy
eliminując tablice i urządzenia
reklamowe.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo uwzględniona
w wymiarze 6 m-cy.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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88.

§13 ust.5
(obecnie §15 ust.5)

89.

§13 ust.5 pkt.3
(obecnie §15 ust.5
pkt.3)

90.

§13 ust.7 pkt.1
(obecnie §14)
§13 ust.7 pkt.11
(obecnie §14)
§13 ust.12
(obecnie §15 ust.11)

91.
92.

93.

§13 ust.12 pkt.6
(obecnie §15 ust.11
pkt6)

ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Proponuje się zastąpienie „Ustala się minimalne
odległości, po każdej stronie jezdni, między tablicami
reklamowymi albo urządzeniami reklamowymi,
elementami informacji wizualnej, niebędącymi zespołem
systemowym”: poprzez sformułowanie nawiązujące do
Gdańskiej Uchwały Krajobrazowej „Ustala się minimalne
odległości, między tablicami reklamowymi albo
urządzeniami reklamowymi, elementami informacji
wizualnej, niebędącymi zespołem systemowym,
„odległości pomiędzy reklamami wolnostojącymi
sytuowanymi przy drodze nie dotyczą odległości
względem reklam znajdujących się po przeciwnych
stronach drogi” Taka forma zapisu powoduje, że
interpretacja staje się bardziej przejrzysta i jednoznaczna.
Dla reklam typu CLP, gablot ekspozycyjnych proponuje
się odległość mniejszą niż dla dużych tablic reklamowych
tj. 35 m pomiędzy nimi. Proponuje się także
doprecyzowanie ustępu dla wiat przystankowych z
zastosowaniem gablot. W obecnej formie brzmienia
ustępu możliwe jest umieszczenie reklamy/Informacji
tylko na jednej ścianie wiaty przystankowej.
Analogicznie do sugestii §13 ust.3 pkt.11 – wydłużenie
czasu remontu do 12 miesięcy.
Wydłużenie czasu remontu do 12 miesięcy. Analogicznie
do sugestii §13 ust.3 pkt.11 –
Sugeruje się określenie odrębnych wytycznych dla
muralu reklamowego, ponieważ sytuowanie murali na
terenach blokowisk (w szczególności pochodzących z
okresu PRL) nie wpływa niekorzystnie na krajobraz.
Zastosowanie muralu reklamowego do 18 m 2 na bloku
mieszkalnym nie tylko będzie nieczytelny ale także nie
wpisuje się w bryłę budynku.
Z definicji reklama ma służyć rozpoznawalności marki,
firmy czy produktu. Stosując kolorystykę
monochromatyczną niemożliwe jest umieszczenie logo
firmy, zastrzeżonego znaku towarowego, flag, ogólnie
znanych symboli jakościowych czy innych znaków
graficznych wyróżniających daną markę. Sugeruje się
zmianę wytycznych dla reklam sytuowanych na ślepych

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt ustanawia odrębną ochronę dla
każdej strony jezdni.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona
w zakresie gablot we wiatach
przystankowych, jednak bez ogólnych
reguł prowadzących do zagęszczenia
reklam.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona
w wymiarze 6 m-cy.
Uwaga częściowo uwzględniona
w wymiarze 6 m-cy.
Projekt dopuszcza mural reklamowy
w zależności od skali budynku.
Podporządkowuje jednak akcję
reklamową obiektom architektonicznym
limitując jej skalę na tych obiektach.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt podporządkowuje ekspresję akcji
reklamowej kolorystyce elewacji.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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94.

§13 ust.14
(obecnie §15 ust.12)

95.

§16 ust.4,5 (obecnie
§16 ust.3,4)

96.

§16 ust.11
(obecnie §10 ust.16)

97.

§17 ust.1 pkt.1
(obecnie §121 ust.1
pkt1)

98.

99.

§2

ścianach z zastosowaniem stonowanej kolorystyki.
Proponuje się doprecyzować sformułowanie „sposób
pogarszający wegetację roślin” w sposób umożliwiający
sytuowanie reklam na terenach nieutwardzonych.

Uwaga
nieuwzględniona

Definicja kategorii "pogarszania wegetacji
roślin" została stosunkowo szczegółowo
wyjaśniona, zaś preferencje krajobrazowe
nakazują ograniczać akcję reklamową w
relacji do otaczającej przyrody.
Wszelkie zależności odnoszące się do
szyldów nowych muszą być kontynuacją
zastanych już form i skali szyldów
wcześniejszych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt celowo pozostawia przestrzeń
wyboru form reklamowych nie ingerując
w nią poza ogólnym podporządkowaniem
architekturze obiektu, a w dalszym planie
jego otoczeniu krajobrazowemu.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
dwukrotne wydłużenie okresu
dostosowawczego, co w efekcie
spowoduje długotrwały brak skutku
krajobrazowego uchwały.
Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt.2 Ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378)
uchwały rady Miasta wykonuje Prezydent
w zakresie jej stosowania przez podległy
sobie aparat urzędniczy.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Projekt uchwały przyjmuje zmierzające do
osiągnięcia celu krajobrazowego
parametry wielkościowe i odległościowe i
z uwagi na ten cel nie jest zasadne

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Sugeruje się wskazanie konkretnych wytycznych dla
wielkości szyldów. Ze wzglądu na różnych właścicieli,
projektantów, oraz na czas zgłaszania sytuowania
szyldów niemożliwe jest porozumiewanie się na etapie
projektowym. Określenie szczegółowych wytycznych dla
wszystkich inwestorów pozwoliłoby na jednoznaczną
interpretację do projektów, niezależnie od czasu ich
powstawania. Nie zawsze możliwy jest kontakt z innymi
inwestorami, w szczególności uzyskanie projektów
reklam (objętych prawami autorskimi) a w konsekwencji
dopasowanie się do kolorystyki, wielkości czy
materiałów zgrupowanych szyldów.
Proponuje się podanie podstawy prawnej przepisów
odrębnych dla ekspozycji „przy zachowaniu zasad
podporządkowania reklam i szyldów wartościom
krajobrazu i architektury”, ponieważ obecne
sformułowanie pozostawia wiele możliwości
interpretacji.
Proponuje się wydłużenie okresu dostosowania do
nowych wytycznych do 24 miesięcy.

Uwaga
nieuwzględniona

Zapytanie: Jaki pomiot będzie odpowiedzialny za
realizację Uchwały Krajobrazowej, uzgadnianie
dokumentacji projektowej oraz opiniowanie?

Brak uwagi

AMS S.A. z dn. 07.12.2020 r.:
Uzupełnienie treści Uchwały poprzez dodanie w §2 ust.3
Uwaga częściowo
tj.: " Wszelkie parametry dotyczące wymiarów
uwzględniona
wymienionych w uchwale tablic reklamowych oraz
urządzeń reklamowych podlegają tolerancji +/- 5%".

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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100.

§2 ust.1

Uzupełnienie §2.1 poprzez dodanie pkt. 22)
uwzględniającego definicję nośnika reklamowego
o formacie 8 m² - należy przez to rozumieć urządzenie
reklamowe jednostronne lub dwustronne o powierzchni
ekspozycyjnej 8 m² w formacie 3,5 m x 2,4 m
podświetlane lub z wyświetlaczem cyfrowym.

Uwaga częściowo
uwzględniona

101.

§2 ust.1 pkt 8
(obecnie §2 ust.1
pkt11)
§2 ust.1 pkt 16
(obecnie §2 ust.1
pkt20)

Zmiana treści zapisu poprzez doprecyzowanie wymiarów
powierzchni ekspozycji pylonu.

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uzupełnienie treści zapisu poprzez jej zmianę
w następujący sposób:
Z:
„(…)elewację boczną pozbawioną okien, drzwi,
elementów wystroju architektonicznego
i dobudówek(…):
Na:
„(…)elewację boczną pozbawioną okien, drzwi,
elementów wystroju architektonicznego z otworami
technicznymi jak klatki schodowe, piwnice itp. )…)”
Usunięcie z par. 12 części zapisu tj. słów: „oraz nośników
o zmiennym natężeniu oświetlenia takich jak telebimy i
tablice LCD”
Uzupełnienie § 13.3 poprzez dodanie pkt.12
o następującym brzmieniu: „wolnostojącego urządzenia
reklamowego 8m²”

Uwaga
nieuwzględniona

Zmiana w treści zapisu w części dotyczącej odległości,
mianowicie: z:5 m na:3 m
Zmiana w treści zapisu w części dotyczącej odległości,
mianowicie:
pkt.1) z:100 m na:50 m;
pkt.2)z 50 m na 30 m;
Nadanie pkt.3) następującego brzmienia:
„50 m między gablotami ekspozycyjnymi z wyłączeniem

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uwaga częściowo
uwzględniona

102.

103.

§11 ust.12
(obecnie §10 ust.12)

104.

§13 ust. 3
(obecnie §15 ust.3)

105.

§13 ust.4
(obecnie §15 ust.4)
§13 ust.5
(obecnie §15 ust.5)

106.

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uwaga
nieuwzględniona

niedookreślanie tych parametrów.
Uwaga uwzględniona poprzez
dopuszczenie nośnika reklamowego
o powierzchni 8 m² oraz, przy zachowaniu
odpowiednich parametrów, wyświetlaczy
cyfrowych. Nie jest zasadne tworzenie
oddzielnej definicji i dodatkowe
uprzywilejowanie nośnika poprzez
dopuszczenie obustronności ekspozycji
dla jednego typu urządzenia.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
wprowadzenie maksymalnej wysokości
pylonu.
Elewacja z zaprojektowanymi oknami
klatek schodowych jest elewacją
zaprojektowana architektonicznie tym
samym winna być wolna od akcji
reklamowej.

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
dopuszczenie technologii cyfrowej
o określonych parametrach emisji światła.
Uwaga nieuwzględniona, bowiem na
rynku funkcjonuje wiele formatów
branżowych tablic i urządzeń
reklamowych i preferencje dla jednego
z nich naruszają regułę równego
traktowania.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
zastosowanie parametru 4 m.
Uwaga nieuwzględniona w całości ze
względu na zamiar dogęszczenia tablic
i urządzeń reklamowych wzdłuż drogi co
narusza podstawową zasadę projektu
uchwały z uwzględnionym wyjątkiem dla
gablot w wiatach przystankowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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107.

§13 ust.6
(obecnie §15 ust.10)

108.

§13 ust.8
(obecnie §15 ust.7)

109.

§13 ust.10 pkt.1, 2,
4, 5
(obecnie §15 ust.9
pkt.1, 2, 4, 5)

110.

§13 ust. 12 pkt.3
(obecnie §15 ust.11
pkt3)

gablot usytuowanych w jednej wiacie przystankowej.”
Pkt.6) Zmiana w treści zapisu:
Z:
„Między nośnikami o różnych wielkościach (…)”
Na:
„Między nośnikami o powierzchni od 3m² (…)”
W pkt 6 proponujemy zmianę treści zapisu na
następującą:
„Dla terenów przemysłowych lub wyłącznie usługowych
dopuszcza się usytuowanie dwóch tablic lub urządzeń
reklamowych, nie większych niż 18 m² na 0,5 ha
powierzchni danego terenu.”
Usunięcie z uchwały całkowitego zapisu w ust. 8
(obecnie ust.7) lub poszerzenie katalogu dopuszczeń
zawartych §13 ust.9 (obecnie §15 ust.8) o wolnostojące
urządzenie reklamowe 8 m².

Zmiana treści zapisu w następujący sposób:
Dopuszcza się wolnostojące urządzenia reklamowe
o płaszczyźnie ekspozycyjnej od 8 m² do 18 m² pod
warunkiem, że:
pkt.1) „są usytuowane na jednym słupie”;
pkt.2) „są usytuowane prostopadle do pasa jezdni
i odpowiednio względem siebie lub pod kątem 30 stopni
względem pasa jezdni”
Usunięcie zapisu:
4) „będą posiadały płaszczyznę ekspozycyjną wyłącznie
po jednej stronie urządzenia”
5)Usunięcie zapisu:
„będą posiadały drogę dojazdową lub zjazd
umożliwiający dojazd ciężkiego sprzętu służącego
obsłudze nośnika bez uszkodzenia infrastruktury
drogowej np. chodnika”
Usunięcie zapisu
„(…) usytuowaną na wysokości dolnej linii poziomej
wyznaczonej przez światło okien drugiego piętra”.

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
odniesienie intensywności akcji
reklamowej do powierzchni terenu, ale
bez zmiany rozmiarów tablic
reklamowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
korektę zapisu §13 ust.10 (obecnie §15
ust.9). Uwaga dotycząca dopuszczenia
nośnika 8 m² została nieuwzględniona,
bowiem na rynku funkcjonuje wiele
formatów branżowych tablic i urządzeń
reklamowych i preferencje dla jednego
z nich naruszają regułę równego
traktowania.
Uwaga częściowo uwzględniona poza
utrzymaniem: jednolitej prostopadłej
orientacji reklam względem pasa jezdni,
jednostronności płaszczyzn
ekspozycyjnych oraz wymogu
technicznych warunków
komunikacyjnych niedewastujących
istniejących infrastruktury drogowej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga oddalona Ze względu na przyjętą
w uchwale zasadę kompozycji ścian
bocznych zorientowanej jednolicie na
dolny poziom wyznaczony światłem okien

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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111.

§14 ust. 17 pkt.1
(obecnie §16 ust. 13
pkt.1)

112.

§15 ust.1
(obecnie §17 ust.1)

113.

§17 ust.1 pkt.1
(obecnie §21 ust.1
pkt.1)

114.

§2 ust.1 pkt.6
(obecnie §2 ust.1
pkt.9)

Usuniecie całego ust. 17 pkt1) (obecnie ust. 13 pkt.1) o
treści:
„zakazuje się lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych”
Uzupełnienie §15.1 (obecnie §17 ust.1) przez dodanie pkt
f) o następującym brzmieniu:
„dopuszcza się gabloty ekspozycyjne, słupy
ogłoszeniowe i wiaty przystankowe z gablotami
i nośnikami reklamowymi o powierzchni 8 m²”
Zmiana okresu dostosowania z 12 miesięcy na 36
miesięcy.

Uwaga
nieuwzględniona
Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

drugiego piętra fasady.
Uwaga oddalona ze względu na założenie
krajobrazowe dotyczące ograniczenia
akcji reklamowej na terenach zabudowy
jednorodzinnej.
Uwaga nieuwzględniona ze względu na
podwyższone rygory dla strefy A oraz
przez naruszenie zasady jednolitego
traktowania podmiotów rynku
reklamowego.
Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
Trzykrotne wydłużenie okresu
dostosowawczego, co w efekcie
spowoduje długotrwały brak skutku
krajobrazowego uchwały.

Cityboard Media Sp. z o.o. z dn. 01.12.2020 r.:
Proponowana zmiana:
Uwaga częściowo Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
uwzględniona
przyjęcie ustawowych norm minimalnych.
Doprecyzowanie przedmiotowego zapisu Uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych odległość
Obszar skrzyżowań został zdefiniowany
elementów określona jest precyzyjnie wraz z podziałem
na potrzeby praktycznej delimitacji
na kategorię drogi, na której znajduje się bądź będzie
przestrzeni wyłączonej z akcji reklamowej
znajdował obiekt budowlany. Czy w związku z tym
ze względu na różnorodność
należy stosować się do obu zasad? O jakich urządzeniach
geometrycznych wariantów styku dróg.
i instalacjach wchodzących w skład skrzyżowania jest
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
mowa? Jeśli zostanie zastosowana zasada dostosowania
odniesienie regulacji nie tylko do dróg
się do odległości od skrzyżowania jaką mamy pewność,
publicznych.
ze nie zostaną wykonane prace modernizacyjne,
jakiekolwiek zmiany, które spowodują rozbieżność po
dostosowaniu? Czy w tym przypadku będzie wymagane
ponowne dostosowanie celem zachowania określonych w
tym punkcie parametrów? Prosimy o doprecyzowanie
zapisu oraz utworzenia załącznika do opisanej w tym
punkcie sytuacji.
Zapis ten wprowadza liczne ograniczenia w zakresie
możliwości lokowania tablic i urządzeń reklamowych
w określonych odległościach od określonych elementów
infrastruktury drogowej. Brak jest podstaw do
wprowadzenia takich ograniczeń w zakresie odległości od

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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115.

§ 2 ust.2

116.

§3 ust.1 pkt.1 lit. a, b

innych elementów infrastruktury drogowej, ponieważ
ograniczenia w zakresie odległości nośników
reklamowych od elementów infrastruktury drogowej są
zawarte w art. 42 a ust. 1 w zw. Z art. 43 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), brak jest zatem
kompetencji po stronie Rady Miasta Gdyni (w org.
Gdańsk), aby uregulować w sposób wiążący tematykę
uregulowaną w odmienny sposób w regulacjach rangi
ustawowej, jest to niedopuszczalna ingerencja w materię
zastrzeżoną dla ustawodawcy. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 11.08.2017 r.
w sprawie II SA/ŁD 523/17 stwierdził nieważność
uchwały krajobrazowej Łodzi zawierającej analogiczne
rozwiązania prawne. Jednocześnie należy zwrócić uwagę,
że zapisy tego punktu zostają skasowane poprzez punkt
Oddziału 2, strefa B, § 13.1. podpunkt 2 mówiący o
zakazie sytuowania tablic i urządzeń reklamowych
w obszarze skrzyżowań.
Proponowana zmiana:
Precyzyjne wyjaśnienie wszystkich pojęć stosowanych w
Uchwale.
Uzasadnienie uwagi:
Odnosząc się do kwestii „właściwych przepisów” należy
zauważyć, że jeśli autor projektu miał na myśli Ustawę
Prawo Budowlane oraz Ustawę o Planowaniu
i zagospodarowaniu Przestrzennym to bardzo wybiórczo
pobrał z niej potrzebne elementy. Pojęcia takie jak:
reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe oraz
inne wymienione w tym przepisie mają kluczowe
znaczenie dla prawidłowego stosowania Uchwały, wobec
czego nie powinny powodować jakichkolwiek
wątpliwości o charakterze interpretacyjnym. W obecnym
kształcie uchwała nie wyjaśnia znaczenia podstawowych
pojęć, które wielokrotnie pojawiają się w jej treści. W
związku z powyższym wskazane pojęcia winny zostać
precyzyjnie wyjaśnione.
Proponowana zmiana:
Dopuszczenie sytuowania tablic reklamowych I urządzeń
reklamowych o formacie 18 m² wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych Gdyni: Al. Zwycięstwa, ul. Morska,

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w zakresie pojęć
wymienionych w § 2 ust.2 uchwała nie
przyjmuje żadnych odmiennych od
przepisów prawa powszechnego ustaleń
definicyjnych. Uwaga zmierza do
wprowadzenia swoistych definicji
mających znaczenie normatywne
w prawie powszechnie obowiązującym,
w które to znaczenia uchwała nie
zamierza ingerować.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt uchwały przyjmuje, iż ciągi
tranzytowe w mieście powinny swój
potencjał reklamowy dostosować do
podziału Miasta na strefy, w konsekwencji

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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117.

§3 ust.1 pkt.3
(obecnie - zapis
usunięto)

118.

§10
(obecnie §9)

Hutnicza, Władysława IV, Wielkopolska, Różowa Droga,
Janka Wiśniewskiego, Śląska, Pułkownika Dąbka,
Kwiatkowskiego, Chwaszczyńska oraz Chwarznieńska.
Uzasadnienie uwagi:
Z punktu widzenia funkcjonowania reklamy systemowej
najbardziej istotne są główne ciągi komunikacyjne, do
których należy zaliczyć na terenie Miasta Gdynia Aleję
Zwycięstwa, ul. Morską, Hutniczą, Władysława IV,
Wielkopolską, Różową Drogę, Janka Wiśniewskiego,
ul. Morską, Hutniczą, Władysława IV, Wielkopolską,
Różową Drogę, Janka Wiśniewskiego, Śląską,
Pułkownika Dąbka, Kwiatkowskiego, Chwaszczyńską
oraz Chwarznieńską. W głównej mierze ulice te znajdują
się w strefie A, a więc zaostrzonego rygoru wizualnego
bez dopuszczenia w tej strefie formatu 18 m². Sytuacja ta
spowoduje demontaż konstrukcji reklamowych
znajdujących w strefie A po upływie okresu
dostosowawczego.
W celu zachowania odpowiedniej precyzji sformułowań,
zasadnym jest również dodanie do §3 ust. 1 informacji, że
podział na strefy (A i B) dotyczy obszaru Miasta Gdyni w
jego granicach administracyjnych.
Proponowana zmiana:
Wpisanie numerów działek do załącznika graficznego.
Uzasadnienie uwagi:
Zgodnie z załącznikiem graficznym tereny kolejowe
zostały wykluczone z uchwały. W związku z tym
prosimy o rozszerzenie tego zapisu o numery działek,
które są wyłączone powyższym zapisem. Załącznik
graficzny nie określa precyzyjnie przebiegu granicy
działek, co uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenia, że
tereny kolejowe o określonych numerach działek nie
podlegają pod projekt uchwały krajobrazowej.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Z niezrozumiałych powodów wprowadzono przepis
umożliwiający wyłączenie stosowania przepisów
Uchwały w stosunku do obiektów małej architektury.
Postulujemy wprowadzenie analogicznego przepisu
w stosunku do Urządzeń reklamowych bądź całkowite

o ile duże instalacje reklamowe przy tych
ciągach znajdują się w strefie
podwyższonej ochrony, to będą podlegały
dostosowaniu do wymogów uchwały.

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
usunięcie zapisu i korektę załącznika
graficznego

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Uchwała
przyjmuje odrębne regulacje krajobrazowe
dla małej architektury indywidualnie
zaprojektowanej a odrębne dla całego
rynku reklamowego.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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119.

§11 ust.1 pkt.1-4
(obecnie §10 ust.1
pkt.1-4)

120.

§11 ust. 2

jego usunięcie.
Proponowana zmiana:
Doprecyzowanie terminu – „informacja wizualna”.
Wyłączenie znaków drogowych z hierarchii informacji
wizualnej.
Uzasadnienie uwagi:
Ustalenie powyższej hierarchii wizualnej powoduje, że
każde urządzenie będzie musiało zostać zdemontowane.
Kto i w jaki sposób będzie decydował o kolejności
zarówno w okresie dostosowawczym jak i po nim? Nawet
jeśli uda się dostosować do istniejącej infrastruktury, jaką
mamy pewność, że za chwilę nie nastąpi jakakolwiek
zmiana? Czy po każdej zmianie będziemy musieli
dostosowywać urządzenia reklamowe? A co w przypadku
istnienia kilku reklam? Która ma pierwszeństwo
dostosowania? Ta legalna wobec nielegalnej? Ta która
pierwsza dokona dostosowania? Kto i w jaki sposób
będzie o tym decydował i na jakiej podstawie? Powyższe
zapisy wraz z kolejnymi obostrzeniami i zakazami
doprowadzą do unicestwienia systemowej reklamy
zewnętrznej na terenie Gdyni. Wnosimy o
doprecyzowanie zapisu. Należy ponadto zwrócić uwagę
na fakt, iż włączenie (bądź określenie pozycji) znaków
drogowych w „hierarchii informacji wizualnej” budzi
uzasadnione wątpliwości w zakresie istnienia
kompetencji samorządu terytorialnego do przyjęcia
takiego zapisu. Kwestia posadowienia znaków
drogowych uregulowana została w Ustawie o Drogach
Publicznych oraz w Ustawie Prawo o ruchu Drogowym,
a więc w aktach prawnych wyższego rzędu niż uchwała,
która stanowi akt prawa miejscowego. W związku
z powyższym w naszej ocenie organy samorządu
terytorialnego nie posiadają kompetencji do włączania
znaków drogowych do jakiejkolwiek listy informacji
wizualnych, nawet jeżeli umieszczone zostały w
„hierarchii” na pierwszym miejscu. Takich kompetencji z
pewnością nie udziela art. 37a ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowiącym podstawę prawną do przyjęcia przez Radę
Miasta Gdynia tzw. uchwały krajobrazowej.
Proponowana zmiana:

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
regulację w przepisach dostosowawczych

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez

Rada Miasta Gdyni
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(obecnie §10 ust.2)

121.

§11 ust. 3
(obecnie §10 ust.3)

122.

§11 ust. 4
(obecnie §10 ust.4)

123.

§11 ust. 7
(obecnie §10 ust.7)

Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Wskazana w zapisie „zasada” nie reguluje żadnych praw
ani obowiązków podmiotów do których Uchwała jest
skierowana. Stanowi ona klauzulę generalną i powinna
znajdować się nie w treści samej Uchwały lecz w
preambule bądź uzasadnieniu do Uchwały.
Proponowana zmiana:
Doprecyzowanie zapisu poprzez wyłączenie
użytkowników i właścicieli terenu z obowiązku
utrzymania tablic i urządzeń reklamowych.
Uzasadnienie uwagi:
Należy zwrócić szczególną uwagę, ze użytkownik
urządzenia reklamowego nie jest jego właścicielem,
a więc nie ma prawa ani obowiązku być
odpowiedzialnym za to urządzenie. To właściciel
urządzenia ponosi pełną odpowiedzialność za montaż
reklamy, jej treść, stan techniczny i wizualny. To samo
dotyczy właściciela terenu, który w żaden sposób nie ma
obowiązku dbania o urządzenie reklamowe ponieważ nie
jest jego właścicielem. Co gorsza nie jest przeszkolony
do działania na wysokości. Wnosimy zatem o zmianę
zapisu w zakresie użytkowników i właścicieli terenu w
odniesieniu do ich rzekomych praw co do urządzenia
reklamowego.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Właściciel terenu nie ma obowiązku doprowadzać terenu
po zakończeniu ekspozycji do stanu pierwotnego. Punkt
ten ingeruje we własność prywatną danej nieruchomości i
nakłada obowiązek na właściciela nieruchomości
doprowadzenia jej do stanu właściwego. Na podstawie
jakich kryteriów gmina określa stan właściwy? W 99,9
proc. Przypadków nie zna nieruchomości, ani ich
wyglądu wewnętrznego, jednocześnie nakładając na
właściciela obowiązek dostosowania do stanu
właściwego. Wnosimy o usuniecie tego punktu w całości.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:

uwzględniona

odniesienie kontekstu krajobrazowo
architektonicznego wyłącznie do
działalności reklamowej.

postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona poprzez uznanie
standardów jakościowych i technicznych
reklamy, za które odpowiadać powinni
użytkownicy albo właściciele terenów.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, bowiem na
właścicielu terenu ciąży obowiązek
wymuszenia na użytkowniku reklamy
w ramach zawartej z nim umowy
przywrócenia stanu właściwego po
zakończeniu ekspozycji reklamy.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Dla stóp fundamentowych na gruncie,
o ile zostały posadowione legalnie
uchwała przewiduje 48 miesięczny okres

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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Tak sformułowane ograniczenie eliminuje wiele z dotąd
legalnie wzniesionych na terenie Miasta Gdynia tablic
reklamowych, których fundamenty powstały zgodnie
z projektem i zgłoszeniem robót budowlanych w taki
sposób, że wystaje on częściowo nad ziemię lub jest
posadowiony na powierzchni gruntu. Ponieważ
„przebudowa” takiej tablicy reklamowej nie będzie
możliwa w przypadku istniejących już w Gdyni tablic
reklamowych, to regulacja ta automatycznie umożliwia
nakładanie na ich operatorów kar administracyjnych po
upływie okresu dostosowawczego, czyli automatycznie je
zdelegalizuje i doprowadzi do konieczności ich rozbiórki,
mimo że nie zostaną orzeczone wobec nich nakazy
rozbiórki. Rozwiązanie to godzi w ochronę praw
nabytych przez podmioty, które dokonały zgodnie
z prawem zgłoszeń robót budowlanych na te tablice
i urządzenia reklamowe, które zostały przyjęte przez
właściwe organy lub uzyskały stosowne ostateczne
pozwolenia na ich budowę.
Wskazujemy ponadto, że przyjęta dotąd w Projekcie
definicja reklamy wolnostojącej jako „trwale z gruntem
związanej” jest sprzeczna z orzecznictwem sądów
administracyjnych, które jako wolnostojące określają
tablice i urządzenia reklamowe opierające się siłom
przyrody, w szczególności sile wiatru, niezależnie od
tego czy są one trwale związane z gruntem czy nie (tak
np. wyrok NSA z 12.05.2009 r. sygn. akt II OSK 735/08).
Proponujemy usunięcie tych słów z przedmiotowej
definicji i pozostałych punktów Projektu, w których one
się pojawiają w kontekście reklamy wolnostojącej.
Niejasnym zapisem jest również określenie ukrycia
w obudowie lub wkomponowanie w tablice reklamową,
urządzenia reklamowe. Czy autor projektu ma na myśli
całkowitą obudowę słupa, podestów, lamp, przestrzeni
między reklamami? Nawet jeśli nośnik posiada ważne
pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie, jakakolwiek
zmiana jego wizualnego wyglądu będzie niezgodna
z uzyskanym dokumentem legalizacyjnym. Oznacza to
ponowne wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę
z jednoczesną aktualizacją o wprowadzenie zmiany
całego projektu budowlanego. W związku z powyższym

dostosowawczy. Tym samym nie
delegalizuje ich, ani nie likwiduje praw
nabytych. Tak długi okres dostosowawczy
jest adekwatny do technicznej
modernizacji tablic i urządzeń
reklamowych w okresie eksploatacji, co
może się sprowadzać do jednorazowego
zagłębienia stopy w grunt. To samo
dotyczy wkomponowania konstrukcji
w powierzchnie reklamowe, co ma
oczywisty skutek estetyczny.
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124.

§11 ust. 8
(obecnie §10 ust.8)

125.

§11 ust. 10
(obecnie §10 ust.10)

126.

§12

wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu z
projektu uchwały.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Czy mierzona odległość ma być liczona od zewnętrznej
krawędzi ekranu urządzenia reklamowego? W takim
przypadku żadne urządzenie reklamowe nie spełni
wymogów określonych w uchwale. Biorąc pod uwagę
odległości między reklamami, znaki SIM, zakazy
wynikające z projektu uchwały, doprowadzi to do
unicestwienia w bardzo krótkim czasie systemowej
reklamy zewnętrznej na terenie miasta Gdynia. Wnosimy
o usunięcie przedmiotowego punktu w całości.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Pojęcie „trwale związany z gruntem” jest terminem
prawnym stosowanym w orzecznictwie sądów
administracyjnych oraz w Ustawie prawo budowlane.
W związku z powyższym, aby uniknąć błędów
interpretacyjnych, Uchwała nie może wprowadzać
nowego znaczenia przedmiotowego pojęcia.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie przewidują możliwości regulowania
uchwałą krajobrazową reklamy mobilnej, a zatem także
rodzajów reklam określonych w Projekcie jako reklama
umieszczona na przyczepie bądź lawecie, lecz dotyczą
jedynie sytuowania reklamy, a zatem jedynie tablic
i urządzeń reklamowych, które są nieruchome. Zarzut
Wojewody Łódzkiego w tym zakresie wobec łódzkiej
uchwały krajobrazowej podzielił Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi stwierdzając wyrokiem z dnia
11.08.2017r. w sprawie II SA/Łd 523/17 nieważność tej
uchwały m.in. ze względu na uregulowanie w niej
„mobilnych” nośników reklamy. Dlatego wskazane jest
usunięcie tych regulacji i wszelkich odniesień do nich
z Projektu ze względu na grożącą przyszłej uchwale

Uwaga
nieuwzględniona

Technika liczenia odległości między
tablicami i urządzeniami reklamowymi
nie może mieć wpływu na „unicestwienie
w bardzo krótkim czasie” systemowej
reklamy zewnętrznej na terenie gminy.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała nie wprowadza innych niż
przyjmowane w prawie definicji
„trwałego związania z gruntem”.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Reklama na konstrukcjach na kołach
służących wyłącznie ekspozycji reklamy
jest przedmiotem regulacji
krajobrazowych niezależnie od
okoliczności czy konstrukcja taka stanowi
jednocześnie pojazd kołowy.
Zakaz reklamy mobilnej dotyczy
eliminacji urządzeń lub tablic
reklamowych ingerujących w krajobraz
a znajdujących się na konstrukcjach
przeznaczonych do ruchu ulicznego, lecz
posadowionych stacjonarnie, często
niezdolnych technicznie do ruchu.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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127.

§ 13 ust. 1 pkt.1-4,
ust. 2
(obecnie §15 ust.1
pkt1-4 ust.2)

krajobrazowej Miasta Gdynia z tej przyczyny sankcję
nieważności. Na marginesie należy stwierdzić, że ww.
definicje są nieostre, a zatem sprzeczne z zasadami
techniki legislacyjnej.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu w całości z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Zapis ten wprowadza liczne ograniczenia w zakresie
możliwości lokowania tablic i urządzeń reklamowych.
Brak jest podstaw do wprowadzania takich ograniczeń w
zakresie odległości, ponieważ owe ograniczenia
odległości nośników reklamowych od elementów
infrastruktury drogowej są zawarte w art. 42a ust. 1 w zw.
Z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.). Brak
jest zatem kompetencji po stronie Rady Miasta Gdynia,
aby uregulować w sposób wiążący tematykę uregulowaną
w odmienny sposób w regulacjach rangi ustawowej, jest
to niedopuszczalna ingerencja w materię zastrzeżoną dla
ustawodawcy. W przypadku wprowadzenia zapisu punktu
2 o zakazie sytuowania urządzeń reklamowych
w obszarze skrzyżowań, ogromna liczba urządzeń
reklamowych zostanie skierowana do demontażu z uwagi
na brak możliwości ich dostosowania nawet jeśli dana
strefa na to pozwala. Pozostawiając w tej formie zapisy
punktów 1-4, spowodują one nakaz rozbiórki
wzniesionych legalnie urządzeń reklamowych po upływie
okresu dostosowawczego.
Wszystkie urządzenia reklamowe posiadają pozwolenia
na budowę bądź potwierdzone przyjęcia zgłoszeń, a więc
na moment wydania tych pozwoleń posiadały poprawne
odległości od krawędzi jedni i uzyskały pozytywne zgody
prowadzące do ich instalacji zgodnie z otrzymanymi
dokumentami legalizacyjnymi. Jednocześnie należy
nadmienić, że w przypadku zapisu punkt 2 zakazującego
sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w obszarze
skrzyżowania, zbędne stają się zapisy określające
odległości jakie należy zachować od skrzyżowań. Zapis
ten całkowicie eliminuje utrzymanie jakiejkolwiek
konstrukcji po okresie dostosowawczym, jak również
ustawienie nowej po upływie okresu dostosowawczego.

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga w zakresie obszaru skrzyżowania
została oddalona z uwagi na podwyższoną
ochronę krajobrazową w obszarze
skrzyżowania.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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128.

§13 ust. 3
(obecnie §15 ust.3)

129.

§13 ust.5
(obecnie §15 ust.5)

130.

§13 ust.10
(obecnie §15 ust.9)

Więcej na ten temat w uzasadnieniu uwagi do § 17
projektu.
Proponowana zmiana:
Doprecyzowanie przedmiotowego zapisu Uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Autor Projektu z niezrozumiałych powodów postanowił
wprowadzić bardzo szeroki katalog obiektów, które
zostały wyłączone z konieczności zachowania odległości
od krawędzi jezdni, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2
Uchwały. Postanowienia § 13 Uchwały po raz kolejny (i
nie ostatni) ustanawiają rygorystyczne ograniczenia w
sytuowaniu wyłącznie tablic i urządzeń reklamowych,
zwalniając z nich równocześnie inne obiekty miejskie.
Postulujemy dokonanie weryfikacji wskazanego w § 13
ust. 3 katalogu wyłączeń, polegającej na respektowaniu
zasady równości w traktowaniu urządzeń i tablic
reklamowych z innymi obiektami.
Proponowana zmiana:
Doprecyzowanie przedmiotowego zapisu Uchwały.
Uzasadnione uwagi:
Zapisy te nie precyzują, która z tablic reklamowych
znajdująca się w odległości bliższej niż przewidziana
w tym przepisie od innej tablicy reklamowej miałaby
podlegać usunięciu (obie? ta posadowiona wcześniej?
nielegalna w stosunku do legalnej? co w przypadku, jeśli
obie tablice będą legalne?). Rozwiązanie to eliminuje
wiele z dotąd legalnie wzniesionych na terenie Miasta
Gdynia tablic reklamowych, które powstały zgodnie z
projektem i zgłoszeniem robót budowlanych czy
pozwoleniem na budowę. Połączenie § 13 ust. 5 (obecnie
§15 ust.5); § 11 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) (obecnie § 10 ust.1
pkt 1- 4) uniemożliwiają całkowicie dostosowanie tablic i
urządzeń do zapisów określonych w projekcie uchwały.
Proponowane zmiany:
W zakresie ust. 10 – wnosimy o dopuszczenie sytuowania
w strefie B tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
o formacie
.
W zakresie podpunktu 3) – wnosimy o zwiększenie
wysokości do 11-12m oraz wykreślenie sformułowania,

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt uchwały stara się chronić
krajobrazowo pasy drogowe w relacji do
skali urządzeń akcji reklamowej.
§13 ust. 3 dopuszcza różne formy drobnej
akcji reklamowej zwyczajowo lub
użytkowo powiązanej z pasem drogowym
(słupy ogłoszeniowe, szyldy, informacja
kierunkowa, reklama w wiatach
przystankowych).

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga oddalona z uwagi na regulacje

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona ze względu na
dążność do wprowadzenia tablic
i urządzeń przekraczających o 300%
górny limit przyjęty w uchwale,
podwojenie wysokości, wprowadzenie
reklam dwustronnych, czego założenia
uchwały nie dopuszczają. Regulacje
dostosowawcze z §19 ust. 1 pkt.2 lit. c

dostosowawcze z §19 ust. 1 pkt.2 lit. c.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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że tablice reklamowe „muszą być jednakowej wysokości
na obszarze jednego pasa drogowego”.
W zakresie podpunktu 4) – wnosimy o dopisanie dwóch
płaszczyzn reklamowych.
W zakresie podpunktu 5) – wnosimy o jego usunięcie.
Uzasadnienie uwagi:
Zawarta w tym przepisie Projektu powierzchnia
reklamowa nie odpowiada standardom wielkości reklam
przyjętym powszechnie w branży reklamowej, dlatego
wnosimy o jej zmianę. Wielkość reklam pomiędzy 9 m²
a 18 m² to powszechnie przyjęty tzw. format średni
reklam. Przyjęcie takich parametrów umożliwi
deklarowane w projektowanym uzasadnieniu do Projektu
„wyważenie interesu publicznego i interesów
prywatnych”, które w obecnej wersji Projektu nie ma
miejsca. Ograniczenie do formatu średniego eliminuje
legalnie dotąd wzniesione na terenie Miasta Gdynia
tablice i urządzenia reklamowe w większym formacie tj.
48 m², godzi w ochronę praw nabytych przez podmioty,
które dokonały zgodnie z prawem zgłoszeń robót
budowlanych na te tablice i urządzenia reklamowe, które
zostały przyjęte przez właściwe organy lub uzyskały
stosowne ostateczne pozwolenia na budowę. Wobec
powyższego w zakresie strefy B wnosimy o dopuszczenie
formatu 48 m²,, który to całkowicie został pominięty
w projekcie uchwały.
Ponadto powyższy zapis nie precyzuje, która z tablic
reklamowych znajdująca się w odległości bliższej niż
przewidziana w tym przepisie od innej tablicy
reklamowej miałaby podlegać usunięciu (obie? ta
posadowiona wcześniej? nielegalna w stosunku do
legalnej? co w przypadku, jeśli obie tablice będą
legalne?). Rozwiązanie to eliminuje wiele z dotąd
legalnie wzniesionych na terenie Miasta Gdynia tablic
reklamowych, które powstały zgodnie z projektem
i zgłoszeniem robót budowlanych czy pozwoleniem na
budowę. Na urządzeniach reklamowych z dwoma
tablicami zostały wydane stosowne pozwolenia, czy teraz
mamy dostosować je zgodnie z uchwałą czy wystąpić
o nowe pozwolenie na budowę? W zakresie ograniczenia
co do stosowania powierzchni ekspozycyjnej dla 1 strony

precyzują kolejność dostosowywania
urządzeń i tablic reklamowych.
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131.

§13 ust.12 pkt.6
(obecnie §15 ust.11
pkt6)

132.

§13 ust. 15
(obecnie §15 ust.13)

133.

§14 ust.17
(obecnie §16 ust.13)

urządzenia reklamowego powoduje skierowanie
konstrukcji do demontażu po upływie okresu
dostosowawczego. Większość naszych urządzeń posiada
dwie tablice reklamowe, co powoduje obowiązek ich
dostosowania po okresie przejściowym.
Zmiana ekspozycji na nośnikach reklamowych odbywa
się bez użycia sprzętu ciężkiego. W związku
z powyższym przepis wymagający drogi dojazdowej jest
zbędny. Wnosimy o jego usunięcie w całości.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Wyłącznie w nielicznych przypadkach możliwym będzie
zastosowanie w reklamie kolorystyki
monochromatycznej, tym bardziej, że przepis dotyczy
reklam w strefie B, a więc o formacie do 18
Wskazany przepis pozostanie „,martwy” oraz
niemożliwy do wyegzekwowania.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Zgodnie z obowiązującą zasadą wprowadzenie uchwały
krajobrazowej kasuje zapisy wszystkich planów
zagospodarowania przyjętych na terenie gminy. W
związku z powyższym nie należy wybiórczo wprowadzać
zapisów dodatkowo obowiązujących, a stanowiących
tylko fragmenty niezbędne do nałożenia kolejnego
ograniczenia. Wnosimy o usunięcie § 13 ust. 15 (obecnie
§15 ust.13) w całości.
Proponowana zmiana:
Usunięcie zapisu z projektu uchwały.
Uzasadnienie uwagi:
Większość nośników naszej firmy usytuowanych jest na
terenach prywatnych. Urządzenia te posiadają pozwolenia
na budowę bądź potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń oraz
tytuły prawne do nieruchomości, na których są
posadowione – umowy dzierżawy. Podkreślić należy, iż
umowy dzierżawy przedstawione zostały do urzędu wraz
z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy,
pozwolenia na budowę bądź wraz ze zgłoszeniem. Tym

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała dopuszcza akcję reklamową na
tzw. ślepych ścianach budynków
podporządkowaną elewacji budynku,
a więc wymagającą korelacji kolorystyki,
co prowadzi do monochromatyczności
reklamy.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Wyznaczanie widokowych pasów
ochronnych pozostawiono w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
i w tym zakresie uchwała odsyła do tej
formy ochrony.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała nie odnosi się do kwestii
charakteru prywatnego terenów, lecz do
charakteru zabudowy jednorodzinnej
i bliźniaczej uznając, iż tereny te powinny
mieć podkreślane walory krajobrazowe.
Tym samym uwaga nie została
uwzględniona.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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134.

§17 ust.1 (str.16)
(obecnie §21 ust.1)

samym urząd wyrażając zgodę na legalne posadowienie
nośników reklamowych zaakceptował fakt, iż nośniki
zlokalizowane będą na terenach prywatnych. Tymczasem
wejście w życie projektu w obecnym kształcie spowoduje
konieczność zdementowania legalnie wybudowanych
nośników reklamowych na tych terenach. Wnosimy
o usunięcie § 14 ust. 17 (obecnie §16 ust.13) w całości.
Proponowana zmiana:
Dodanie ust. 5 do § 17 o następującej treści: „Zwalnia się
z obowiązku dostosowywania istniejących tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych powstałych w
oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę lub
zgłoszenie robót budowlanych przyjęte przez organ
architektoniczno-budowlany”.
Uzasadnienie uwagi:
Konieczne jest wprowadzenie zmiany, jeśli urządzenia
reklamowe zostały wzniesione na podstawie ostatecznych
pozwoleń na budowę lub przyjętych przez właściwe
organy zgłoszeń robót budowlanych. Treść omawianego
paragrafu w nawiązaniu do całokształtu regulacji należy
rozpatrywać w kategoriach konstytucyjnej ochrony praw
nabytych, utraty korzyści i potencjalnych roszczeń
odszkodowawczych za brak możliwości kontynuowania
dotychczasowego sposobu zagospodarowania działki
(brak możliwości funkcjonowania nośników
reklamowych) ze strony zarówno właścicieli i innych
podmiotów wydzierżawiających teren pod legalne
nośniki reklamowe, jak i operatorów tych nośników
reklamowych. W Projekcie nie jest określone, kto miałby
ponieść koszty finansowe wejścia w życie uchwały w
projektowanym brzmieniu, przede wszystkim w aspekcie
odszkodowań za demontaż legalnie wzniesionych
nośników reklamowych, czy też opłacenia kosztów
demontażu, albo szerzej „dostosowania” istniejących
nośników reklamowych do zapisów uchwały oraz zysków
utraconych przez wydzierżawiających teren pod nośniki
reklamowe i przez operatorów tych nośników, takich jak
nasze przedsiębiorstwo. Ustanawiając ww. krótki okres
dostosowawczy Miasto Gdynia naraża się na znaczne
roszczenia odszkodowawcze ze strony tych podmiotów.
Ponieważ projekt uchwały nie przewiduje żadnych

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała zgodnie z upoważnieniem
ustawowym wprowadza wieloletni okres
dostosowawczy dla instalacji
reklamowych legalnie wybudowanych,
tym samym nie narusza praw nabytych w
sposób nadmierny i bez podstawy
prawnej. Nie jest wykluczona ponowna
instalacja po okresie dostosowawczym na
podstawie nowego wniosku w pobliskiej
lokalizacji.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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135.

§17 ust. 3, ust.4
(obecnie §21 ust.3,
ust.4)

wyjątków dla istniejących przed dniem wejścia w życie
uchwały legalnie wzniesionych tablic i urządzeń
reklamowych, to skutkiem prawnym ww. postanowień
uchwały w tym zakresie, będzie obowiązek usunięcia
przez Cityboard Media prawie wszystkich
wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, jako
niedopuszczalnych w przyszłości w tych miejscach.
Konieczność ochrony krajobrazu i estetyki przestrzeni
publicznej w zaproponowany sposób, nie uzasadnia
ograniczenia przysługujących Cityboard Media praw
nabytych. Jednocześnie nie wydano wobec naszej firmy
żadnych decyzji administracyjnych wygaszających
uzyskane przez nas ostateczne decyzje o pozwoleniu na
budowę i zgłoszenia/potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń
tablic i urządzeń reklamowych na terenie Gdyni, ani nie
wydano decyzji o ich rozbiórce.
Ponadto przepisy ustawy wprowadzającej art. 37a
i następne ustawy o PZP, ani inne przepisy prawa nie
zawierają żadnego zapisu o tym, że ww. pozwolenia na
budowę/potwierdzenie zgłoszeń i nabyte w ich wyniku
prawa Cityboard Media w postaci prawa do użytkowania
wzniesionych na ich podstawie nośników reklamowych,
stracą moc lub wygasną z chwilą wejścia w życie
przedmiotowej uchwały lub z chwilą, gdy upłyną
przewidziane okresy dostosowawcze.
Z jednej strony Cityboard Media będzie w przyszłości
nadal posiadał wszelkie wymagane prawem decyzje
administracyjne (w tym ostateczne pozwolenia na
budowę) i wszelkie podlegające konstytucyjnej ochronie
wynikające z nich prawa w sferze prawa
administracyjnego, aby w sposób legalny kontynuować
swoją działalność gospodarczą w Gdyni w formie tych
tablic i urządzeń reklamowych (wynajem powierzchni
reklamowej), zaś z drugiej strony ww. przepisy projektu
okresów dostosowawczych jako niedopuszczalnych,
mimo że nie orzeczono wobec tych tablic nakazu
rozbiórki (brak jest również podstaw do orzeczenia
takiego nakazu przez właściwe organy w przyszłości).
Proponowana zmiana:
Usunięcie obu zapisów z projektu uchwały.
Uzasadnienie:

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt uchwały zgodnie z podstawą
ustawową daje możliwość zwolnienia
obiektów małej architektury i istniejących

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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136.

Ogólne

137.

Ogólne

W przypadku nieuwzględnienia wskazanej powyżej
uwagi do § 17 ust. 1 (obecnie §21 ust.1), wnosimy
o całkowite wykreślenie § 17 ust. 3 i ust. 4 (obecnie §21
ust.3, ust.4). W obecnym kształcie wskazane przepisy
wprowadzają skrajnie nierówne traktowanie już
istniejących obiektów budowlanych tj.: ogrodzeń
i obiektów małej architektury w stosunku do już
istniejących urządzeń reklamowych. Podczas gdy
pierwszy i drugi obiekt może liczyć na specjalne względy
przepisów Uchwały to wymieniony powyżej obiekt nr 3
został potraktowany przez Uchwałę z całą surowością,
nakazując jego usunięcie bądź dostosowanie do
wymogów uchwały w określonym terminie.
Zauważyć jednocześnie należy, iż § 17 ust. 3 i ust. 4
(obecnie §21 ust.3, ust.4) przewidują zwolnienie
z obowiązku dostosowania wszelkich istniejących
ogrodzeń i obiektów małej architektury, a zatem także
wzniesionych nielegalnie. Jednocześnie przepisy uchwały
nakazują demontaż bądź dostosowanie legalnie
posadowionych urządzeń reklamowych…
Uchwała w obecnym kształcie przybiera postać uchwały
anty-reklamowej, nakierowanej w 100% na usunięcie
nielegalnie oraz legalnie posadowionych urządzeń
reklamowych o średnim i dużym formacie z krajobrazu
Miasta Gdyni. Z pewnością nie taki był zamysł
ustawodawcy w momencie uchwalania w 2015 r. art. 37b
ust. 2 pkt 8) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Sprzeciwiamy się takiemu działaniu oraz
wnioskujemy o równe potraktowanie legalnie
wybudowanych nośników reklamowych w stosunku do
legalnie wybudowanych ogrodzeń i obiektów małej
architektury.
Postulujemy zmianę kolejności przepisów: Oddział 2
„Strefa A” oraz Oddział 3 „Strefa B”. Postulujemy
również zmianę nazwy Oddziału 1 z „Stefa A i B” na
„Postanowienia ogólne”.
Podsumowując, należy wskazać, że przepisy dotyczące
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które tak jak uchwały krajobrazowe, też
mają charakter aktów prawa miejscowego, nie
dopuszczają wstecznego „delegalizowania” istniejących

ogrodzeń ( z wyjątkami). Nie jest to
nierówne traktowanie podmiotów,
bowiem działalność reklamowa jest
działalnością komercyjną, eksploatującą
publiczny krajobraz zaś obiekty małej
architektury i ogrodzenia odnoszą się do
ich użyteczności i względów
bezpieczeństwa. W konsekwencji
możliwe jest odmienne traktowanie obu
sfer.

Uwaga
nieuwzględniona

Systematyka uchwały jest poprawna i ma
na celu usystematyzowanie zapisów od
ogólnych do najbardziej restrykcyjnych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała nie delegalizuje istniejących
tablic i urządzeń reklamowych, bowiem
w ramach upoważnienia ustawowego
wprowadza dla instalacji legalnych
wyjątkowo długi okres dostosowawczy.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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na danym terenie obiektów budowlanych,
Podsumowując, należy wskazać, że przepisy dotyczące
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które tak jak uchwały krajobrazowe, też
mają charakter aktów prawa miejscowego, nie
dopuszczają wstecznego ,,delegalizowania" istniejących
na danym terenie obiektów budowlanych, nawet jeśli
uchwalony później miejscowy plan zagospodarowania
przewiduje inne przeznaczenie danego terenu. Zasadę tę
wyraża art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Miejscowy plan nie ma zatem charakteru
retrospektywnego i nie działa wobec istniejących legalnie
obiektów ze skutkiem wstecznym, który nakazywałby po
wejściu życie planu ich rozbiórkę lub zmianę ich
przeznaczenia, tak jak czyni to projektowana przez
w Miasto Gdynia uchwała krajobrazowa wobec tablic i
urządzeń reklamowych. Podobnie w przypadku zmiany
tzw. przepisów techniczno-budowlanych dotyczących
budynków, nie istnieje obowiązek dostosowania do nich
istniejących obiektów, nawet jeśli nowe przepisy na
przyszłość zakazują lub wykluczają pewne rozwiązania
techniczne. Przykładowo można tu wskazać, że obecnie
dla nowych budynków powyżej 9,5 m od posadzki
parteru do posadzki ostatniej kondygnacji obowiązkowa
jest instalacja dźwigów osobowych (wind). Natomiast
obowiązek ten nie dotyczy budynków starszych i
znacznie wyższych, które zostały zbudowane w innym
stanie prawnym (kiedyś windę w budynkach
wielorodzinnych należało budować tylko, gdy miały
więcej niż 4 kondygnacje). Nie ma obowiązku
dobudowania do nich wind po zmianie przepisów. Na
analogicznej zasadzie ochronie powinny podlegać
istniejące w chwili wejścia w życie uchwały
krajobrazowej tablice i urządzenia reklamowe, o ile
zostały rzecz jasna zbudowane legalnie tj. zgodnie z literą
prawa, czyli posiadają wszystkie wymagane pozwolenia
i zgłoszenia robót budowlanych.
Brak istotnego zróżnicowania regulacji prawnej dot.
istniejących w chwili wejścia w życie uchwały
krajobrazowej legalnych i nielegalnych tablic i urządzeń
reklamowych doprowadzi do absurdalnej sytuacji,

Skoro tak to nie ma ona charakteru
retrospektywnego. Wobec jednoznacznej
podstawy normatywnej nie są uzasadnione
analogie z przepisów technicznych prawa
budowlanego. Przepisy tzw. ustawy
krajobrazowej stanowią Lex Specialis
w stosunku do prawa budowlanego
i ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, tym
samym rozwiązania przyjęte w uchwale
nie naruszają prawa. Spory, co do
konstytucyjności ustawy w aktualnym
stanie prawnym również nie uchylają
podstaw prawnych uchwały.
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w której nielegalnie wzniesione nośniki reklamowe (jeśli
tylko spełnią kryteria uchwały w zakresie rozmiarów
i lokalizacji) podlegać będą swoistej „abolicji” i będzie
wolno je nadal eksploatować jako zgodne z uchwałą bez
sankcji w postaci kar administracyjnych, jeśli tylko stoją
w dozwolonych miejscach i mają dozwolony przez
Projekt format, natomiast nośniki reklamowe wzniesione
całkowicie legalnie przy uzyskaniu wszelkich
wymaganych prawem zezwoleń mogą podlegać tym
karom i w efekcie obowiązkowi ich usunięcia, jeśli ich
gabaryty i lokalizacja będą objęte zakazem na danym
terenie. Skutkiem takiej regulacji będzie jeszcze większy
chaos estetyczny i prawny: działający „na dziko"
właściciele wielu małych nielegalnych nośników będą
korzystać z rozwiązań uchwały, natomiast działające
legalnie firmy systemowej reklamy zewnętrznej, będą
bezpodstawnie ukarane za prowadzenie zgodnej
z prawem działalności gospodarczej. Skutki prawne
uchwały będą sprzeczne z jej założeniami i celami,
a dodatkowo odniosą demoralizujący skutek społeczny w
postaci negatywnego przykładu dla innych podmiotów z
branży reklamowej. Uchwała będzie zachęcała inne
podmioty gospodarcze do podejmowania działań
sprzecznych z prawem, w tym do podejmowania
samowoli budowlanych, także w zakresie reklamy
zewnętrznej.
Konstrukcje reklamowe naszej firmy ustawione są na
podstawie pozwoleń na budowę oraz potwierdzeń
przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych, które nie wygasły
ani nie zostały na te urządzenia nałożone nakazy
rozbiórki, co w świetle obowiązującego prawa pozwala
im dalej funkcjonować zgodnie z określonymi w Prawie
Budowlanym zasadami. Ponadto przepisy ustawy
wprowadzającej art. 37a i następne Ustawy o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym, ani inne przepisy
prawa nie zawierają żadnego przepisu o tym, że ww.
pozwolenia na budowę/potwierdzenie zgłoszeń i nabyte
w ich wyniku prawa Cityboard Media Sp. z o.o. w postaci
prawa do użytkowania wzniesionych na ich podstawie
nośników reklamowych stracą moc lub wygasną z chwilą
wejścia w życie przedmiotowej uchwały lub z chwilą,
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gdy upłyną przewidziane okresy dostosowawcze. Ponadto
w Uchwale nie został określony żaden system
odszkodowawczy, jak to ma miejsce w przypadku
wprowadzenia nowych planów zagospodarowania
i wywłaszczeń nieruchomości.
Dodatkowo informujemy, że Trybunał Konstytucyjny
zbada przepisy o tzw. uchwałach krajobrazowych
(reklamowych). Gminom, które je uchwaliły mogą grozić
wielomilionowe odszkodowania. Naczelny Sąd
Administracyjny (NSA) ma poważne wątpliwości co do
zgodności z Konstytucją przepisów o tzw. uchwałach
krajobrazowych (reklamowych) i kieruje je do Trybunału
Konstytucyjnego (TK). Jeśli TK stwierdzi ich
niezgodność z Konstytucją, to gminy które uchwaliły
tzw. uchwały krajobrazowe i dzięki nim pozbyły się
legalnych reklam, mogą mieć poważne problemy. NSA w
precedensowym orzeczeniu skierował do Trybunału
Konstytucyjnego pytanie prawne o zgodność
z Konstytucją art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten nakazuje,
aby po upływie tzw. okresu dostosowawczego usuwać
zbudowane w gminie nośniki reklamowe, jeśli tzw.
gminna uchwała krajobrazowa w tym miejscu ich
zakazuje. Rozebrać trzeba nawet nośniki zbudowane
legalnie (w oparciu o pozwolenie na budowę czy
zgłoszenie), bo inaczej właścicielom działek i tych
nośników grożą wysokie kary.
W maju 2019 r. NSA rozpatrywał skargę kasacyjną
Cityboard Media na uchwałę krajobrazową z Opola.
Skład sędziowski złożony z największych autorytetów w
dziedzinie prawa budowlanego i zagospodarowania
przestrzennego doszedł do wniosku, że przepis ten może
naruszać Konstytucję, bo nie zapewnia żadnej ochrony
prawnej ani odszkodowania tym
podmiotom, które na reklamy miały wszystkie wymagane
prawem zgody. Zdaniem składu
orzekającego przepis ten może naruszać zasadę zaufania
obywatela do państwa, ochronę praw słusznie nabytych,
prawo własności i wolność prowadzenia działalności
gospodarczej, a także tzw. zasadę proporcjonalności. Jeśli
Trybunał podzieli zdanie NSA, to przepis utraci moc
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138.

§2 ust. 2 pkt.17
(obecnie §2 ust. 2
pkt.21)

139.

§12

prawną.
Należy również zwrócić uwagę na opracowane przez
miasta projekty uchwał (np. Toruń i Szczecin) oraz
przyjęte uchwały w gminach Suchy Las i Kobylnica,
gdzie szanuje się prawa nabyte, a nośniki reklamowego
ustawione w oparciu o prawomocne pozwolenie na
budowę lub przyjęte zgłoszenie robót budowlanych, nie
wymagają dostosowania do zasad określonych w
projektowanych i przyjętych uchwałach. Tymczasem
przedstawiony przez Prezydenta Miasta Gdynia Projekt
ustawy nie szanuje praw nabytych, jest niekonstytucyjny,
a także wykazuje jednoznaczne działanie prawa wstecz.
W świetle powyższego, niniejsze uwagi są zasadne i
zasługują na uwzględnienie w całości.
Jetline z dn. 06.12.2020 r.:
Definicja tablicy ofertowej - odnosi się do elementów
Uwaga
znajdujących się wewnątrz lokalu. Uchwała krajobrazowa nieuwzględniona
jest aktem planu miejscowego. I jako taki może
obejmować wyłącznie elementy zagospodarowania
przestrzennego w ujęciu planistycznym (urbanistycznym)
tj. elementy zabudowy i elementy zagospodarowania
terenu, jako że takie elementy stanowią systemowo
przedmiot regulacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Reklama mobilna - odnosi się do przedmiotów, które
poruszają się po drogach tym samym nie podlegają
regulacjom miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała krajobrazowa nie jest aktem
planu miejscowego, a prawo nie zna
takiego pojęcia. Sama tzw. uchwała
krajobrazowa nie odnosi się do zagadnień
planistycznych (urbanistycznych) lecz
krajobrazowych. Umiejscowienie
częściowo regulacji Ustawy z dnia 24
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzie ochrony krajobrazu (Dz. U.
z dnia 2015 r. poz.774, 1668) w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie oznacza, iż zakres
regulacji tzw. uchwały krajobrazowej jest
ograniczony do zakresu regulacji Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W związku z powyższym
regulacja tablicy reklamowej
eksponowanej w witrynie lokalu, jej skali
i przeznaczenia (§2 ust.1 pkt 17(obecnie
§2 ust. 2 pkt.21)) mieści się w zakresie
kompetencji samorządowego legislatora.
Uwaga nieuwzględniona ze względów jak
powyżej. Regulacja reklamy mobilnej nie
pozostaje w relacji do zakresu Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EFBDEC71-9D67-4D99-BE0C-BDFDCD37A412. Projekt

Strona 54

140.

§1 ust. 2 pkt.1

141.

§2 ust.1 pkt.10
(obecnie §2 ust.1
pkt.13)

142.

§5 ust.1

143.

§8 ust. 2

przestrzennym.
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej z dn. 07.12.2020 r.:
Przepisy uchwały krajobrazowej winny być powszechne, Uwaga
Tzw. uchwała krajobrazowa musi godzić
równe dla wszystkich podmiotów, które korzystają z
nieuwzględniona
wykorzystanie krajobrazu dla celów
przestrzeni publicznej. Wyróżnianie kogokolwiek narusza
wspólnoty lokalnej jak również
zasadę równego traktowania. Stosowany zapis należy
korzystanie z niego w celach
usunąć z projektu uchwały.
zarobkowych przez podmioty branży
reklamowej. Promocja wydarzeń
miejskich jest w tym wypadku częścią
samoorganizacji wspólnoty lokalnej, która
ma ustawowe kompetencje do regulacji
chroniących krajobraz i tym samym z
uwagi na odmienny, nieodpłatny charakter
korzystania z krajobrazu jest w projekcie
uchwały odmiennie traktowana niż
eksploatacja przestrzeni publicznej w
calach zarobkowych.
Preferowanie "wydarzeń międzynarodowych" nie
Uwaga
Tzw. uchwała krajobrazowa różnicuje
znajduje uzasadnienia prawnego. Należy zastosować
nieuwzględniona
korzystanie z przestrzeni publicznych
takie same kryteria dla wydarzenia "krajowego",
nawet w celach zarobkowych, ale
"rodzimego", "lokalnego", jak i międzynarodowego".
epizodyczne i korzystanie z nich stałe.
Reguły uchwały w pierwszym rzędzie
regulują akcję reklamową o charakterze
stałym zaś w odniesieniu do reklam
epizodycznych zawiera mniej restrykcyjne
rozwiązania.
Przedmiotowy paragraf definiuje "meble miejskie", na
Uwaga częściowo Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
których zakazuje się lokalizowania reklam - zgodnie z §5 uwzględniona
doprecyzowanie dopuszczalności gablot
ust.5, a jednocześnie w §5 ust.9 dopuszcza się na wiatach
reklamowych jako części składowych
przystankowych (mebel miejski) gabloty ekspozycyjne.
mebli miejskich oraz utworzenie definicji
Zapisy uchwały krajobrazowej winny być czytelne
mebli miejskich.
i zrozumiałe. Należy zatem doprecyzować przedmiotowe
zapisy.
Ponadto wskazujemy na fakt, że meble miejskie łączą ze
sobą funkcje użytkowe z funkcjami informacyjnymi,
a także reklamowymi. Służą również komunikowaniu.
Dlatego należy uwzględnić możliwości sytuowania na
meblach miejskich także treści informacyjnych
i reklamowych. Nie tylko na wiatach przystankowych.
Instytucje, do których należy część takich urządzeń
Uwaga
Infrastruktura techniczna mediów winna

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
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144.

§11 ust.10
(obecnie §10 ust.10)

145.

§11 ust. 11
(obecnie §10 ust.11)

146.

§11 ust. 12
(obecnie §10 ust.12)

(np. szafek energetycznych) prowadzi w ostatnim czasie
przygotowania do ich wymiany na bardziej estetyczne
i dopasowane do przestrzeni, w której się znajdują.
Jednym z elementów tworzonych wzorów są
powierzchnie informacyjno-reklamowe, wkomponowane
w strukturę urządzenia. Są to przede wszystkim
powierzchnie cyfrowe.
Uchwała winna przewidywać ten rozwój i umożliwić
sytuowanie takich powierzchni informacyjnoreklamowych na obudowach mediów.
Stosowanie w uchwale pojęcia "niezwiązanych trwale
z gruntem" nie znajduje odzwierciedlania w żadnych
przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Powodować będzie spory interpretacyjne.
Zapis należy zmienić zgodnie ze stosownymi przepisami.

nieuwzględniona

W projekcie uchwały brak jest definicji "tymczasowego
obiektu budowlanego".
Według Ustawy Prawo Budowlane, art. 3 punkt 5.:
Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe oraz przenośne wolno stojące
maszty antenowe.
Przyjmując w uchwale zapis o zakazie sytuowania reklam
na "tymczasowych obiektach budowlanych". zaprzecza
się w tejże uchwale innym przyjętym zapisom,
dopuszczającym reklamy na konkretnych obiektach (np.
na meblach miejskich).
Projekt uchwały nie bierze pod uwagę założeń
realizowanych we współczesnych miastach
i aglomeracjach, które dążąc do stworzenia
uporządkowanej i harmonijnej przestrzeni publicznej
wykorzystują najnowsze zdobycze techniki i produkcji.
Należy projekt uchwały zmodyfikować w taki sposób,

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga częściowo
uwzględniona

być projektowana przede wszystkim
z punktu widzenia bezpieczeństwa
i trwałości, tym samym trudno zakładać,
iż będzie w przyszłości w powierzchnie
cyfrowe. Nawet jednak gdyby takie
urządzenia pojawiły się na rynku to istotą
ochrony krajobrazu jest jego ochrona
przed masową i niezakomponowana
przestrzennie ekspozycją reklam na
obszarach miasta.
Kategoria obiektów "niezwiązanych
trwale z gruntem" jest określona nie przez
przepisy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym lecz
przez Prawo budowlane i Prawo cywilne
i jako taka jest wyczerpująco uregulowana
w prawie powszechnym.
Projekt przyjmuje zakaz używania w akcji
reklamowej tymczasowych obiektów
budowlanych w rozumieniu art.3 pkt 5
prawa budowlanego. O ile jednak akcja ta
będzie prowadzona z użyciem mebli
miejskich w postaci wiat "przewidzianych
do przeniesienia" to uchwała dopuszcza
ich wykorzystanie w celach reklamowych.

postanowiła

Uwaga uwzględniona częściowo poprzez
dopuszczenie reklamy z użyciem
zmiennego oświetlenia lecz w granicach
wynikających z Raportu do projektu pt.
”Wpływ reklam na poziom
bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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147.

§12

148.

§13 ust.10 pkt.3
(obecnie §15 ust.9
pkt.3)

149.

§13 ust.10 pkt.5
(obecnie §15 ust.9
pkt.5)

aby znalazły się w nim możliwości zastosowania
nowoczesnych rozwiązań technicznych
i technologicznych przekazu cyfrowego (tak w zakresie
treści informacyjnych, jak i reklamowych (w projekcie
bardzo ograniczone propozycje)).
Świat informacji, komunikatów i reklamy staje się
cyfrowy. Współczesne nośniki i cyfrowe powierzchnie
ekspozycyjne są przyjazne środowisku, są
energooszczędne i doskonale wpasowują się
w przestrzeń.
Ustawa krajobrazowa nie przewiduje uregulowań
dotyczących "pojazdów kołowych". Dlatego
przedmiotowy zapis jest niezgodny z Ustawą.
Należy przedmiotowy zapis usunąć.

realizowanego na zlecenie Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad.

Uwaga
nieuwzględniona

Czy na pewno chodziło w tym zapisie o "urządzenie
Uwaga częściowo
reklamowe" (kubaturowe)? Jako podane wysokości
uwzględniona
można odnieść do urządzenia reklamowego? Bardziej do
tablicy reklamowej.
Przedmiotowy zapis wymaga zmiany.
Na przykład: dolna krawędź konstrukcyjnej tablicy
reklamowej winna znajdować się na wysokości minimum
3 metrów od gruntu pasa drogi (dla tablicy o powierzchni
9 m²); 6 metrów od gruntu pasa drogi (dla tablicy
reklamowej o powierzchni 18 m²).
Wyznacznikiem odległości dolnej krawędzi tablicy
reklamowej od gruntu pasa drogi jest szerokość jej
powierzchni ekspozycyjnej. Szerokość = wysokość dolnej
krawędzi konstrukcji tablicy reklamowej.
Czy na pewno chodziło w tym zapisie o "urządzenie
Uwaga częściowo
reklamowe" (kubaturowe)? Czy też o urządzenie
uwzględniona
reklamowe i tablice reklamowe?
Zapis jest zbyt restrykcyjny, zwłaszcza we wskazaniu na
"dojazd ciężkiego sprzętu", który jest zbędny w wypadku
większości tablic reklamowych.
Należy zmodyfikować ten zapis przez wprowadzenie
jedynie obostrzenia w postaci dbałości o infrastrukturę.
Obsługa tablicy reklamowej nie może prowadzić do
uszkodzenia infrastruktury drogowej, np. chodnika.
B52 Sp. z o.o. z dn. 07.12.2020 r.:

Reklama na konstrukcjach na kołach
służących wyłącznie ekspozycji reklamy
jest przedmiotem regulacji
krajobrazowych niezależnie od
okoliczności czy konstrukcja taka stanowi
jednocześnie pojazd kołowy.
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
doprecyzowanie zapisu dotyczącego
wysokość reklam w pasie drogowym oraz
objęcie regulacją również tablic
reklamowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo uwzględniona
w zakresie objęcia regulacją tablic.
Wymogi dotyczące dostępu do wybranej
lokalizacji bez ewentualności uszkodzeń
istniejącej infrastruktury są zasadne ze
względu na jej ochronę przed dewastacją.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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150.

§17 ust.1
(obecnie §21 ust.1)

Uwagi dotyczące kolizji uchwały z prawem państwowym
i materialny.
Istnieją uzasadnione zarzuty, że znowelizowana ustawa z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r.
poz. 778 ze zm.), będącą podstawą prawną przy
uchwalaniu tzw. uchwały krajobrazowej w Gdyni,
zawiera zapisy sprzeczne z ustawą zasadniczą.
Uzasadnione zarzuty niezgodności z Konstytucją RP
wobec tzw. ustawy krajobrazowej koncentrują się
wykazaniu niezgodności przepisów ustawy
z następującymi normami konstytucyjnymi:
1a) ochrony praw własności: art. 64 ust. 2 w rozwinięciu
art. 21 ust.1 Konstytucji stanowi, że prawo własności
podlega ochronie prawnej. Zapisy projektu uchwały
wprowadzają zaś znaczne Ograniczenia, a w wielu
miejscach zakazy sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych na nieruchomościach (działkach i
budynkach). Właściciele zostaliby więc ograniczeni w
prawie decydowania o przeznaczeniu nieruchomości
stanowiących ich własność. Ważna w tym kontekście jest
groźba utraty możliwości czerpania przychodów/renty z
kapitału zainwestowanego w nieruchomość, co jest
niezwykle istotne np. przy planowaniu finansowania
remontów lub w przypadku zaciągnięcia zobowiązań przy
uwzględnieniu przyszłych dochodów z legalnego źródła.
1b) ochrony praw nabytych:
tablice i urządzenia reklamowe posadowione w oparciu o
prawomocne pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
budowlane staną się w myśl projektowanych zapisów
w znacznej większości sprzeczne z uchwałą, a więc
zdelegalizowane. W sytuacji, kiedy obywatel lub podmiot
nabył prawo do korzystania z nośnika reklamy, takie
słuszne prawo powinno być szanowane i uwzględniane
w przyszłych działaniach organu publicznego, tymczasem
rozwiązania przyjęte w projekcie uchwały godzą w
zasadę ochrony praw nabytych wywodzącą się z zasady
demokratycznego państwa prawnego określonej w art. 2
Konstytucji RP. W powyższym mieści się również
kwestia pewności prawa oraz zaufania do organów
Państwa, którą ten projekt podważa.

Uwaga
nieuwzględniona

Ewentualne zarzuty dotyczące
konstytucyjności tzw. uchwały
krajobrazowej nie uchylają podstaw
prawnych do podejmowania uchwał
krajobrazowych przez gminy.
W konsekwencji ogólne reguły prawa
będą decydowały o losie aktów prawa
miejscowego o ile w przyszłości Trybunał
Konstytucyjny dokonana badania tzw.
ustawy krajobrazowej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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1c) zasady nie działania prawa wstecz:
wprowadzenie obowiązku dostosowania legalnie
istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów
uchwały krajobrazowej będzie wiązało się z ponowną
oceną stanów faktycznych, które zaistniały przed
wejściem uchwały krajobrazowej w życie, pod kątem
przepisów, które weszły w życie znacznie później, niż
w okresie, kiedy te stany faktyczne miały miejsce.
Przepisy uchwały krajobrazowej będą więc stosowane
wstecz pod kątem oceny legalności tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych posadowionych w sposób
zgodny z przepisami i wymogami prawa obowiązującymi
w czasie ich umieszczania, za niedopuszczalne
odstępstwo od zasady niedziałania prawa wstecz. W tym
znaczeniu nie mamy tu do czynienia z prawem
retrospektywnym (dostosowanie) lecz retroaktywnym
(delegalizacja, utrata praw nabytych).
1d) zasady proporcjonalności:
do obowiązków organów publicznych należy takie
działanie, które mieści się w granicach prawa, na
podstawie prawa i które respektuje ogólne zasady
demokratycznego państwa prawa.
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału
Konstytucyjnego zasada proporcjonalności, wyznaczająca
dopuszczalny zakres ograniczeń korzystania z
konstytucyjnych wolności i praw, wymaga zbadania, czy
kwestionowana norma spełnia trzy wymagania:
przydatności, konieczności i proporcjonalności, jeżeli:
1) wprowadzana regulacja ustawodawcza jest w stanie
doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków (zasada
przydatności);
2) regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu
publicznego, z którym jest powiązana (zasada
konieczności); a ponadto:
3) jej efekty pozostają w proporcji do ciężarów
nakładanych przez nią na obywatela (zasada
proporcjonalności w ścisłym tego słowa znaczeniu).
Przesłanka „proporcjonalności”, niezbędna dla uznania
zasadności wprowadzenia ograniczenia konstytucyjnych
wolności, oznacza obowiązek wyboru najmniej
dolegliwego środka. Na szczególną uwagę zasługuje tu
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przede wszystkim wyrok Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 21 kwietnia 2004 roku, gdzie trybunał orzekł, że
„art. 31 ust. 3 Konstytucji przewiduje dopuszczalność
wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw jeśli ograniczenia
takie konieczne są w demokratycznym państwie
prawnym. Owa „konieczność” musi być przy tym
warunkowana wymienionymi w przepisie przesłankami:
bezpieczeństwem państwa lub porządkiem publicznym,
ochroną środowiska, zdrowia i moralności publicznej
względnie ochroną wolności i praw innych osób.
Dodatkowym obostrzeniem jest zastrzeżenie, iżby
wprowadzone ograniczenia (nawet znajdujące należyte
uzasadnienie) nie naruszały istoty wolności i praw. Samo
kryterium „konieczności”, łączące się z zasadą
proporcjonalności oznacza, że ustawodawca chcąc
osiągnąć założony cel winien wybierać najmniej
uciążliwe środki doń prowadzące. Oznacza to, że jeśli ten
sam cel można osiągnąć stosując środki w mniejszym
stopniu ograniczające prawa i wolności, to zastosowanie
środka bardziej uciążliwego stanowi wykroczenie ponad
„konieczność”, a zatem jest naruszeniem Konstytucji.
Przywoływana wyżej zasada proporcjonalności nie
znalazła jednak odpowiedniego zastosowania w projekcie
tzw. uchwały krajobrazowej. Abstrahując od oczywistego
negatywnego skutku wprowadzonej regulacji tj.
naruszenia zasady pogłębiania zaufania obywateli do
państwa, dostosowanie istniejących reklam w przestrzeni
miejskiej do nowych regulacji powinno być rozpatrywane
na kanwie zasad estetyki i urbanistyki, nie będących
przesłankami wymienionymi w art. 31 ust. 3 Ustawy
Zasadniczej. Oznacza to, że o ile uznać można argumenty
za możliwością ingerencji w prawa jednostki w oparciu
o art. 31 w strefie zabytkowej stanowiącej dziedzictwo
kulturowe i historyczne miasta, jej turystyczną
wizytówkę, miejsce odpoczynku dla mieszkańców Gdyni
(w org. Sopotu), jak również w strefach zielonych,
pełniących podobne funkcje, o tyle na obszarach poza tą
strefą, w szczególności w rejonach o luźniejszej
zabudowie mieszkalnej lub przemysłowej, w rejonach
głównych ciągów komunikacyjnych argumenty te nie
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znajdują żadnego uzasadnienia, a zaplanowana regulacja
narusza w sposób rażący zasadę proporcjonalności.
W szczególności nośniki reklamy wzniesione w oparciu
o obowiązujące do tej pory regulacje zostaną
zdelegalizowane, a w kontekście zapisów uchwały nawet
te znajdujące się w strefach miasta, które nie powinny
korzystać z tak rygorystycznej ochrony jak historyczne
centrum miasta i tereny zielone.
Co niezwykle istotne, poszczególne zapisy ustawy
krajobrazowej konstytuują w zakresie tworzenia
miejscowych uchwał uprawnienia gmin a nie ich
obowiązki, przy czym ustawa nakazuje gminom działania
w oparciu o miejscowe uwarunkowania. Nawet zatem
gdyby gmina zaplanowała likwidację reklamy na swoim
terenie, nie będzie go jej zwalniało z potrzeby
zachowania proporcji w zakresie naruszania przez
uchwałę praw jednostki, w szczególności w zakresie
ochrony praw nabytych.
Od momentu, gdy ustawa krajobrazowa została
uchwalona przez Sejm, wiele organizacji
i przedsiębiorstw zgłaszało zastrzeżenia co do jej
zgodności z konstytucją. W związku z tym do Trybunału
Konstytucyjnego wpłynęły do tej pory 2 wnioski o
zbadanie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy
krajobrazowej.
Te wątpliwość w 2019 r. podzielił również Naczelny Sąd
Administracyjny, który skierował do Trybunału
Konstytucyjnego zapytanie dotyczące zgodności ustawy z
prawem w takim zakresie, w jakim ustawodawca dopuścił
się ograniczenia naruszenia konstytucyjnych praw
własności i praw nabytych i lub nie powiązał tych
ograniczeń z mechanizmem odszkodowawczym obecnym
w innych przepisach z obszaru planistycznego. Jeżeli
Trybunał stwierdzi, że ustawa krajobrazowa jest
niezgodna z Konstytucją, przepis utraci moc prawną.
Wówczas gminy, w których na podstawie uchwalonych
kodeksów reklamowych zdemontowano nośniki, mogą
być narażone na wypłatę odszkodowań firmom
reklamowym i właścicielom działek. Po skierowaniu
zapytania do Trybunału Konstytucyjnego, Wojewódzkie
Sądy Administracyjne zaczęły zawieszać postępowania
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151.

Uwaga ogólna

do czasu rozstrzygnięcia kwestii zgodności ustawy z
Konstytucją. Przypomnijmy, że od wielu lat trwają prace
nad zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym. Nie
wiadomo, jaki kształt będzie miała ostatecznie ustawa,
jednak zapewne zmienią się zapisy dotyczące krajobrazu.
Aktualnie procedowany projekt likwiduje większość
błędów wpisanych do ustawy krajobrazowej, dając
gminom możliwości kreowania polityki przestrzennej
w zakresie reklam, przy czym decyzje wywłaszczeniowe
miałyby wiązać się z odszkodowaniami.
Rozumiemy potrzebę regulowania podaży reklamy,
jednakże w okresie prawnego zawieszenia, z jakim mamy
do czynienia, przyjęte rozwiązanie jedynie pogłębia
niepewność. W obecnej sytuacji należałoby przede
wszystkim zawiesić prace nad uchwałą do czasu wydania
przez Trybunał Konstytucyjny bardzo wyczekiwanego
wyroku.
Zauważamy być może chęć wyjścia naprzeciw
powyższemu poprzez rozróżnienie okresów
dostosowawczych tablic i urządzeń reklamowych
wzniesionych legalnie i nielegalnie, jednak proponowane
zapisy nie są wystarczające z punktu widzenia państwa
prawa. Ewentualnym rozwiązaniem prawidłowym byłoby
uszanowanie praw nabytych wobec wszystkich nośników
reklamy posadowionych w zgodzie z aktualnie (tj. przed
wejściem w życie uchwały) obowiązującym prawem przy
zachowaniu pełnej możliwości eliminacji reklamy
nielegalnej z wykorzystaniem nowych narzędzi
opisanych w ustawie. Ustawa nakazuje wskazanie okresu
dostosowawczego, ale nie zabrania ustalenia go dla tablic
legalnych np. na 99 lat lub na okres żywotności
technicznej tablicy rzędu 20-30 lat. Takie rozwiązanie
odebrałoby na pewno argument braku zgodności
z Konstytucją.
Kolizje uchwały z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi aktami
prawnymi
Omawiana uchwała podejmowana jest na podstawie art.
18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 u.s.g. oraz art. 37a ust. 1 i 4
i art. 37b ust. 6 u.p.z.p. Zakres upoważnienia ustawowego
określony został normą art. 37a ust. 1, 2 i 3 u.p.z.p.,

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
zarzutu kolizji z Ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
i z zasadą równości wobec prawa, bowiem
tzw. uchwała krajobrazowa musi godzić
wykorzystanie krajobrazu dla celów
wspólnoty lokalnej jak również

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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zgodnie z którą rada gminy może podjąć uchwałę
ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów malej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z
jakich mogą być wykonane. W odniesieniu do szyldów
rada gminy w uchwale może określać zasady i warunki
ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów. W uchwale
można także ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń, tablic
reklamowych oraz urządzeń reklamowych.
Ustawa krajobrazowa deleguje zatem do samorządu
uprawnienia w zakresie tworzenia narzędzi ochrony
krajobrazu. Uchwalając prawo miejscowe samorządy
mogą zatem kształtować te relacje wyłącznie mając na
względzie ochronę krajobrazu, przy czym uchwała musi
spełniać ważne rygory nadane jej w ustawie.
Jakiekolwiek inne motywy kształtowania porządku
reklamowego inne niż w celu ochrony krajobrazu mogą
zostać uznane jako przekroczenie uprawnień nadanych
samorządom.
W zakresie zgodności uchwały z ustawą krajobrazową
innymi aktami prawnymi wyższego rzędu, zawiera ona
wiele uchybień oraz zapisów wykraczających poza
nadane uchwale kompetencje. Takie uchwały nie mają
szans na pozostanie w obrocie prawnym i mogą zostać
podważone. W obecnej sytuacji prawnej sądy
administracyjne po kolei uznają uchwały krajobrazowe
kolejnych miast za nieważne np. Wyrok WSA w Łodzi
sygn. II SA/Łd 523/17 z dnia 11.08.2017. Wobec
gdyńskiego projektu uchwały można wnieść podobne
zarzuty.
Co jest niezwykle istotne w sprawie, wywołanie
faktycznych skutków przez dokument następnie uznany
przez sąd za nieważny rodzi poważne konsekwencje
prawne i naraża miasto nie tylko na straty wizerunkowe.
Ewentualne roszczenia wynikające ze skutków
uchwalenia uchwały łamiącej prawo miałyby również dla
miasta konsekwencje finansowe.
2a) do §1 ust. 2 pkt 1) uchwały: sprzeczność z zasadami
prawa w zakresie równości wobec prawa
W literaturze przedmiotu postulowanym jest, aby

korzystanie z niego w celach
zarobkowych przez podmioty branży
reklamowej. Promocja wydarzeń
miejskich jest w tym wypadku częścią
samoorganizacji wspólnoty lokalnej, która
ma ustawowe kompetencje do regulacji
chroniących krajobraz i tym samym z
uwagi na odmienny, nieodpłatny charakter
korzystania z krajobrazu jest w projekcie
uchwały odmiennie traktowana niż
eksploatacja przestrzeni publicznej w
celach zarobkowych.
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w przypadku, gdy gmina w określonych obszarach albo
dla określonych kategorii obiektów budowlanych
zamierza wprowadzić zakaz sytuowania, musi
przestrzegać zasad tzw. władztwa planistycznego, które
to pojęcie zostało wypracowane przy materii
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Te kryteria muszą spełniać również pozostałe
ograniczenia. Władztwo to musi spełniać wymogi:
należytego ważenia interesów, proporcjonalności
(wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), równości
wobec prawa. ,,Należyte ważenie interesów oznacza, że
nie można z góry zakładać, że interes publiczny ma
pierwszeństwo przed interesem prywatnym albo że
interes jednego podmiotu jest ważniejszy niż interes
innego a ograniczenia muszą być dokonywane
z uwzględnieniem uzasadnionych interesów podmiotów
zainteresowanych sytuowaniem określonych obiektów.
Organy gminy wprowadzając takie, warunki i zasady
będą musiały wykazać, że służy on ważnemu celowi
(ochronie krajobrazu, ochronie ładu przestrzennego,
zabytków, bezpieczeństwu publicznemu) a właśnie ich
wprowadzenie ma się do osiągnięcia tego celu
przyczynić. W odniesieniu do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego sądy administracyjne
wskazywały, ograniczenia i zakazy w zagospodarowaniu
terenu powinny być uzasadnione uniwersalnymi
wartościami, których nośnikiem jest zamierzony cel
publiczny, racjonalność ograniczenia, jego
współmierność odniesiona do zakresu ciężaru
ponoszonego przez obywatela i legalność wprowadzenia
ograniczenia (wyrok NSA z dnia czerwca 2012 r., sygn.
akt II OSK 944/12). Wypełnienie wymogu równości
oznacza, że przy określaniu warunków i zasad
dotyczących sytuowania albo zakazu sytuowania
obiektów w uchwale reklamowej nie można bez
uzasadnionych przyczyn różnicować ustaleń dla różnych
terenów, jeżeli cechują się takimi samymi cechami albo
uwarunkowaniami. Prowadziłoby to bowiem do
nierówności wobec prawa."
„Za niedopuszczalne należy również uznać różnicowanie
ustaleń uchwały o charakterze podmiotowym (na
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152.

§2 ust. 1 pkt.10
(obecnie §2 ust. 1
pkt.13)

153.

§14 ust. 4
(obecnie §16 ust. 4)

przykład wprowadzenie innych regulacji dla obiektów
gminnych a innych dla pozostałych albo innych dla osób
fizycznych a innych dla osób prawnych) Jak wskazał
NSA w wyroku z 24 października 2014 r., sygn. akt II
OSK 906/13, zawsze w sytuacjach, gdy w procesie
planistycznym wchodzą w grę sprzeczne interesy,
interesy poszczególnych właścicieli nieruchomości,
interes społeczny, gminny konieczne jest wyważenie tych
interesów, a wnioski wysnute z wyważania tych
interesów i motywy, które to doprowadziły do tych
wniosków winny znaleźć odzwierciedlenie w procedurze
planistycznej.
Wyłożony projekt Uchwały wprost godzi w zasadę
równego traktowania w ramach danego obszaru
wprowadza uprzywilejowanie samej gminy poprzez
wyłączenie z uchwały tablic i urządzeń reklamowych
przeznaczonych do promocji wydarzeń organizowanych
przez gminę (wydarzeń miejskich).
Sprzeczność z zasadami prawa w zakresie równości
wobec prawa.
Wyłożony projekt Uchwały wprost godzi w zasadę
równego traktowania w ramach danego obszaru
wprowadza uprzywilejowanie samej gminy poprzez
wyłączenie z ograniczeń czasowych reklam
okolicznościowych promujących wydarzenia o randze
międzynarodowej. Przy tak nieostrej definicji reklam
okolicznościowych promujących wydarzenia o randze
międzynarodowej" (a właściwie jej braku), zdaniem
wnoszącego uwagi chodzi o wydarzenia organizowane
wyłącznie przez gminę.
Szyldy nad witrynami (...) muszą być tej samej
wysokości w obrębie budynku". §14 ust. 5 (obecnie §16
ust.5) Szyldy nad witrynami (...) muszą być usytuowane
(...) z zachowaniem równych odstępów między sobą
(...)":
§15 ust. 2 pkt 3) (obecnie zapis usunięty) dopuszcza się
sytuowanie szyldów (...) w jednakowej wielkości (...). (i
inne podobne zapisy) uchwały: wewnętrzna sprzeczność
z §17 ust. 1 pkt 2)str.13 (obecnie §19 ust. 1 pkt2): zapisy
sugerują. że zgodność z uchwałą wyznaczają" tablice i
urządzenia reklamowe istniejące wcześniej, co jest

Uwaga
nieuwzględniona

Tzw. uchwała krajobrazowa różnicuje
korzystanie z przestrzeni publicznych
nawet w celach zarobkowych, ale
epizodyczne i korzystanie z nich stałe.
Reguły uchwały w pierwszym rzędzie
regulują akcję reklamową o charakterze
stałym zaś w odniesieniu do reklam
epizodycznych zawiera mniej restrykcyjne
rozwiązania.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona §14 i §15 (§16 i
§ 17) obecnie uchwały odnosi się do reguł
obowiązujących szyldy w zakresie ich
sytuowania na budynku po wejściu
uchwały w życie. Natomiast §17 (obecnie
§ 21) odnosi się do szyldów istniejących
przed wejściem w życie uchwały i ustala
reguły ich dostosowania. Tym samym nie
zachodzi sprzeczność między regulacjami
wyżej wymienionych paragrafów. W
zakresie regulacji §17 ust. 1 pkt 2

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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154.

Uwaga ogólna

niezgodne z zasadami i warunkami dostosowania
wskazanymi w §17 str.16 (obecnie § 21) (w zakresie
pierwszeństwa) i jest to wada fundamentalna.
Projekt uchwały zawiera wiele definicji i sformułowań,
które są nieostre i które mogą być dowolnie
interpretowane.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
stanowi zbiór reguł tworzenia aktów prawotwórczych.
Każdy akt prawotwórczy w tym tworzony przez organy
samorządu terytorialnego winien spełniać dyrektywy
przywołanego Rozporządzenia. Projekt Uchwały tego
postulatu nie realizuje. W pierwszej kolejności podnieść
należy, iż projekt uchwały wprowadza definicji, które są
niejednoznaczne i mogą być dowolnie interpretowane
przez organ egzekwujący realizację Uchwały. Można by
twierdzić, jak w przypadku uchwały krajobrazowej
uchwalonej przez radę Miasta Łodzi, iż nieostrość
i wieloznaczność stanowią naturalną konsekwencję cech
języka, w którym redagowane są teksty prawne oraz
różnorodności materii podlegającej normowaniu (wyrok
d. TK z 18 marca 2010 r., K 8/08, OTK ZU nr 3/A/2010,
poz. 23). Przepis § 155 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
Zasad techniki prawodawczej stanowi, że jeżeli zachodzi
potrzeba zapewnienia elastyczności tekstu aktu
normatywnego, można posłużyć się określeniami
nieostrymi, klauzulami generalnymi albo wyznaczyć
nieprzekraczalne dolne lub górne granice swobody
rozstrzygnięcia. Z kolei § 146 ust. 1 stanowi, że w
ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się
definicję danego określenia, jeżeli: zwrot jest
wieloznaczne; zwrot jest nieostre, a jest pożądane
ograniczenie jego nieostrości; znaczenie zwrotów nie jest
powszechnie zrozumiałe; ze względu na dziedzinę
stosunków społecznych do których należą regulowane
sprawy ustalenia nowego znaczenia danego określenia.
Przykładami nieostrych sformułowań w zakresie definicji
i zasad sytuowania są: w §13 ust. 7 pkt 1) (obecnie - zapis usunięto)
„odpowiednie zaprojektowanie" tablicy reklamowej typu
remontowo- budowlanego. Abstrahując od faktu, że nie

Uwaga częściowo
nieuwzględniona

(obecnie § 21 ust.1 pkt2) częściowo
uwzględniona przeredagowaniem
projektu.
Uwaga nieuwzględniona, co do ogólności
regulacji. Projekt przewiduje potrzebę
tzw. miękkiej regulacji odnoszącej się do
ogólnych reguł estetyki niedających się
szczegółowo regulować przepisami
prawa.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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istnieje taki typ reklamy (autorowi chodziło
prawdopodobnie o siatkę eksponowaną na rusztowaniu
budowlanym), to ograniczenie stosowania tego zapisu do
reklam ,,odpowiednio zaprojektowanych" daje
urzędnikowi niczym nie ograniczone pole do
uznaniowości, co jest sprzeczne z podstawowymi
zasadami, jakimi kieruje się administracja publiczna;
-§13 ust. 13 (obecnie – zapis usunięto) musi uwzględniać
zagospodarowanie całości terenu i sąsiedztwa";
-§14 ust. 1 (obecnie - §16 ust.1) kształt, wielkość (...)
tablic (...) muszą być dostosowane do architektury (...) a
także uwzględniać jego funkcje (...)"
-§14 ust. 11 (obecnie – zapis usunięto) dopuszcza się
ekspozycję logotypów (...) przy zachowaniu zasad
podporządkowania reklam (...) wartościom krajobrazu i
architektury":
-§15 ust. 4 pkt 2) (niejasna numeracja) (obecnie – zapis
usunięto) „dopuszcza się stosowanie jedynie elementów o
najwyższych standardach estetyczno-technicznych (...)";
-§16 ust. 11 (obecnie – zapis usunięto) dopuszcza się
ekspozycję logotypów (...) przy zachowaniu zasad
podporządkowania reklam (...) wartościom krajobrazu i
architektury":
-§17 ust. 2 (obecnie §21 ust.2 - zmieniony) nie wymaga
się dostosowania wolnostojących urządzeń reklamowych,
gdy ich lokalizacja nie odbiega od lokalizacji według
nowo przyjętych zasad o więcej niż 20%"; skoro
generalnie dopuszczalne jest sytuowanie tablic i urządzeń
,,na obszarze" a nie „w punkcie" - taki zapis nie jest
czytelny. Jeśli chodziło o tolerancję np. w zakresie
minimalnych odległości to należało użyć pojęcia
„tolerancja";
-wszędzie brak precyzyjnych wytycznych odnośnie
zakresu zgodności z uchwałą
Co prawda regulacja zasad i warunków sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej
architektury i ogrodzeń wymaga w pewnym stopniu
zapewnienia elastyczności tekstu aktu normatywnego z
uwagi na złożony charakter pojęcia ładu przestrzennego,
który niewątpliwie cechuje przymiot dynamiczności
będący wynikiem rozwoju inwestycyjnego, zmian
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155.

Zasady techniki
prawodawczej

infrastruktury urbanistycznej itp., jak i cel jaki realizować
ma uchwała stanowiona na podstawie u.p.z.p., osadzony
w zmieniającym się kontekście społecznym, to mieć
należy na względzie, że regulacja ta wpływa na prawa
jednostki, w tym w znaczącym stopniu oddziałuje na
prawo własności, a więc na jedno z podstawowych praw
nie tylko na poziomie konstytucyjnym, ale i na poziomie
praw człowieka. Ponadto, argumentacja dotycząca
dopuszczalności wykorzystywania nieostrości języka
mogłaby w identyczny sposób być stosowana
w odniesieniu do każdego innego obszaru stosunków
społecznych; każdy bowiem tym stosunków społecznych
jest obecnie w znaczącym stopniu skomplikowany.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie do uchwały określeń
i pojęć niejednoznacznych, które mogą być dowolnie
interpretowane, co w konsekwencji może doprowadzić do
niemożności wyegzekwowania obowiązku, czy
odmiennego stosowania zasad i warunków
unormowanych w uchwale w stosunku do podmiotów
znajdujących w identycznej sytuacji faktycznej.
Niezgodność uchwały z zasadami techniki prawodawczej
na etapie tworzenia prawa Zgodnie z zasadami ogólnymi
cytowanego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 20 czerwca 2002 r., podjęcie decyzji o
przygotowaniu aktu prawnego poprzedza się m.in.
wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunków społecznych
w dziedzinie wymagającej interwencji organów władzy
publicznej oraz wskazaniem pożądanych kierunków ich
zmiany; ustaleniem potencjalnych, prawnych i innych niż
prawne, środków oddziaływania umożliwiających
osiągnięcie zamierzonych celów; określeniem
przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych,
organizacyjnych, prawnych i finansowych każdego
z rozważanych rozwiązań.
Generalną ideę porządkowania przestrzeni publicznej
przyjmujemy ze zrozumieniem, wręcz z zadowoleniem.
Projekt uchwały krajobrazowej oceniamy jednak bardzo
krytycznie. Zarzucamy mu przede wszystkim działanie w
oparciu o brak szczegółowej diagnozy sytuacji. W czasie
spotkań organizowanych przez zespół projektowy
uchwały słyszeliśmy o potrzebie redukcji liczby

Uwaga
nieuwzględniona

Szczegółowy opis procedury
przygotowania uchwały nie wymaga
audytu stanu zastanego oraz
przewidywanych skutków regulacji,
w tym społecznych, gospodarczych,
organizacyjnych, prawnych, finansowych
każdego z rozważanych rozwiązań.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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nośników reklamy, o potrzebie szczególnej ochrony
obszarów zaliczanych do historycznego i kulturowego
dziedzictwa miasta, o konieczności likwidacji tak
zwanych reklamowych clutterów, czyli miejsc
przeładowanych informacją reklamową. Kiedy jednak
uczestnicy spotkań zadawali szczegółowe pytania, takie
jak: jaka jest liczba nośników systemowych
i pozasystemowych w mieście, jaki jest w mieście
odsetek reklamy nieposiadającej zgłoszeń lub
prawomocnych pozwoleń na budowę, zawsze wtedy
otrzymywaliśmy odpowiedzi, ze, albo informacji takich
nie da się zdobyć lub jest to bardzo trudne, ewentualnie
że ustawa nie nakłada takiego obowiązku na samorząd.
Miasto prawdopodobnie nie wykonało
audytu/inwentaryzacji tablic reklamowych na swoim
terenie. Tymczasem, bez wiedzy na temat stanu obecnego
nie sposób przygotować narzędzi poprawiających lad
przestrzenny, które byłby jednocześnie zgodne z
interesem miasta, wymogami ustawy, a także nie łamało
praw jednostki wyrażonej konstytucyjną zasadą
proporcjonalności. Nie mając wiedzy na temat stanu
obecnego miasto nie w stanie ważyć interesów oraz
realizować zasady proporcjonalności, ponieważ nie ma
wiedzy na temat, czy ogólne cele związane z estetyką
miasta da się zrealizować bez pogwałcenia słusznych
praw jednostki. Należyte ważenie interesów oznacza, że
nie można z góry zakładać, że interes publiczny ma
pierwszeństwo przed interesem prywatnym.
To, że audyt opisany w akapicie powyżej jest możliwy do
wykonania, wiemy na przykładzie Szczecina gdzie
pierwszym etapem prac nad uchwałą krajobrazową była
analiza sytuacji. Gdy stwierdzono ze 81% reklamy w
mieście stanowi reklama nielegalna, okazało się, że
problem reklamy nie leży tam gdzie pierwotnie
zakładano, że reklama w takim stanie, jaki pozostanie po
wyczyszczeniu miasta z nośników nielegalnych, budzi
już znacznie mniejsze emocje. W takich warunkach
miasto Szczecin przygotowuje bardziej zrównoważony
projekt zmian, który uszanowuje zasadę praw nabytych.
Skoro więc stan obecny nie jest dokładnie znany, to
stosowanie w tym momencie jakichkolwiek
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instrumentów mogących zmienić w istotny sposób
stosunki społeczne i gospodarcze w mieście jest
obarczone zbyt daleko idącym ryzykiem. Wiedza na
temat skutków prawnych projektowanego prawa
miejscowego jest nie tylko jednym z podstawowych
elementów urzędniczej staranności. Owa wiedza wynika
wprost z norm prawa administracyjnego. Innymi słowy,
takie zasady nie są jedynie zaleceniami dla korpusu
służby publicznej. Dbanie o jak najmniejsze uciążliwości
dla obywateli należy do obowiązków organu państwa.
Gdyby wiedza na temat sopockich nośników reklamy
była publicznie dostępna, dowiedzielibyśmy się zapewne,
że znakomita większość reklamy typu bilbord oraz
reklamy wielkoformatowej na terenie miasta jest
nielegalna. Taka konstatacja nakazywałaby zmianę
podejścia do kwestii praw nabytych w kontekście zasady
proporcjonalności, ponieważ pozostawienie nielicznych
legalnych nośników nie miałoby już negatywnego
wpływu w kwestii oceny poprawy estetyki miasta.
W czasie prac nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej
zespół projektowy powoływał się na uprawnienia, jakie w
zakresie kształtowania warunków sytuowania wszelkich
form reklamy dała mu ustawa o wzmocnieniu niektórych
narzędzi ochrony krajobrazu, w szczególności, że ma
daleko idące możliwości regulacji lub wręcz zakazania
reklamy na swoim terenie. Z jednej strony są to w naszej
opinii uprawnienia, z drugiej zaś strony ustawa oraz
Konstytucja RP nakazuje samorządom działania
odpowiedzialne.
Przeciwnicy reklamy często podnoszą tezę, że czasami
trzeba prawa jednostki „poświęcić" dla realizacji
wyższego celu oraz ze przy zachowaniu ochrony praw
jednostki nie będzie możliwe uzyskanie zmian
w satysfakcjonującym zakresie. Nie jest to w ogóle
przesądzone. Zależy to od sprawności administracji, na
co jednak nie mamy wpływu. Tak samo, jak samorząd
zapowiada skuteczną egzekucję nielegalnej reklamy
w oparciu o ustawę krajobrazową, tak samo egzekucja
nielegalnej i nieestetycznej reklamy byłaby możliwa po
uchwaleniu uchwały krajobrazowej nie godzącej w
podstawowe prawa wymienione powyżej, choćby
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156.

Okres
dostosowawczy

157.

Reklamy Led

uchwała zawierała najprostsze stwierdzenie, że reklama
legalna nie wymaga dostosowania do zapisów uchwały,
bądź okres dostosowania jest wieloletni.
Innym aspektem odnoszącym się do zasady
proporcjonalności jest zarzut braku analizy skutków
finansowych wprowadzanych zmian. W procesie
legislacyjnym nie dokonano analizy kosztów, jakie
poniesione być muszą przez mieszkańców gminy
i przedsiębiorców na dostosowanie do wymogów
proponowanej uchwały. Stanowi to naruszenie zasady
proporcjonalności, koszt bowiem wprowadzenia Uchwały
w życie poniesie wyłącznie właściciel lub posiadacz
nieruchomości, szyldu czy tablicy reklamowej.
Podsumowując, wnoszący uwagi stoi na stanowisku, że
prace nad uchwała powinny być wstrzymane
z uzasadnionego podejrzenia niezgodności ustawy
krajobrazowej z Konstytucją. Alternatywą jest znaczne
wydłużenie, w stosunku do zaprezentowanych, terminów
dostosowania tablic i urządzeń reklamowych do
wymogów uchwały.
Ledwork Sp z o.o. z dn. 07.12.2020 r.:
Jesteśmy firmą, która działa w zakresie reklamy
Uwaga
zewnętrznej. Jesteśmy właścicielem ekranu Ledowego
nieuwzględniona
w Gdyni. Kupiliśmy ten ekran LED w 2016 roku od 2
wcześniejszego właściciela.
Właściciele nieruchomości, są to osoby starsze ponad 70
lat. Poinformowali nas, że ten ekran wisi tam legalnie i
mają wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Po mojej
interwencji w Urzędzie Miasta okazało się, że ekran wisi
bez żadnych pozwoleń.
Dlatego też moje pytanie brzmi, czy jest możliwość
wydłużenia okresu na zdjęcie ekranu LED do 5 lat od
momentu wejścia w życie ustawy krajobrazowej
w Gdyni. Firma Ledwork zapewnia pracę grafikom
i serwisantom tych urządzeń. Aktualnie są ciężkie czasy
ze względu na okres pandemii. Dlatego bardzo proszę
o wydłużenie terminu na zdjęcie ekranu. Firma nasza nie
jest w stanie tak szybko się przebranżowić, jest to
niemożliwe w tych ciężkich czasach.
Dlaczego reklamy Led są potrzebne w Naszym mieście
Uwaga częściowo
Gdyni.
uwzględniona

Projekt uchwały przyjmuje jednolitą
regułę okresów dostosowawczych dla
instalacji legalnych 48 m-cy dla
pozostałych 12 m-cy. Nie jest możliwe
odstąpienie od tej reguły dla jednego typu
nośnika reklamy.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
dopuszczenie niskoemisyjnych,

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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158.

Uwaga ogólna

Ekran Led jest reklamą, która emituje kilkanaście firm
jednocześnie. Na nośnikach Led często są emitowane
spoty dotyczące jakiś zbiórek na chore dzieci itp. darmowe emisje.
W nowoczesnych miastach, często wiszą ekrany Led.
Chciałbym poinformować Państwa, że w Szczecinie
władze miasta zostawili ekrany Led już istniejące, tak
samo inne miasta na południu Polski. Tylko w Gdańsku
i Sopocie ustawa jest surowo wprowadzona. Proszę
władze w Gdyni o przychylne spojrzenie na firmy, które
żyją z reklamy zewnętrznej i jednocześnie dają pracę
innym.
Batory z dn. 04.12.2020 r.:
Na wstępie pragniemy przypomnieć, iż w roku 2014, po
Uwaga
kilkunastu latach działalności Centrum Handlowe Batory nieuwzględniona
przeszło tzw. refreshing, w którym modernizacji uległo
nie tylko wnętrze obiektu ale także jego elewacja i części
zewnętrzne. Przy tej okazji uzgodniono z Państwem
wówczas zarówno uporządkowanie nośników
reklamowych jak i możliwe formy reklamy oraz
informacji zewnętrznej. Uzgodnienie to, pomimo
negatywnego skutku w zakresie osiąganych przez spółkę
przychodów traktowaliśmy jako swoisty kompromis
pomiędzy oczekiwaniami naszymi, naszych najemców
i Państwa wizją w zakresie ładu reklamowego w naszym
mieście. Osiągnięty efekt zarówno w naszym odczuciu,
jak i w opinii mieszkańców i najemców Centrum był
bardzo pozytywny. Najemcy naszego obiektu korzystają
z uzgodnionego wówczas systemu reklamowego, który w
obiektach komercyjnych jest rzeczą niezwykle ważną,
wręcz kluczową dla powodzenia prowadzonych w takich
miejscach działalności gospodarczych. Aby móc
konkurować z innymi, większymi obiektami handlowymi
znajdującymi się w bliskości naszego obiektu, a
jednocześnie jak wynika z projektu uchwały nie
podlegającymi takim samym rygorom w zakresie
ogólnych zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych, musimy dysponować nośnikami
reklamowymi służącymi zaproszeniu klientów do
wnętrza Centrum.

świetlnych ekranów cyfrowych.

Projekt uchwały przyjmuje jednolitą
regułę okresów dostosowawczych dla
instalacji legalnych 48 m-cy dla
pozostałych 12 m-cy. Nie jest możliwe
odstąpienie od tej reguły z uwagi na jeden
podmiot rynku reklamowego, który
aktualizował swoją akcje reklamową na
elewacji w 2014r.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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159.

§15 ust. 1-2
(obecnie § 17
ust.1,2)

160.

§15 ust.3
(obecnie §17 ust.3)

161.

§17 ust.1
(obecnie §21 ust.1)

Proponujemy: §15 ust. 1-2 Zakaz lokalizacji tablic
i urządzeń reklamowych z wyjątkami.
Na elewacji CH Batory od strony ul. Władysława IV
znajdują się cztery ramy reklamowe pełniące funkcję
informacyjną w zakresie ofery najemców Centrum. Ich
rozmiar, forma i konkretna lokalizacja została
z Państwem ustalona w trakcie prowadzonych prac
modernizacyjnych w 2014 r. Powstał wówczas system,
który dzięki Państwa udziałowi ma uporządkowaną
formę, jest przejrzysty i nie koliduje z bryłą budynku.
Uprzejmie prosimy zatem o pozostawienie tej możliwości
prezentacji dla naszych najemców (np. poprzez
wprowadzenie w uchwale wyjątku od ogólnej zasady dla
galerii lub obiektów handlowych o powierzchni powyżej
2000 m²). Jak już wskazywaliśmy wyżej, możliwość
prezentacji swojej obecności oraz oferty w takiej
uporządkowanej i estetycznej formie jest kluczowa w
przypadku najemców obiektów takich jak nasz.
Zakaz lokalizacji logotypów na dachu z tłem
i o wysokości pow. 1,7 m.
Dach obiektu Batory Gdynia od strony ulicy Stefana
Batorego posiada obecnie logotypy w formie liter
przestrzennych, w tym trzy z nich z tłem. W pełni
rozumiemy i popieramy Państwa chęć ujednolicenia
logotypów do liter przestrzennych – dzięki uchwale
łatwiej nam będzie wymóc na naszych najemcach
przejście na tego typu formę szyldu.
Z kolei z uwagi na kubaturę budynku i jego widoczność z
dalszej odległości od strony najazdu ul. Władysława IV
oraz historyczną i obecną wysokość napisu BATORY, to
2, 4 m zatem mieścilibyśmy się w tolerancji wynikającej
z par. 17, ust. 2 (obecnie §21 ust. 2) projektu uchwały.
Dzięki takiej (drobnej) zmianie uniknęlibyśmy znacznych
kosztów dostosowawczych, a jednocześnie nie zmieniane
zostałyby ustalone jeszcze na etapie projektowania
budynku.
Okres dostosowawczy
W naszej ocenie okres dostosowania 12 miesięcy jest
zbyt krótki, w szczególności w kontekście
obowiązujących umów najmu. Dodatkowo prace
projektowe i dostosowawcze są bardzo znacznym

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona
w zakresie jednolitej regulacji galerii
handlowych w obu strefach.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
wniosku o zmianę skali szyldów w formie
liter przestrzennych. Jednocześnie
zaznaczamy, iż zapisy par. 17, ust. 2
(obecnie §21 ust. 2) nie odnoszę się do
sytuacji przedstawionej w uwadze.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
dwukrotne wydłużenie okresu
dostosowawczego, co w efekcie
spowoduje długotrwały brak skutku
krajobrazowego uchwały.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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162.

Szyldy

163.

Szyldy

kosztem inwestycyjnym dla każdego podmiotu do nich
zobligowanym. Dlatego wnioskujemy o zmianę czasu
dostosowania do wymogów przedmiotowej uchwały do
okresu 2 lat, podobnie jak to miało miejsce w Gdańsku.
Panująca sytuacja pandemii pozostaje również bardzo
poważnym ograniczeniem – powszechne spadki obrotów
wynikające z ograniczeń w otwarciach Centrów
Handlowych oraz zmniejszenie ruchu klientów
uniemożliwi najemcom i wynajmującym ponoszenie
dodatkowych kosztów takich zmian w zaproponowanym
czasie.
Gdynia Centrum Handlowe sp. z o.o. z dn. 07.12.2020 r.:
Na nieruchomości zabudowanej Centrum Handlowego
Uwaga
Szyldy/logotypy marek zgodnie
Klif, położonym przy al. Zwycięstwa 256 („Centrum
nieuwzględniona
z projektem powinny być grupowane
Handlowe”), którego Spółka jest właścicielem, znajduje
w skali odpowiadającej architekturze
się następująca infrastruktura:
i pieszemu ruchowi klientów stąd projekt
a)pierwsza grupa obejmująca szyldy i logotypy
dopuszcza ich ekspozycję przy wejściach i
o wymiarach:
wjazdach do galerii handlowych. W
konsekwencji przestrzenie elewacyjne
1) 280 x 90 cm – 18 szt.
obiektów pozostają wolne od ekspresji
2) 200 x 400 cm – 5 szt.
reklamowej.
3) 210 x 290 cm – 12 szt.
4) 210 x 650 cm – 1 szt.
5) 200 x 200 cm – 1 szt.
6) 600 x 290 cm – 1 szt.
Które zawieszone są na elewacji bezpośrednio lub za
pomocą wysięgników umocowanych we wnękach
w sposób wskazany na projektach stanowiących (uwaga
zawiera załącznik graficzny);
b) druga grupa obejmująca trójmasztowy pylon na
Uwaga
Uwaga nieuwzględniona, bowiem obiekt
podstawie trójkąta o wysokości 15 m i średnicy ok. 27
nieuwzględniona
reklamowy, o którym mowa w uwadze nie
cm, na którym znajduje się aktualnie logo Centrum
jest pylonem, tylko grupą masztów
Handlowego, Euro Spar, restauracji McDonald’s oraz
z zawieszonymi tablicami, a z drugiej
wymienne banery reklamowe, położony na parkingu
strony dla galerii handlowych projekt nie
zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum
dopuszcza form reklamy w postaci
Handlowego.
zespołów systemowych.
Jeśli chodzi o pierwszą grupę, to zgodnie z § 15 ust. 2 pkt
3) Projektu Uchwały dopuszczone jest na budynkach w
całości poświęconych usługom sytuowanie szyldów
poszczególnych podmiotów (jeden na podmiot) w
jednakowej wielkości, zgrupowanych w jednym miejscu
na elewacji i dostosowanych do architektury budynku.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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164.

§ 2 ust. 1

Czy wskazane szyldy i logotypy spełniają warunek
przewidziany przez ww. przepis? Ewentualnie, czy
można przyjąć, że ww. szyldy i oznakowania spełniają
przesłanki zezwolenia na lokowanie obiektów określone
w § 16 ust. 11, tj. ekspozycję na elewacji lub w innej
uporządkowanej formie, lecz przy zachowaniu zasad
podporządkowania reklam i szyldów wartościom
krajobrazu i architektury?
Jeśli chodzi natomiast o grupę drugą, to zgodnie z § 15
ust. 2 Projektu Uchwały w strefie A zakazuje się
lokalizacji wszelkich tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych. Zakaz ten przewiduje określone wyjątki,
które obejmują m.in. przewidzianą w § 15 ust. 2 pkt 1 lit.
b) możliwość lokalizacji totemów i pylonów dla
zespołów systemowych, o ile są spełnione możliwości
przestrzenne. Czy infrastruktura wchodząca w skład
drugiej grupy może zostać uznana za zespól systemowy
spełniający przesłanki ww. zwolnienia z zakazu? Czy w
związku z tym, że na ww. totemie oraz masztach
zamieszczone są tablice i szyldy należące do różnych
marek są one objęte definicją zespołu systemowego
przewidzianą w § 2 ust. 1 pkt 21)?
Uprzejmie proszę o rozpatrzenie powyższych uwag
z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z
zaakceptowania (lub odrzucenia) wniosków wskazanych
w dalszej części Pisma.
Wnoszę o wprowadzenie definicji galerii handlowej
o następującej treści:
,,Forma koncentracji przestrzennej różnorodnych
detalicznych jednostek handlowych i usługowych,
prowadzonych zazwyczaj przez różne przedsiębiorstwa,
stanowiąca pewną całość i przystosowana do
kompleksowej obsługi klientów o powierzchni co
najmniej 10.000 m². "
Obecnie Projekt Uchwały posługuje się pojęciami
,,budynków usługowych" oraz budynków w całości
poświęconych usługom (np. galerie handlowe,
biurowce)", bez wskazania, czy jako budynki usługowe
mają być również traktowane galerie handlowe.
Proponowana definicja pomoże wyodrębnić w uchwale
krajobrazowej tego typu obiekty oraz dostosować jej treść

Uwaga częściowo
uwzględniona

Wprowadzono definicję centrum
handlowego i galerii handlowej
o odmiennej od wnioskodawcy
charakterystyce.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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165.

§ 2 ust. 1 pkt. 21
(obecnie § 2 ust. 1
pkt.25)

166.

§15 ust.2
(obecnie §17 ust.2)

do ich specyfikacji architektonicznej oraz krajobrazowej.
Jest ona też o tyle istotna, że dla dwóch powyżej
wskazanych typów budynków Projekt Uchwały
przewiduje odmienne rygory krajobrazowe, za których
nieprzestrzeganie adresatom Projektu Uchwały grożą
znaczące kary pieniężne, powinni oni wobec tego mieć
jasno określone wymogi, które ich dotyczą.
Wnoszę o zmianę definicji zespołu systemowego
i nadanie jej następującej treści:
,,Należy przez to rozumieć kompozycję kilku elementów
reklamowych tworzących spójną całość znajdującą się na
terenie, na którym prowadzona jest działalność i
promującą tą działalność, np. maszty flagowe, totemy,
pylony z wyłączeniem bilbordów i banerów bez
logotypów. Zespoły systemowe mogą promować nazwy i
symbole własnej marki lub kilku marek, prowadzących
działalność w danym obiekcie. Nie dopuszcza się
promowania towarów, nowych usług, informowania o
aktualnych promocjach."
Proponowana zmiana definicji zespołu systemowego
umożliwi przede wszystkim informowanie
o prowadzonych działalnościach na terenie obiektów
wielkopowierzchniowych typu galerie handlowe za
pomocą środków adekwatnych do ich rozmiarów
i powierzchni.
Wnoszę o dopuszczenie sytuowania na nieruchomościach
położonych w Strefie A, na terenach na których znajdują
się obiekty typu Centrum Handlowe (w zależności od
przyjętej metodyki definiowania obiektów) tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych, także wtedy, gdy
nie zachodzą wyjątki określone w § 15 ust. 2 pkt 1)
Projektu Uchwały. Umieszczanie banerów reklamowych
na tych terenach jest powszechne, a jednocześnie nie
wpływa negatywnie na walory estetyczne nieruchomości
i nie jest sprzeczne z celami Projektu Uchwały. Jak
wskazane zostało na wstępie Pisma, Centrum Handlowe
stanowi architektonicznie przemyślany obiekt, który nie
koliduje wizualnie z otoczeniem, nie wymaga więc
dokonywania modyfikacji w tym zakresie.
W przypadku nieuwzględnienia powyższego, wnoszę o
dodanie w § 15 ust. 2 pkt 7), dopuszczającego

Uwaga
nieuwzględniona

Zespoły systemowe jako formy ekspozycji
reklamy są przewidziane jedynie dla
własnej działalności prowadzonej przez
podmiot reklamujący.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w zakresie
dopuszczenia banerów i masztów na
obszarze galerii handlowych. Projekt
dopuszcza jedynie pylony w galeriach
i centrach handlowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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167.

§15 ust.2 pkt.3
(obecnie przepis
przeniesiony do §10
ust.15)

168.

§17 ust.1
(obecnie §21 ust.1)

występowanie na nieruchomościach, na których położone
są budynki typu Centrum Handlowe masztów
reklamowych ugrupowanych w zespoły systemowe, na
których posadowione są tablice zawierające logotypy
podmiotów, które prowadzą działalność usługową w
danym budynku na powierzchni oddanej im do
korzystania na podstawie stosunku prawnego takiego jak
np. najem/dzierżawa. Ze względu na to, że galerie
handlowe zajmują dość duże obszary, same stanowią
skuteczne oraz samodzielne zapewnienie poszanowania
ładu przestrzennego oraz estetyki krajobrazowej, dzięki
czemu spełnione zostają cele stawiane w Projekcie
Uchwały.
Wnoszę o zmodyfikowania przedmiotowego przepisu w
taki sposób, by nie wprowadzał nakazu grupowania
szyldów poszczególnych najemców w jednym miejscu
oraz by nie musiały one być jednakowej wielkości.
Szyldy poszczególnych najemców wynajmujących
powierzchnię w Centrum Handlowym umieszczone są na
budynku w sposób zapewniający dotrzymanie ładu
przestrzennego i w sposób niezaburzający ogólnej
estetyki krajobrazu. Poza celami przewidzianymi w
Projekcie Uchwały, jest to zgodne z polityką, w tym
estetyczną, Centrum Handlowego. Zgodnie z nią,
oznaczenia podmiotów korzystających z powierzchni
Centrum Handlowego muszą być spójne i nie mogą
kolidować ze sobą, tak żeby przedmiotowe centrum
dobrze komponowało się z otoczeniem i swym wyglądem
zachęcało klientów do odwiedzin.
Wnoszę o przedłużenie okresu przejściowego na terenach
na których znajdują się obiekty typu Centrum Handlowe
(w zależności od przyjętej metodyki definiowania
obiektów) z 12 do 60 miesięcy. Wskazany w Projekcie
Uchwały okres jest za krótki, zważywszy na niepewną
sytuacje epidemiczną w kraju oraz duże nakłady
finansowe potrzebne do dostosowania istniejących tablic
reklamowych oraz urządzeń reklamowych na terenach
zabudowanych m.in. galeriami handlowymi lub
biurowcami do wymogów przewidzianych w Projekcie
Uchwały. Poza tym umieszczanie szyldów i logotypów
podmiotów prowadzących działalność w galeriach

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt dopuszcza szyldy na budynkach
galerii zgrupowane w miejscach wejść,
wyjść i wjazdów przyjmując, iż standardy
architektoniczne obiektów galerii
wymagają ochrony całościowego
wizerunku sylwety budynku.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona ze względu na
zamiar przedłużenia do pięciokrotności
ogólnego okresu dostosowawczego.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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169.

§3 ust. 1 pkt.1 lit.a

handlowych jest wykonywane w ramach zawieranych
umów o korzystanie z powierzchni w ww. budynkach.
Zatem dostosowanie ilości szyldów i logotypów do
wymogów przewidzianych w uchwale krajobrazowej
oprócz potencjalnej konieczności uzyskania niezbędnych
pozwoleń ustawowych, wymagać będzie zmian w
zawartych umowach, na podstawie których podmioty
prowadzą działalność w galeriach handlowych.
Wskazujemy, że proponowany okres 60 miesięcy jest
optymalny do przeprowadzenia pełnego dostosowania się
do wymogów Projektu Uchwały, nawet zakładając
uwzględnienie wszystkich uwag wyrażonych w
niniejszym Piśmie.
Konieczne jest podkreślenie, że Projekt Uchwały
przewiduje najkrótszy możliwy okres na dostosowanie się
do wymogów przewidzianych Projektem Uchwały,
zakreślony w 37 ust. 9a ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wnoszę o
uwzględnienie tego, że podobne regulacje w innych
największych miastach Polski przewidują dłuższe
terminy. W § 25 ust. 2 uchwały nr XXXVI/908/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia ,,Zasad i warunków sytuowania obiektów malej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń" określono termin 24
miesięcy do dostosowania istniejących w dniu w życia tej
uchwały urządzeń reklamowych. Podobnie stanowi § 19
ust. 1 Uchwały Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów malej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane, na terenie Miasta Gdańska.
Wnoszę o zmianę granicy strefy A poprzez zmianę
redakcji przepisu zgodnie ze sposobem określonym
poniżej:
Strefa A zaostrzonego rygoru wizualnego obejmuje
centralny obszar Miasta przyległy do brzegu Zatoki
Gdańskiej o szerokości ok. 2,5 km, którego granice
przebiegają od granicy z Sopotem wzdłuż granicy strefy

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona poprzez zamiar
wyłączenia ze strefy A obiektu, w którym
wnioskujący prowadzi działalność.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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170.

§13 ust. 1
(obecnie §15 ust.1)

171.

§13 ust. 11

ochrony krajobrazu Zespołu Ruralistyczno-kuracyjnego
Orłowo w Gdyni do ulicy Spółdzielczej, dalej prawą
pierzeją do skrzyżowania z ulicą Przebendowskich,
następnie wzdłuż ulicy Przebendowskich aż do przecięcia
z torami, dalej wzdłuż osi torów kolejowych do Alei
Piłsudskiego, następnie wzdłuż ulic: Śląskiej, Morskiej
do wysokości stacji SKM Gdynia Stocznia, dalej lewą
pierzeją do skrzyżowania z ulicą Grabową włączając
obszar Zespołu Budynków Dawnej Szkoły Morskiej
a następnie powracając prawą stroną ulicy Morskiej, do
przejścia nad torowiskiem SKM Gdynia Stocznia do ul.
Janka Wiśniewskiego, dalej wzdłuż Janka Wiśniewskiego
do skrzyżowania z ul. Polską, następnie do nabrzeża
Basenu IV im. Marsz. Józefa Piłsudskiego; strefa
obejmuje obszar ulic granicznych wraz z przyległymi
nieruchomościami wzdłuż tych ulic.
Proponowana zmiana ma na celu włączenie do strefy B
terenu w całości poświęconego usługom oraz
znajdującego się na nim wielkopowierzchniowego
obiektu handlowego. Wyłączenie ww. terenu jest celowe,
bowiem tego typu obiekty skutecznie oraz samodzielnie
zapewniają poszanowanie ładu przestrzennego oraz
estetyki krajobrazowej co powoduje z kolei spełnienie
celów Projektu Uchwały.
Mapa poglądowa proponowanej zmiany czerwony obszar
obejmuje Strefę A (pozostały obszar oznacza Strefę.
W związku z proponowaną zmianą granicy stref
w projekcie Uchwały oraz w przypadku jej
uwzględnienia, składam poniższe uwagi dotyczące strefy
B (przy czym uwagi dotyczące wyłącznie strefy A, które
wskazane zostały powyżej, proszę w takiej sytuacji
zignorować z tym zastrzeżeniem, że pkt 13 oraz 14
niniejszego Pisma wskazuje uwagi dotyczące obu stref).
Wnoszę o usunięcie tego przepisu, ze względu na to, że
regulacja dotycząca odległości obiektów budowlanych, w
tym reklam jest objęta regulacją art. 43 ustawy z dnia 29
marca 1985 roku o drogach publicznych. W rezultacie,
przedmiotowy przepis stanowi przekroczenie
kompetencji przysługujących Radzie Gminy przy
opracowywaniu uchwały krajobrazowej.
Wnoszę o zmianę przedmiotowego postanowienia

Uwaga częściowo
uwzględniona

Przyjęto odległości minimalne z Ustawy o
drogach publicznych zachowując
odległość maksymalną przyjętą w
uchwale.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga

Uwaga nieuwzględniona ze względu na

Rada Miasta Gdyni
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(zapis usunięto)

172.

§13 ust. 12 pkt.6
(obecnie §15 ust.11
pkt.6)

173.

§14 ust. 13
§16 ust. 13
(obecnie §16 ust.10,
§18 ust.7)

174.

§14 ust. 13
§16 ust. 13
(obecnie §16 ust.10,
§18 ust.7)

175.

§7 pkt.5

176.

§14 ust. 15
(obecnie §16 ust.11)

177.

§16 ust.15

poprzez objęcie zwolnieniem z wymogów określonych w
§ 13 ust. 10 Projektu Uchwały obiektów wchodzących w
skład zespołów systemowych położonych na terenach, na
których znajdują się obiekty typu Centrum Handlowe
(w zależności od przyjętej metodyki definiowania
obiektów).
Co miał na myśli projektodawca Projektu Uchwały
poprzez określenie preferuje się" i jakie skutki
materialnoprawne przewiduje projektodawca poprzez
wprowadzenie tego przepisu?

nieuwzględniona

wyłączenie zespołów systemowych
w odniesieniu do galerii i centrów
handlowych.

postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała dopuszcza akcję reklamową na
tzw. ślepych ścianach budynków
podporządkowaną elewacji budynku,
a więc wymagającą korelacji kolorystyki,
co prowadzi do monochromatyczności
reklamy.
Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
standardy architektoniczne obiektów
galerii wymagają ochrony całościowego
wizerunku sylwety budynku.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga nieuwzględniona §14 ust. 13 i §16
ust. 13 (obecnie §16 ust.10, §18 ust.7)
odnoszą się do szyldów na ogrodzeniach z
uwagi na odległość od położonych w głębi
posesji budynków.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Poprzez wymóg jednego szyldu dla
samodzielnego sezonowego punktu
gastronomicznego.
Uchwała redukuje elementy reklamy
w powierzchniach witryn na poziomie
ograniczenia 25%, uwaga zmierzająca do
podwojenia tej powierzchni nie może
znaleźć akceptacji ze względu na skalę
ingerencji reklamy w płaszczyzny
przezierne.
Uchwała redukuje elementy reklamy

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Czy przedmiotowy zakaz obejmuje również umieszczanie Uwaga
wieloformatowych siatek reklamowych na ogrodzeniach, nieuwzględniona
balustradach, murach oporowych itp. w nadziemnych
garażach wielopoziomowych i na parkingach
zlokalizowanych w lub w okolicy budynków typu
Centrum Handlowe? W przypadku odpowiedzi
twierdzącej, wnoszę o usunięcie tych obiektów z zakresu
ww. zakazu.
Wnoszę o udzielenie informacji jak Projekt Uchwały
Uwaga
definiuje mała systemową, odpowiednio zaprojektowaną
nieuwzględniona
informacje w formie tablicy pełniącą role szyldu".
Sformułowania systemowa" oraz odpowiednio
zaprojektowana" informacja nie są dookreślone w
Projekcie Uchwały i mogą pojawić się wątpliwości
interpretacyjne przy zastosowaniu przedmiotowego
przepisu.
Mc Donald’s z dn. 04.12.2020 r.:
Proponowana zmiana:
Uwaga częściowo
Samodzielnemu punktowi gastronomicznemu przysługuje uwzględniona
jeden szyld. Nie dotyczy zespołów systemowych.
Proponowana zmiana:
Uwaga
nieuwzględniona
Ust.15 – Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych
w formie reklamy naklejanej w świetle drzwi i witryn
lokalu usługowego, zajmującej więcej niż 50% witryny
sklepowej; nie dopuszcza się kolorów jaskrawych.
Proponowana zmiana:

Uwaga

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
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(obecnie §18 ust.8)

Ust.15 – Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych
w formie reklamy naklejanej w świetle drzwi i witryn
lokalu usługowego, zajmującej więcej niż 50% witryny
sklepowej; nie dopuszcza się kolorów jaskrawych.

nieuwzględniona

w powierzchniach witryn na poziomie
ograniczenia 25%, uwaga zmierzająca do
podwojenia tej powierzchni nie może
znaleźć akceptacji ze względu na skalę
ingerencji reklamy w płaszczyzny
przezierne.
Uwaga nieuwzględniona, bowiem
wymogi stawiane kolorystyce zespołów
systemowych w strefie A są zaostrzone w
relacji do takiej samej kolorystyki w
strefie B.

178.

§16 ust.16
(obecnie §18 ust.9)

179.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe
i końcowe

180.

Uwaga ogólna

181.

Pylon stacji paliw

Zielony kolor jest kolorem systemowym naszych parasoli Uwaga
i jest spójny z kolorystyką McDonald’s.
nieuwzględniona
Logotyp „M”, który znajduje się na poszyciu parasola,
jest umiejscowiony w sposób estetyczny i dyskretny.
Parasole są elementem zespołu systemowego
McDonald’s.
Prosimy o doprecyzowanie punktu 16, że nie dotyczy
zespołów systemowych.
Nasza sugestia dodatkowego postanowienia:
Uwaga
Okres dostosowawczy 12 miesięczny
nieuwzględniona
liczony jest zgodnie z ustawą od dnia
Prosimy o uwzględnienie obecnej sytuacji COVID-owej
i dopisanie punktu, że okres na dostosowanie przepisów
wejścia w życie uchwały a nie ustania
wejdzie w życie w terminie 12 miesięcy od ustąpienia
pandemii, co jest zdarzeniem przyszłym
pandemii.
o nieznanej dacie.
Dodatkową argumentacją przemawiającą za
Uwaga częściowo Uwaga częściowo uwzględniona, jednak
uwzględnieniem powyższych postulatów jest fakt, że
uwzględniona
w pełnym zakresie nie została podzielona,
zabudowa nieruchomości w reklamy umieszczone na
bowiem powołanie na prawa nabyte
pylonie/totemie i elewacji budynku w postaci nazwy
wynikające z pozwolenia na budowę
własnej lub logo została zrealizowana w ramach jednego
muszą być podporządkowane okresom
architektonicznego projektu zatwierdzonego ostatecznym
dostosowawczym przewidzianym ustawą.
pozwoleniem na budowę – całość składa się na System
McDonald’s. Prawa nabyte i inne prawnie chronione
wartości wynikające z prawa własności i swobody
prowadzenia działalności gospodarczej winny zostać
uwzględnione w ramach wprowadzania aktu prawa
miejscowego. Mając na względzie, iż całe oznakowanie
zostało wybudowane zgodnie z pozwoleniami na
budowę, proszę o uwzględnienie specyfiki prowadzonej
działalności w projekcie uchwały.
Krystyna Bednarczyk Kancelaria Radcy Prawnego w imieniu BP Europa SE z dn. 07.12.2020 r.:
BP wnosi o wprowadzenie odrębnej definicji: pylonu
Uwaga
Nie zachodzi uzasadniona potrzeba
stacji paliw i nadanie jej następującego brzmienia:
nieuwzględniona
definiowania odrębnego pylonu stacji
"należy przez to rozumieć zaprojektowaną wolnostojącą
paliw, aby nie różnicować poszczególnych
konstrukcję reklamową informująca o marce stacji paliw,
branż działalności gospodarczych.
cenach paliw oraz usługach dostępnych na stacji paliw w
Definicja pylonu dopuszcza cenniki a

postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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formie tablic reklamowych wkomponowanych w pylon.
Uzasadnienie:
Uchwała ma realizować dyspozycje Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z którą może ona w swojej treści regulować
zasady i warunki sytuowania m.in. tablic reklamowych
oraz urządzeń reklamowych (art. 37a ust. 1 u.p.z.p.). Tym
samym nie jest wykluczone różnicowanie w Uchwale
regulacji jakiego typu nośniki. oraz ich elementy są
dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych branży
działalności gospodarczej bądź publicznej. W ocenie BP
nie sposób jest racjonalnie sformułować takich samych
zasad sytuowania tablic reklamowych, urządzeń
reklamowych, szyldów i reklam dla skrajnie odmiennych
typów prowadzonej działalności, nie sposób bowiem
porównać stację paliw np. z kioskiem z prasą, sklepem
wielkopowierzchniowym czy placówką oświatową.
Uwzględnić należy także publiczny i oparty na
szczególnych podstawach prawnych charakter niektórych
instytucji czy obiektów (obiektów użyteczności
publicznej jakim jest stacja paliw) oraz oferowanych w
ramach prowadzonej działalności produktów, które
odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i
społeczeństwa.
Niewątpliwie pylon stacji paliw jest szczególnym
przypadkiem pylonu. Pomimo wielu podmiotów
funkcjonujących na rynku paliwowym wykształcił się
dość podobny model pylonu stacji paliw stosowany przez
większość uczestników rynku: pylon na którym obok
komunikacji cen znajduje się logotyp firmy oraz
informacje o podstawowych usługach, które oferuje
stacja paliw: kawiarenka lub bistro, specyficzny typ
paliwa, myjnia automatyczna, myjnia ręczna. Są to
informacje istotne i oczekiwane przez klientów,
a komunikowane na pylonie cenowym po to, aby dać
możliwość podjęcia decyzji o zjechaniu z drogi na stację.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
uwidaczniania cen towarów i usług na stacjach
benzynowych ceny paliw oznacza się i podaje w taki
sposób, aby były one wyraźne i czytelne dla kierowców
pojazdów poruszających się po drogach publicznych

poprzez nie eksponowanie towarów i
usług.
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182.

Stacje paliw

i zbliżających się do stacji benzynowej. Takie rozwiązanie
ma przede wszystkim chronić interes konsumentów i
umożliwiać im dokonywanie optymalnych wyborów co
do skorzystania z wybranej stacji benzynowej. Pylon
stacji paliw, jako specyficzny pod względem pełnionej
funkcji, powinien umożliwiać informowanie nie tylko o
cenach paliw ale innych towarach i usługach oraz
umożliwiać promowanie nazw i symboli marek
integralnie związanych z prowadzoną działalnością na
stacjach paliw. Stąd w pełni uzasadnionym pozostaje
postulat, wyodrębnienia definicji pylonu stacji paliw.
Cechą ww. rozwiązania jest powtarzalność - pylony
cenowe danej marki występują na terenie całego kraju w
identycznej lub bardzo zbliżonej formie, co sprzyja
budowaniu ładu przestrzennego. Wprowadzenie definicji
szczególnej pozwala na realizację postulatów –
dostępności informacji oraz jej powtarzalności. A to
dodatkowo wpływa na kształtowania ładu przestrzennego
nie tylko w wymiarze lokalnym ale ogólnokrajowym.
BP wnosi o dopuszczenie dla nieruchomości, na których
zlokalizowane są stacje paliw będące obiektami
użyteczności publicznej, funkcjonowania indywidualnej
identyfikacji wizualnej danej marki w zakresie
rozmieszczenia, wielkości, ilości czy też kolorystyki
tablic i urządzeń reklamowych w tym szyldów i reklam
oraz w zakresie lokalizacji znaków informacyjnych i
kierunkowych umieszczonych na terenie nieruchomości.
Uzasadnienie:
Uchwała ma realizować dyspozycje Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z którą może ona w swojej treści regulować
zasady i warunki sytuowania m.in. tablic reklamowych
oraz urządzeń reklamowych (art. 37a ust. 1 u.p.z.p.). Tym
samym nie jest wykluczone w Uchwale stworzenie
regulacji dla konkretnych rodzajów działalności, tj. stacji
paliw. Stacje paliw funkcjonujące na rynku paliwowym
wykształciły dość podobny model zorganizowania
elementów stacji paliw, w tym również elementów
infrastruktury informacyjno-reklamowej stosowany przez
większość uczestników rynku, a pożądanych przez
klientów ze względu na specyficzny charakter

Uwaga częściowo
uwzględniona

Projekt uchwały zakłada funkcjonowanie
reguł powszechnych, tylko
w wyjątkowych sytuacjach regulujący
odmienności poszczególnych branż.
Częściowo postulat rozwiązuje szeroka
definicja zespołu systemowego w ramach,
którego dopuszczono gabloty
ekspozycyjne.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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183.

§14 ust.8
(obecnie §16 ust.7)

184.

Uwaga ogólna

185.

Uwaga ogólna

działalności stacji paliw. Cechą wprowadzenia ww.
rozwiązania będzie powtarzalność, a to wpłynie na
kształtowania ładu przestrzennego nie tylko w wymiarze
lokalnym ale ogólnokrajowym.
BP wnosi o zmodyfikowanie zapisu w paragrafu 14 ustęp
8 Uchwały, poprzez usunięcie zapisu „W wyjątkowych
sytuacjach…” i nadanie mu następującego brzmienia
„Dopuszcza się szyldy w formie znaków przestrzennych,
zakomponowanych w innych miejscach niż wskazane w
uchwale, lecz muszą być one tak zaprojektowane w
swojej formie i kolorystyce, by były odbierane jako
integralny element elewacji.”
Uzasadnienie
W ocenie BP nie znajduje uzasadnienia by w Uchwale
posługiwać się pojęciami i określeniami
niejednoznacznymi, które mogą być interpretowane w
sposób dowolny, co może w konsekwencji prowadzić do
odmiennego stosowania zasad i warunków
unormowanych w uchwale w stosunku do podmiotów
znajdujących w identycznej sytuacji faktycznej a
działanie takie nie może być skutecznie legalizowane
potrzebą zapewnienia elastyczności tekstu
normatywnego.
Projekt uchwały zawiera szereg niezdefiniowanych pojęć,
których sposób redakcji będzie rodzić daleko idące
problemy interpretacyjne przy stosowaniu jej
postanowień:
• nie sprecyzowano jaka jest definicja „trwałego
związania z gruntem” – czy tablice
reklamowe/urządzenia reklamowe mają być utożsamiane
z rzeczą i jej częściami składowymi w rozumieniu
przepisów ustawy Kodeks cywilny czy też np. należy
przyjmować językowe rozumienie trwałego związania z
gruntem. Rozbieżności w ww. kwestii pojawiają się już
obecnie np. w zakresie rozumienia powołanego pojęcia
dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości
tablic reklamowych.
Nie sprecyzowano jaka jest definicja „procedury analizy
projektowej” umiejscowienia szyldów na budynkach w
strefie A – procedura ta nie została opisana w projekcie
Uchwały, nie jest znana ustawie o planowaniu

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
przeredagowanie zapisu.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga nieuwzględniona, bowiem
kategoria obiektów "niezwiązanych trwale
z gruntem" jest określona przez przepisy
Prawo budowlane i Prawo cywilne i jako
taka jest wyczerpująco uregulowana
w prawie powszechnym.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt.2 Ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378)
uchwały rady Miasta wykonuje Prezydent

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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186.

Prawa własności

i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można też
zidentyfikować, do jakich regulacji w tym zakresie
należałoby się odwoływać.
Uzasadnienie
W ocenie BP nie znajduje uzasadnienia by w Uchwale
posługiwać się pojęciami i określeniami
niejednoznacznymi, które mogą być interpretowane
w sposób dowolny, co może w konsekwencji prowadzić
do odmiennego stosowania zasad i warunków
unormowanych w uchwale w stosunku do podmiotów
znajdujących w identycznej sytuacji faktycznej
a działanie takie nie może być skutecznie legalizowane
potrzebą zapewnienia elastyczności tekstu
normatywnego.
Ochrona prawa własności
Jedną z naczelnych zasad polskiego porządku prawnego
jest ochrona własności. Zasada ta potwierdzona została w
Konstytucji RP, której art. 21 ust. 1 stanowi, że własność
jest prawem chronionym przez Rzeczpospolitą Polską.
Powyższe zostało rozwinięte w art. 64 ust. 2 Konstytucji
RP, zgodnie z którym prawo własności podlega ochronie
prawnej. Biorąc pod uwagę obecne brzmienie projektu
Uchwały właściciele nieruchomości będą zobowiązani do
zastosowania się do jej zapisów, zarówno co do zasad,
jak i warunków sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych. W wielu wypadkach będzie to
równoznaczne z zakazem sytuowania w obrębie
nieruchomości jakichkolwiek tablic i urządzeń
reklamowych, w innych zaś z możliwością sytuowania
jedynie niektórych ich rodzajów dopuszczonych
w Uchwale lub też takich, które będą spełniały wymogi z
niej wynikające. Właściciele nieruchomości zostaną więc
poważnie ograniczeni w prawie decydowania
o przeznaczeniu stanowiących ich własność
nieruchomości, korzystania z nich i pobierania z nich
pożytków.
Wskazać należy, iż organy administracji publicznej nie
mogą swego prawa nadużywać w wyniku samodzielnego
gospodarowania przestrzenią miejską w sposób dowolny,
nie bacząc w szczególności na konieczność
uwzględnienia konstytucyjnie chronionego prawa

w zakresie jej stosowania przez podległy
sobie aparat urzędniczy.

Uwaga
nieuwzględniona

Projektodawca działa o Ustawową normę
kompetencyjną dającą podstawę do
lokalnego kształtowania reguł ekspozycji
reklam na terenie danej gminy. Ustawa
przewiduje określone granice
kompetencji, które projekt respektuje.
Prawa własności podmiotów
komercyjnych w aksjologii Ustawy
zostały podporządkowane publicznym
wartościom krajobrazowym, czemu ma
służyć uchwała.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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własności przysługującego właścicielom nieruchomości,
na których zlokalizowane są tablice i urządzenia
reklamowe, a także prawa do swobody prowadzenia
działalności gospodarczej, będącego podstawą
funkcjonującego w Rzeczypospolitej systemu gospodarki
wolnorynkowej, które jest w tym wypadku realizowane
przez podmioty działające na terenie miasta Gdyni. Tym
samym, winno się oczekiwać, że przy konstruowaniu
norm prawnych określających tak istotne kwestie jak
zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych (w tym szyldów i reklam), a także
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
Rada Miasta będzie w sposób racjonalny korzystać ze
swego prawa tj. poprzez dokonanie wyboru rozwiązań
optymalnych, które uwzględniają zarówno charakter
danej przestrzeni miejskiej, jej znaczenie gospodarcze,
interesy lokalnej społeczności, a w tym również
funkcjonujących w jej ramach przedsiębiorców.
W ocenie BP projekt Uchwały krajobrazowej wprowadza
w szczególności zbyt daleko idące nakazy, zakazy i
ograniczenia, których wejście w życie spowoduje trudne
do odwrócenia negatywne skutki zarówno w sferze
ekonomicznej jak i społecznej. Wskazane nakazy, zakazy
i ograniczenia w sposób nadmierny i nieuzasadniony
ograniczają nie tylko podstawowe prawa przedsiębiorców
prowadzących stacje benzynowe, ale również prawa
innych podmiotów, których nieruchomości zlokalizowane
są na terenie Gminy. „W państwie prawa nie ma miejsca
dla mechanicznie i sztywno pojmowanej nadrzędności
interesu ogólnego nad interesem indywidualnym
(art. 7 k.p.a.). Organ orzekający w każdym wypadku ma
obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny chodzi,
i udowodnić, że jest on tak ważny i znaczący, iż
bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień
indywidualnych obywatela. Zarówno wykazanie takiego
interesu, jak i jego znaczenie, a także przesłanki
powodujące konieczność przedłożenia w konkretnym
wypadku interesu społecznego nad indywidualnym,
podlegać muszą wnikliwej kontroli instancyjnej
i sądowej, szczególnie wówczas, gdy w ocenie organu w
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interesie społecznym leży ograniczenie praw obywatela
określonych w Konstytucji RP" (por. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 roku, sygn. akt: V
SA 3718/00).
Wprowadzenie zakazów lub daleko idących ograniczeń
sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
(w tym szyldów) służących do identyfikacji podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej
nieruchomości, stanowi przejaw nieuzasadnionego
naruszenia wskazanych powyżej praw przysługujących
obywatelom. Zgodnie z brzmieniem art. 31 ust 3
Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są
konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej,
albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie
mogą naruszać istoty wolności i praw. Odpowiednie
zastosowanie znajduje tu stanowisko wyrażone przez
Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że w
kontekście powołanego przepisu Konstytucji ocena
„nadużycia władztwa planistycznego sprowadza się do
zbadania, czy ustalone w planie miejscowym
ograniczenia prawa własności nieruchomości są
konieczne dla ochrony takich wartości, jak
bezpieczeństwo i porządek publiczny lub ochrona
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, a także
wolności i praw innych osób” (por. wyrok NSA z dnia 29
listopada 2016 roku, sygn. akt II OSK 440/15). Jest to
zatem równoznaczne z obowiązkiem zachowania
proporcjonalności zastosowanych środków w stosunku do
zamierzonego celu. Organ jest jednak zobowiązany nie
tylko do zastosowania środków odpowiednich, ale także
do wyboru środka powodującego najmniejszą możliwą
ingerencję w sferę uprawnień obywateli.
„Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie stwierdzał, że
w treści konstytucyjnej przesłanki konieczności
ograniczenia (art. 31 ust. 3 Konstytucji) mieszczą się
wymogi niezbędności, przydatności i proporcjonalności
sensu stricto. Spełnienie tych wymagań uzależnione jest
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187.

Prawa nabyte

od faktycznej potrzeby dokonania ingerencji w zakres
korzystania z konstytucyjnego prawa lub wolności i od
zastosowania przez ustawodawcę środków prawnych
rzeczywiście służących realizacji zamierzonych celów.
Chodzi ponadto o zastosowanie środków niezbędnych, w
tym sensie, że chronić one będą określone wartości w
sposób bądź w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty
przy zastosowaniu innych środków, a jednocześnie winny
to być środki jak najmniej uciążliwe dla podmiotów,
których prawo bądź wolność ulegają ograniczeniu" (por.
wyrok TK z dnia 20 czerwca 2005 r., sygn. akt K 4/04).)
W orzecznictwie sądowo-administracyjnym podnosi się,
że „...własność może być ograniczona, tyle że tylko w
drodze ustawy i tylko w takim zakresie w jakim nie
narusza to istoty prawa własności, a więc z
poszanowaniem zasady proporcjonalności, tj. zakazem
nadmiernej w stosunku do chronionej wartości ingerencji
w sferę praw i wolności jednostki. Ingerencja w sferę
prawa własności musi zatem pozostawać w racjonalnej
i odpowiedniej proporcji do ww. celów, dla osiągnięcia
których ustanawia się określone ograniczenia, przy czym
ograniczenia te winny być dokonane wyłącznie w formie
przepisów ustawowych" (wyrok WSA we Wrocławiu z
dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt II SA/Wr 624/17).
W ocenie BP koncepcja Uchwały narusza wyżej
powołaną zasadę proporcjonalności. Okoliczności sprawy
nie wskazują bowiem na to, aby do uzyskania celów
wymienionych w projekcie Uchwały konieczna była aż
tak daleko idąca ingerencja w prawa przedsiębiorcy, w
tym w szczególności już nabyte.
Ochrona praw nabytych
Jednym z krytykowanych przez BP aspektów
wprowadzonych przez projektowaną Uchwałę regulacji,
jest faktyczne zrównanie sytuacji tych podmiotów zarówno przedsiębiorców, jak i właścicieli nieruchomości
- które umieszczały tablice i urządzenia reklamowe w
pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w
tym po dokonaniu wymaganych zgłoszeń i uzyskaniu
stosownych pozwoleń) z tymi, które dokonały tego
z pominięciem wyżej wskazanych procedur, a więc
nielegalnie. Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt zapewne przyniesie skutki
ekonomiczne dla branży, ale będą one
moderowane zwiększoną skutecznością
akcji reklamowej w oczyszczonym od
chaosu krajobrazie. Projekt równocześnie
korzysta z konstrukcji ustawowej okresów
dostosowawczych, które w przypadku
legalnych instalacji reklamowych są
pięciokrotnie dłuższe niż wymogi Ustawy,
co oznacza uwzględnianie praw nabytych
przedsiębiorstw reklamowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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obie powyższe kategorie podmiotów będą na równi
zobowiązane do dostosowania stanowiących ich własność
tablic i urządzeń reklamowych do wymogów stawianych
przez Uchwałę. W znacznej części przypadków owo
dostosowanie nie będzie mogło nastąpić w inny sposób,
jak tylko przez usunięcie tablic lub urządzeń
reklamowych, szyldów, reklam ponieważ nie będą one
spełniały nowo wprowadzonych zasad zawartych
w projektowanej Uchwale. Rozwiązanie takie godzi
w sposób jaskrawy i oczywisty w konstytucyjna zasadę
ochrony praw nabytych, wywodzoną z kolei z zasady
demokratycznego państwa prawnego określonej w art. 2
Konstytucji RP. Podkreślenia wymaga, że podmioty (w
tym BP) zgodnie z przepisami prawa sytuowały tablice
i urządzenia reklamowe czyniły to w wielu wypadkach na
skutek ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub
też w wyniku skutecznie dokonanych zgłoszeń do
organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Zgodność z prawem powyższych działań potwierdzona
została więc albo w formie władczego rozstrzygnięcia
właściwego organu na drodze decyzji administracyjnej,
bądź brakiem sprzeciwu właściwego organu
w przewidzianym przez ustawę terminie.
Z rozstrzygnięciami tymi wiążą się określone
uprawnienia, które nie powinny być następnie przez
organy państwa arbitralnie kwestionowane i negowane.
Skoro dany podmiot nabył już prawo do umieszczenia w
określonej w decyzji lub zgłoszeniu lokalizacji tablicy
reklamowej lub urządzenia reklamowego, to prawo takie
- jako słusznie nabyte powinno być szanowane i
uwzględniane w przyszłych działaniach oraz decyzjach
uprawnionych do tego organów, w tym szczególnie na
etapie projektowania i wdrażania aktów prawa
miejscowego. Z powyższym również wiąże się postulat
pewności prawa i zaufania do organów Państwa, gdzie
każdy podmiot prawa winien mieć pewność, że uzyskane
przez niego uprawnienie nie zostanie następnie
zakwestionowane.
Nie można pominąć również aspektu ekonomicznego
wprowadzanych regulacji. Przedsiębiorcy działając
w zaufaniu do istniejących regulacji i decyzji organów
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188.

Przepisy
dostosowawcze

ponieśli koszty zaprojektowania i budowy tablic
reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów. Skutki
wprowadzenia Uchwały w obecnym brzmieniu dla
podmiotów posiadających legalne nośniki reklamowe
(jak BP) będą polegały na konieczności ich znaczących
modyfikacji lub usunięcia, co skutkowało będzie
poniesieniem dodatkowych wysokich kosztów z tym
związanych oraz utratą korzyści związanych z ekspozycją
reklamy. W związku z powyższym negatywnie należy
ocenić obecne rozwiązanie, w którym brak jest
jakiegokolwiek mechanizmu odszkodowawczego dla
przedsiębiorców, którzy zmuszeni będą do poniesienia
konsekwencji wejścia Uchwały w życie. Skutki
ekonomiczne wprowadzenia regulacji prawnej przerzuca
się w Uchwale w całości na działających zgodnie z
przepisami prawa przedsiębiorców. Nie można więc
pominąć, że brak wnikliwego rozważenia tego
zagadnienia już na etapie przygotowywania przepisów
Uchwały, będzie powodował poważne konsekwencje na
etapie jej stosowania, w tym również występowanie przez
przedsiębiorców, którzy poniosą szkody w związku
z realizacją Uchwały z roszczeniami wobec Miasta z tego
tytułu.
Nie łagodzi powyższego wprowadzenie w Uchwale
okresów na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych
do jej zapisów.
Zasada niedziałania prawa wstecz
W ocenie BP projektowane przepisy Uchwały stoją
w oczywistej sprzeczności z jedną podstawowych zasad
porządku prawnego, jaką jest niedziałanie prawa wstecz.
Wprowadzenie obowiązku dostosowania legalnie
istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów
uchwał krajobrazowych będzie równoznaczne z ponowną
oceną stanów faktycznych, które zaistniały przed
wejściem danej Uchwały w życie, pod kątem przepisów,
które weszły w życie znacznie później, niż w okresie,
kiedy te stany faktyczne miały miejsce. Przepisy
Uchwały będą więc stosowane wstecz pod kątem oceny
legalności tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
posadowionych w sposób zgodny z przepisami i
wymogami prawa obowiązującymi w czasie ich

Uwaga
nieuwzględniona

W obowiązującym stanie prawnym reguły
dotyczące przepisów dostosowawczych
zachowują moc wiążącą tym samym są
podstawą uchwalanego projektu.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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umieszczania, co uznać należy za niedopuszczalne
odstępstwo od zasady niedziałania prawa wstecz.
W przedmiocie tej zasady jednoznacznie wypowiedział
się Naczelny Sąd Administracyjny w Uchwale z dnia 10
kwietnia 2006 roku, sygn. akt I OPS 1/06 wskazując:
„Zasada niedziałania prawa wstecz, chociaż nie została
wprost wyrażona w Konstytucji, stanowi w państwie
podstawową zasadę porządku prawnego, opartego na
założeniu, że "każdy przepis normuje przyszłość, nie zaś
przeszłość".
Prawidłowym byłoby więc jedynie takie rozwiązanie,
zgodnie z którym zasady i warunki sytuowania tablic
i urządzeń reklamowych określane w Uchwale
odnosiłyby się jedynie do tablic i urządzeń sytuowanych
po dniu wejścia w życie wspomnianej Uchwały, bez
ingerencji w zdarzenia oraz związane nimi konsekwencje
prawne, które miały miejsce przed wejściem tego aktu
prawa miejscowego w życie.
Na wagę powyższych zagadnień zwrócił uwagę NSA,
który postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. sygn. akt:
II OSK 166/18, zwrócił się do Trybunału
Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: "Czy ort. 37a ust.
9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 ze zm.), w zakresie w jakim przewiduje obowiązek
określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1
powołanej ustawy, warunków i terminu dostosowania
istniejących w dniu jej wejścia wżycie, wzniesionych na
podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych do zakazów określonych w tej
uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu
dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są
zobowiązane do ich usunięcia, jest zgodny z art. 2, art.
21, art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz z
art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca
1952 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.)." Przy
czym szczególnie należy podkreślić, że NSA
w uzasadnieniu powyższego postanowienia zwrócił
uwagę, że:
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189.

§1 ust. 2 pkt.2 w zw.
z §2 ust.1 pkt.8
(obecnie §1 ust. 2
pkt.2 w zw. z §2
ust.1 pkt.11)

190.

§2 ust. 1 pkt.21
(obecnie §2 ust. 1
pkt.25)

191.

§11 ust. 2
(obecnie §10 ust.2)

192.

§11 ust. 3
(obecnie §10 ust.3)

193.

§11 ust. 12
(obecnie §10 ust.12)

„Generalną zasadą polskiego prawa zagospodarowania
przestrzeni jest zatem trwałość udzielonych zgód
budowlanych bez względu na późniejsze zmiany
przeznaczenia planistycznego nieruchomości." Zasada ta
powinna zostać również uwzględniona w przepisach
uchwały krajobrazowej.]
Niezasadnym jest opieranie zapisów projektowanej
Uchwały krajobrazowej o przepisy, których
konstytucyjność budzi uzasadnione zastrzeżenia.
Wadliwość projektowanych rozwiązań wiąże się
z istotnym ryzykiem prawnym dla Miasta w sytuacji
stwierdzenia niekonstytucyjności ww. przepisów.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z dn. 07.12.2020 r.:
Wskazujemy na konieczność doprecyzowania, czy pylon
Uwaga częściowo Pylon cenowy z rozporządzenia Ministra
cenowy, który realizuje dyspozycję § 12 ust. 1
uwzględniona
Rozwoju nie jest uchylany
Rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. uwidaczniania cen
postanowieniami projektu bowiem nie
towarów i usług, został wyłączony spod przepisów
stanowi tablicy informacyjnej tylko
uchwały.
tablice reklamową i odnosi się do niego
par 2 ust.1 pkt8.
Wskazujemy na konieczność doprecyzowania definicji
Uwaga częściowo Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
zespołu systemowego. Biorąc pod uwagę fakt, że
uwzględniona
rozbudowę definicji zespołu
identyfikacja wszystkich stacji paliw została oparta
systemowego.
o wystandaryzowane zasady projektowe, w szczególności
dotyczących wielkości rozmieszczenia znaków
identyfikacyjnych, czy taka ustandaryzowana koncepcja
identyfikacji graficznej stacji paliw może zostać uznana,
w świetle powyższej definicji, za zespół systemowy.
Wskazujemy na konieczność wyjaśnienia kto i w oparciu Uwaga
Zgodnie z artykułem …….. Ustawy
o jakie kryteria, będzie dokonywał oceny
nieuwzględniona
o samorządzie gminnym uchwały rady
„podporządkowania” czy „pierwszeństwa czytelności”.
Miasta wykonuje Prezydent w zakresie jej
stosowania przez podległy sobie aparat
urzędniczy.
Wskazujemy na konieczność wyjaśnienia kogo należy
Uwaga
Użytkownik tj. właściciel/operator danego
rozumieć przez „użytkownika” – reklamodawcę, czy
nieuwzględniona
nośnika, a nie podmiot reklamowany.
właściciela/operatora danego nośnika reklamy.
Wskazujemy na konieczność wyjaśnienia czy
przedmiotowy obejmuje również ekrany zamieszczone na
terenie sklepu wewnątrz witryny. Ponadto proponujemy z
przedmiotowego zakazu wyłączyć małoformatowe

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
dopuszczenie wspomnianej technologii z
ograniczeniem dotyczącym emisji światła.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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194.

§13 ust. 12
(obecnie §15 ust.11)

195.

§14 ust. 11
(obecnie
przeniesiony §10
ust.16)

196.

§14 ust. 15
§15 ust. 2 pkt.3
i kolejne
(obecnie §16 ust.11,
§17 ust.2 pkt.2,3)

197.

§ 16 ust. 15
(obecnie §18 ust.8)

wyświetlacze LCD stanowiące element dystrybutorów
paliw, na których mogą być prezentowane treści
reklamowe dotyczące oferty dostępnej na stacji paliw.
Propozycja zmiany: „1Zakazuje się stosowania
oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam
oraz nośników o zmiennym natężeniu oświetlenia takich
jak telebimy i tablice LCD, z wyłączeniem telebimów
i tablic LCD o wymiarach: (tutaj proponujemy wskazać
dopuszczalne maksymalne wymiary).”
Proponujemy wykreślenie słowa „ślepych”. Propozycja
zmiany: „Dopuszcza się lokalizacje tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych na ścianach w przypadku
spełnienia poniższych wytycznych:”
Wskazujemy na konieczność doprecyzowania, poprzez
umieszczenie w słowniczku uchwały definicji legalnej
„budynków w całości usługowych” lub „w całości
poświęconych usługom” wraz z katalogiem budynków,
które podlegają tej definicji.
Proponujemy wyłączenie przeszkleń myjni
samochodowych z powyższego zakazu naklejania haseł w
świetle drzwi i okien.
Propozycja zmiany:
„15. Zakazuje się umieszczania tablic reklamowych
w formie reklamy naklejanej w świetle drzwi i witryn
lokalu usługowego, z wyłączeniem haseł reklamowych w
formie liter bez tła o wysokości nie większej niż 15 cm i
zajmującej maksymalnie 25% witryny sklepowej; nie
dopuszcza się kolorów jaskrawych. Niniejszy zakaz nie
dotyczy przeszkleń myjni samochodowych.”
Proponujemy wyłączenie przeszkleń myjni
samochodowych z powyższego zakazu naklejania haseł w
świetle drzwi i okien.
Propozycja
zmiany: „15. Zakazuje się umieszczania tablic
reklamowych w formie reklamy naklejanej w świetle
drzwi i witryn lokalu usługowego, z wyłączeniem haseł
reklamowych w formie liter bez tła o wysokości nie
większej niż 15 cm i zajmującej maksymalnie 25%
witryny sklepowej; nie dopuszcza się kolorów
jaskrawych. Niniejszy zakaz nie dotyczy przeszkleń
myjni samochodowych.”

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, bowiem
kategoria ściany wynika z definicji par.2
ust. 20, (obecnie).

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
odrębne uregulowanie kategorii galerii
i centrów handlowych, co ogranicza
stosowanie przepisu do innych nich wyżej
wymienione obiektów wyłącznie
usługowych (biurowce).
Projekt uchwały zakłada jednolite reguły
dla możliwie szerokich klas działalności
gospodarczej. Wobec powyższego nie
można kwestii dotyczącej skali liternictwa
w świetle drzwi i witryn odmiennie
regulować w przypadkach dotyczących
myjni samochodowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Projekt uchwały zakłada jednolite reguły
dla możliwie szerokich klas działalności
gospodarczej. Wobec powyższego nie
można kwestii dotyczącej skali liternictwa
w świetle drzwi i witryn odmiennie
regulować w przypadkach dotyczących
myjni samochodowych.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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198.

Obiekty powyżej
700 m²

LIDL Sp. z o.o. Sp. k. z dn. 04.12.2020 r.:
LIDL wnioskuje rozważenie wprowadzenia odrębnych
Uwaga częściowo
zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i
uwzględniona
urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z
jakich mogą być wykonane, dla wolnostojących obiektów
handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej
700 m2, zlokalizowanych w granicach administracyjnych
Miasta Gdyni. Obiekty tego rodzaju posiadają swoiste
wymagania związane z zakresem oznaczania
prowadzonej w nich działalności gospodarczej, odmienne
od oznaczeń stosowanych w ramach innych rodzajów
obiektów, np. mieszkaniowych czy też usługowych
o niewielkich powierzchniach sprzedaży. Czynnikami,
które zdają się mieć kluczowe znaczenie dla określenia
wymagań w zakresie sposobu oznaczenia działalności
prowadzonej na nieruchomościach, w ramach których
funkcjonują obiekty handlowe o wskazanej wyżej
powierzchni, są w szczególności: (i) funkcja użyteczności
publicznej takich obiektów, które służą zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców, (ii) znaczna powierzchnia,
zarówno samych obiektów, jak też nieruchomości, na
których są one zlokalizowane, (iii) sposób sytuowania
obiektów tego typu obiektów w przestrzeni publicznej,
gdzie najczęściej zabudowa kubaturowa usytuowana jest
wgłębi działki, oddalona od pierwszej linii zabudowy,
w której znajdują się parkingi lub ciągi pieszo-jezdne
służące obsłudze obiektów, co uzasadnia dopuszczenie
możliwości sytuowania szyldów lub pylonów,
informujących o godzinach otwarcia czy rodzaju
oferowanego asortymentu, w sposób widoczny z drogi
publicznej i ułatwiający dojazd do obiektu. Dlatego też,
biorąc pod uwagę powyższe, w tym wskazaną funkcję
użyteczności publicznej, oznaczenie wskazanych
powyżej obiektów w ściśle określony sposób,
charakterystyczny dla tego typu działalności, stanowi jej
istotny element. Ponadto wprowadzenie wnioskowanych
regulacji pozwala na uzupełnienie postanowień Uchwały
o kategorię obiektów, która będzie odpowiadała na
potrzeby przedsiębiorców prowadzących duże obiekty
handlowe, które nie spełniają kryteriów pozwalających na

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
doprecyzowanie regulacji dotyczących
galerii i centrów handlowych z
pozostawieniem reguł ogólnych w klasie
"zespołów systemowych". W związku
z powyższym postulaty znacznego
zwiększenia akcji reklamowej na terenie
obiektów wyłącznie handlowych w
świetle założeń uchwały nie znajdują
uzasadnienia. Przewidziane uchwałą
formy i skala działalności reklamowej dla
tego typu obiektów handlowych została
ujednolicona dla wszystkich form
sieciowej działalności handlowej
prowadzonej na odrębnych
nieruchomościach (nie w lokalach).

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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zaliczenie ich do terenów towarzyszących obiektom
usług, jednakże również posiadają określone wymagania
związane z charakterem i skalą prowadzonej działalności.
Uwzględniając zaprezentowane powyżej argumenty,
LIDL postuluje o wprowadzenie dla wolnostojących
obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 700 m, zasad i warunków sytuowania tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych, dopuszczających
możliwość lokalizowania:
1) szyldów na elewacji frontowej oraz jednej innej niż
frontowa elewacji budynku, w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza; szyldy mogą mieć postać logo
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w
danym budynku, z uwzględnieniem kolorystyki
stosowanej przez przedsiębiorcę, w szczególności w
ramach prowadzonej działalności sieciowej; maksymalne
wymiary szyldu to: do 2,5 metra wysokości oraz do 2,5
metra długości, maksymalna liczba szyldów w ramach
jednego budynku: 2 sztuki, przy czym jeden szyld winien
być zlokalizowany na elewacji frontowej, drugi na
dodatkowej elewacji widocznej od strony przestrzeni
publicznej, a szyldy zamieszczone na różnych elewacjach
winny być jednakowe; dopuszczalne jest podświetlenie
szyldu;
2) pylonu reklamowego na nieruchomości, na której
zlokalizowany jest wolnostojący obiekt handlowousługowy o powierzchni sprzedaży powyżej 700 m²,
w maksymalnej ilości 2 sztuk; maksymalne wymiaru
pylonu to: do 7 metrów wysokości, do 2,5 metra długości
oraz 0,5 metra szerokości; pylon może być jedno- lub
dwustronny: dopuszczalne jest podświetlenie pylonu;
dopuszczalna powierzchnia ekspozycji jednej strony
pylonu nie powinna przekraczać 15 m2;
3) billboardów umieszczanych na obiektach budowlanych
na elewacji parteru, w maksymalnej ilości 6 sztuk oraz
maksymalnych wymiarach 2,4 metra wysokości oraz 4,4
metra długości; tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe winny być jednakowego rodzaju i
jednakowych rozmiarów, wykonane z tego samego
materiału i tą samą techniką;
4) panelu reklamowego w postaci przeszklonej gabloty na
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199.

§13 ust. 5
(obecnie §15 ust.5)

200.

§16 ust. 2
(obecnie §18 ust.2)

elewacji parteru w ilości 1 sztuka, o maksymalnych
wymiarach do 2 metrów wysokości, do 2,5 metra
długości oraz powierzchni ekspozycji nieprzekraczającej
5 m; panel reklamowy w postaci przeszklonej gabloty
może być usytuowany na obiekcie budowlanym lub jako
wolnostojący, równolegle do ściany budynku w
odległości nie większej niż 1 metr od tej ściany, bądź w
strefie podcienia przy wejściu głównym do budynku.
LIDL wnosi o wprowadzenie postanowień, iż wszelkie
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe znajdujące się
na nieruchomości winny służyć wyłącznie oznaczeniu
działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorcę w ramach tej nieruchomości,
w szczególności oznaczenia asortymentu oferowanego w
ramach prowadzonego obiektu.
Ewentualnie, gdyby w toku rozpatrywania wniosków
i uwag zgłoszonych do Uchwały okazało się
niemożliwym wprowadzenie odrębnych zasad
i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane, dla wolnostojących obiektów handlowousługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 700 m2,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta
Gdyni, LIDL uprzejmie wnosi o zmodyfikowanie
postanowień Uchwały i dopasowanie ich do powyżej
wnioskowanych uwag, w sposób umożliwiający
wprowadzenie zmian zgodnych z interesem
przedsiębiorców. Tym samym LIDL wnosi
o wprowadzenie zmian w zakresie:
§ 13 ust. 5 poprzez doprecyzowanie, iż przepis ten nie
znajduje zastosowania w odniesieniu do billboardów
sytuowanych na budynkach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 700 m2; co prawda z obecnego
brzmienia przepisu można dokonać wykładni w ten
sposób, iż przepis ten dotyczy wyłącznie nośników
reklamowych wolnostojących, niemniej w ocenie LIDL
doprecyzowanie tego przepisu rozwieje wszelkie
wątpliwości;
§ 16 ust. 2 (obecnie §18 ust.2) poprzez jego
doprecyzowanie; obecne brzmienie przepisu jest nieostre

Uwaga częściowo
uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez
wyłączenie rygorów odległościowych dla
reklamy systemowej oraz ustalenie dla
form wolnostojących limitów ilościowych
w ust. 6.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, bowiem
kategorie definicyjne w tym zakresie

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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201.

§16 ust. 15
(obecnie §18 ust.8)

202.

Okres
dostosowawczy

203.

§5 ust.4

i może rodzić wiele niejasności, zwłaszcza przy
wynikają z §2 pkt4 (obecnie §2 pkt6).
interpretacji pojęć „naturalne podziały" czy „istotne
elementy wystroju architektonicznego".
§ 16 ust. 15 (obecnie §18 ust.8) poprzez doprecyzowanie
Uwaga
Projekt uchwały zakłada jednolite reguły
iż przepis ten nie znajduje zastosowania w odniesieniu do nieuwzględniona
dla możliwie szerokich klas działalności
tablic reklamowych w formie reklamy naklejanej
gospodarczej. Wobec powyższego nie
w świetle drzwi i witryn lokalu handlowego
można kwestii dotyczącej skali liternictwa
o powierzchni sprzedaży powyżej 700 m2; co prawda z
w świetle drzwi i witryn odmiennie
obecnego brzmienia przepisu można dokonać wykładni w
regulować w przypadkach dotyczących
ten sposób, iż przepis ten dotyczy wyłącznie nośników
obiektów handlowych.
reklamowych w lokalach usługowych i nie dotyczy
obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak obiekty
LIDL, niemniej określenie „witryna sklepowa" w dalszej
części tego przepisu sugeruje, że może dotyczyć również
sklepów (nie wiadomo jakich, a zatem być może
wszystkich) i celowym byłoby rozwianie tych
wątpliwości poprzez doprecyzowanie tego przepisu.
Wnosimy również o rozważenie możliwości przedłużenia Uwaga
Uwaga nieuwzględniona z uwagi na
okresu na dostosowanie urządzeń reklamowych, tablic
nieuwzględniona
dwukrotne wydłużenie okresu
reklamowych i szyldów do zasad określonych niniejszą
dostosowawczego, co w efekcie
Uchwalą z obecnych 12 miesięcy na 24 miesiące od dnia
spowoduje długotrwały brak skutku
wejścia w życie Uchwały. Obecnie przewidziane 12
krajobrazowego uchwały.
miesięcy to jest minimalny okres, jaki przewidział
ustawodawca w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.), natomiast z uwagi
na obecną sytuacje związaną z ze stanem pandemii tzw.
Koronawirusa oraz związane z nią problemy
gospodarcze, finansowe oraz administracyjne
i logistyczne przedsiębiorców niemal wszystkich branż,
jak również nie dające się przewidzieć jej inne skutki,
wydaje się zasadnym przedłużenie tego terminu. Warto w
tym miejscu nadmienić, iż w innych dużych miastach
okres na dostosowanie się do Uchwal tego rodzaju
wynosi właśnie 24 miesiące.
Marek Dudziński - Prawo i Sprawiedliwość, Klub Radnych w Radzie Miasta Gdyni z dn. 07.12.2020 r.:
"(...) miejsca pamięci, Kapliczki (...)" - należy wykreślić
Uwaga
Uwaga nieuwzględniona, bowiem
z tego zestawienia zapisy dot. kapliczek i miejsc pamięci, nieuwzględniona
kapliczki i miejsca pamięci, to przypadki
które charakteryzują się własnym stylem i wyjątkowymi
małej architektury do której regulacji
zasadami projektowania.
upoważnia norma ustawowa. Projekt
uchwały nie ingeruje w rozwiązania

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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204.

§5 ust.9
(obecnie §5 ust.8)

§5 ust.9 Zasady dot. Wiat przystankowych - bardzo
ważnego i charakterystycznego elementu miejskiego
krajobrazu są niedoprecyzowane, w porównaniu np. do
poprzedniego zapisu o wiatach śmietnikowych. Proszę
doprecyzować zasady umieszczania i wyglądu wiat
w podziale np. na strefy i ewentualne wyjątki.
§6 ust. 1 i 2 Zapis jest bardzo ogólnikowy,
pozostawiający szerokie pole do kwestionowania. Proszę
o doprecyzowanie tych zasad lub usunięcie zapisu.
Chodzi przede wszystkim o zapisy "kolorystycznie
wpisanych w kontekst otoczenia" czy "kontekst
historyczny". Jak np. pomnik Gen. Kuklińskiego wpisuje
się w kontekst otoczenia i historii nowoczesnych
budynków?
§7 pkt.1 - uważam, że ten zapis powinien dotyczyć tylko
w strefie A, usunąłbym zapis dot. 10%.

Uwaga
nieuwzględniona

205.

§6 ust. 1 i 2

206.

§7 pkt.1

207.

§7 pkt.3

§7 pkt.3 - to często być nie być dla takich miejsc.
Proponuję doprecyzować dokładne wytyczne dla takich
stojaków, a nie zabraniać.

Uwaga
nieuwzględniona

208.

§7 pkt.5

§7 pkt.5 - proszę zmienić na "jeden na jedno wejście do
punktu".

Uwaga
nieuwzględniona

209.

§11 ust.10
(obecnie §10 ust.10)

§11 ust.10 - składam sprzeciw wobec takiego zapisu.
Należy określić dokładne wymogi, zakazać w strefie A,
określić wyjątki. To będzie cios dla małych
przedsiębiorców wynajmujących przyczepy. trzeba
ograniczyć, uporządkować, ale nie zakazywać.

Uwaga częściowo
uwzględniona

210.

§12

Jak w uwadze 209. Czy to również dot. posadowienia na

Uwaga

stylistyczne, czy właściwe w takich
przypadkach zasady projektowania.
Uwaga nieuwzględniona, bowiem
regulacje dotyczące wiat przystankowych
znajdują się również w ustępie pierwszym
i piątym.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga
nieuwzględniona

Projekt wymaga dla realizacji niektórych
form małej architektury indywidualnego
podejścia projektowego zapewniającego
uzyskanie korzystnego krajobrazowo
rezultatu. Projekt nie może wprowadzać
dalej idących regulacji ograniczających
swobodę wypowiedzi twórczej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Uwaga częściowo
uwzględniona

Parasole jako agresywna forma ingerencji
w przestrzeń krajobrazową winny być
podporządkowane stonowanemu efektowi
wizualnemu tym samym usuniecie zapisu
nie realizuje celów uchwały. Uwaga
została częściowo uwzględniona w strefie
B.
Projekt wprowadza zakazy dotyczące
form działalności reklamowej o niskim
standardzie jakościowym. Tym samym
uwaga zmierzająca do dopuszczenia
tzw. stojaków nie zostaje uwzględniona.
Projekt uchwały przyjmuje zasadę
jednego szyldu na jeden punkt celem
usunięcia z krajobrazu powielania
ingerujących w przestrzeń treści ponad
niezbędną potrzebę informacyjną.
Uwaga nieuwzględniona z powodu
niskich standardów jakościowych
postulowanej formy reklamowej vide
uwaga nr 209. Jednak uwaga została
uwzględniona, co do formy słupów
ogłoszeniowych.
Uwaga nieuwzględniona z przyczyn

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Rada Miasta Gdyni
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211.

Uwaga ogólna

212.

Uwaga ogólna

213.

Szyldy i reklamy

terenach prywatnych? Wnoszę o usuniecie zapisu
nieuwzględniona
w takiej formie. Należy uporządkować, określić zasady
stawiania tego typu nośników, ale nie zakazywać.
Pozostaje jeszcze kwestia obdrapanych, szpecących
przyczep bez reklam. Może się zdarzyć tak (np. na
ul. Morskiej na skrzyżowaniu z Obwodnicą, na
skrzyżowaniu Chwaszyńska - Gryfa Pomorskiego,
Al. Zwycięstwa - Powstania Styczniowego), że zostaną
same puste przyczepy.
Ogólną uwagą jest to, ze praktycznie likwiduje się istotną Uwaga
część branży reklamowej, komplikuje się działanie
nieuwzględniona
drobnym graczom - przedsiębiorcom, komitetom
wyborczym w czasie kampanii wyborczych, na rzecz
dużych silnych, których stać na wielki format. Ponad
wszelką wątpliwość trzeba to usystematyzować, określić,
uporządkować, aby w przestrzeni publicznej nie było
bałaganu, chaosu i aby otaczająca nas przestrzeń była
estetyczna, ale w moim mniemaniu można pogodzić to z
dobrem ww. podmiotów. Czego obecne brzmienie
uchwały nie zakłada.
Proponuję wprowadzić osobne rozwiązanie na okres
Uwaga
kampanii wyborczej - chociaż na określony czas. nie ma
nieuwzględniona
prawa być sytuacji, gdzie duże komitety i czołowi
kandydaci będą mogli liczyć na pozostałe, duże i drogie
nośniki. Natomiast, kandydaci z dalszych miejsc
i mniejsze KW nie będą miały szans w porównaniu
z tymi większymi. To narusza zasady równych szans,
a tym samym godzi w demokrację.
Przedsiębiorcy
D. M. z dn. 06.12.2020 r.
Dotyczy szyldów/reklam usytuowanych nad lokalami
Uwaga
użytkowymi w części przeszklonej/ drzwi i witryny/
nieuwzględniona
Zapis ten już teraz na etapie uzgodnień w danej sprawie,
a właściwie potraktowanie literalne zapisu jako
obowiązującego prawa, spowodował absurdalne
rozwiązania projektu umieszczania szyldu/reklamy.
Wskazuję tu na próby uzgodnienia rozmieszczania
szyldu/reklamy nad lokalem w Gdyni ul. 3 Maja 19. Jest
to mały lokal użytkowy przebudowany z lokalu
mieszkalnego w latach 80-90 ubiegłego wieku. Lokal ten,

wymienionych w uwadze nr 207 i nr 209.

postanowiła

Rozwiązania uchwały zmierzają właśnie
do usystematyzowania, określenia,
uporządkowania estetyki przestrzeni
publicznej starając się o redukcje bałaganu
i chaosu występującego na terenie miasta.
Drobni przedsiębiorcy mogą z pewnością
podnieść swoją skuteczność reklamową
korzystając z rozwiązań uchwały.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Kwestie wyborcze objęte są
postanowieniami §1 ust.2 pkt.2 oraz §2
ust.1 pkt.18 (obecnie §2 ust.1 pkt.22), co
zmierza do ograniczenia dewastacji
krajobrazowej w okresach kampanii
wyborczej.

Rada Miasta Gdyni
postanowiła

Dla lokali znajdujących się w strefie A
reguły reklamowe przewidują
podwyższone rygory w zakresie szyldów
w celu zachowania walorów
architektonicznych elewacji budynków.
W związku z tym reguły te dopuszczają
jedynie akcję reklamową poprzez
ekspozycję szyldów dodatkowo
w układzie wertykalnym wynikającym
z podziałów witryn i otworów

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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214.

Wyklejanie witryn

jak również identyczny obok jest bardzo wąski,
a konstrukcja witryny uniemożliwia usytuowanie szyldu
nad witryną. Pozostaje jedynie przestrzeń nad drzwiami
wejściowymi, co w tym przypadku oznacza pole około
70-80 cm.
(uwaga zawiera zał. graf.)
W latach kiedy dokonano przebudowy lokalu
mieszkalnego na użytkowy, problem ten został
zauważony i wykonano na elewacji w obrębie obu lokali
specjalne miejsce do ekspozycji reklam, ofert, szyldu.
Obecny kształt Uchwały wyklucza umieszczania reklam
w lokalizacji innej niż nad przeszkleniem.
A co z lokalami takimi jak w/w , gdzie praktycznie nie
ma miejsca na szyld nad przeszkleniami? Propozycje
umieszczenia szyldu tylko nad drzwiami przyjąłem jako
kpinę ! Utrzymanie zapisu o lokalizacji szyldów /reklam
tylko nad przeszkleniem i literalne stosowanie treści
uchwały jest nie do przyjęcia !
Uchwała powinna dopuszczać delegacje do rozwiązań
innych niż przewiduje to literalny zapis , jeśli w danej
lokalizacji nie można zastosować przepisów uchwały
wprost . Przykładem wręcz wzorcowym niech będzie
lokal na ul. Władysława IV róg Starowiejskiej, obecnie
ma tam siedzibę Alior Bank. Gdyby zastosować literalną
interpretacje Uchwały i dopuścić tylko reklamę nad
przeszkleniem, to reklama banku powinna mieć przerwy
na część elewacyjną budynku. Okna witrynowe takich
lokali użytkowy nie stanowią ciągłości lecz pomiędzy
nimi jest przerwa w postaci elewacji. Czy Uchwała w
obecnym kształcie nakaże usunięcie obecnej i pocięcie na
kawałki odpowiadające szerokości witryny przeszklonej.
Takich lokali jak w/opisany jest na terenie Gdyni
mnóstwo i to prawie na każdej z ulic w centrum miasta.
W mojej ocenie zapis o umiejscowieniu szyldu/reklamy
nad lokalem użytkowym powinien określać takie miejsce
„ jako przestrzeń w obrębie lokalu, wizualnie związaną
z lokalem użytkowym i będącą odrębną formą i fakturą
od istniejącej elewacji budynku.”
- Następna sprawą jest wyklejanie szyb witryn. Nigdzie w
uchwale nie znalazłem uzasadnienia takich zakazów.
Czyżby to był jeden z tych zapisów „ ja tak chce i tak być

komunikacyjnych.
W konsekwencji nie jest dopuszczalne
zwłaszcza w budynkach objętych ochroną
konserwatorską rozszerzanie form
reklamowych na boczne płaszczyzny
elewacji.

Uwaga
nieuwzględniona

Uchwała dopuszcza ograniczona
możliwość wykorzystania witryn na
uproszczoną akcję reklamową w postaci

Rada Miasta Gdyni
postanowiła
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musi bo mi się tak podoba”. Dlaczego zakazywać
wyklejenia okien? A jeśli nie chcę aby mi zaglądano co
robię wewnątrz? Wyklejenie szyb tylko bez tła! A co jeśli
tło jest zastrzeżoną częścią znaku graficznego. W jednym
z Art. doczytałem zakaz stosowania jaskrawych kolorów
lub o podobnym znaczeniu zapis. A może twórcy
uchwały nakażą chodzenie po ulicach tylko w ubraniach
w kolorze odcieni grafitu? Dlaczego nie? Było by równo
i jednakowo jak w Jerozolimskiej dzielnicy Chasydów,
tylko biel, czerń i szarość. W historii był taki jeden który
kazał nosić mundurki. Miasto Gdynia to miasto które
powstawało jako miasto nowoczesne. Modernizm temu
sprzyjał. Obecnie Gdynia jest postrzegana jako miasto
Europejskie i Europejskie wzorce powinny być wdrażane
i realizowane. Trochę miast w Europie i nie tylko
odwiedziłem. W obszarach stref ściśle zabytkowych
zawsze istnieją i będą istnieć ograniczenia dotyczące
lokalizacji reklam./Starówka Gdańska, stara część
Lubeki, Rynek Krakowski itp.. Gdyby zastosować zapisy
uchwały Gdyńskiej w odniesieniu do takich miast jak
Kopenhaga, Amsterdam czy Sztokholm, to większość
reklam w tych miastach powinna zniknąć. Rozum i
rozsądek podpowiada, że powinna istnieć równowaga
pomiędzy tym co chcą władze, a tym co jest możliwe i
realne do wykonania. I jeszcze na koniec motto które
powinno przyświecać osobą procedującym uchwałę:
„Pieniądze bez reklamy, robi się tylko w mennicy”.

wyklejanych liter. Płaszczyzny przezierne
poziomu parterowego powinny wizualnie
zachować taki charakter przewidziany
architekturą parteru. Z powyższej reguły
limituje się powierzchnię dozwolonego
wyklejania liter oraz ograniczenie w
zakresie zakazu wyklejania tła.

Lista podmiotów nieuwzględniona z powodu braków formalnych
Uwagi
Brak danych autora uwagi
nieuwzględnione
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości
Uwagi
Wpłynęło po terminie
nieuwzględnione
Helena P.
Uwagi
Wpłynęło po terminie
nieuwzględnione
Shell Polska Sp. z o.o.
Uwagi
Wpłynęło po terminie
nieuwzględnione
Uwaga anonimowa
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UZASADNIENIE
Jednym z najważniejszych celów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015.774, 1688) (dalej zwana „ustawą
krajobrazową”), było stworzenie narzędzia prawnego dla samorządów dającego możliwość uporządkowania
przestrzeni publicznej z chaosu reklamowego oraz dbałości o krajobraz. Ustawodawca definiuje różne
rodzaje krajobrazu dając do zrozumienia, iż przestrzeń przekształcona przez człowieka, ważna
z kulturowego punktu widzenia oraz ukształtowana naturalnie, ma tę samą wartość i niezależnie od
kontekstu należy ją chronić. „Ustawa krajobrazowa” jest efektem wdrożenia zapisów Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000r. Podjęcie uchwały
krajobrazowej jest konsekwencją tych działań.
Gdynia jako miasto nowoczesne, szybko rozwijające się i odpowiadające współczesnym trendom
w szczególności musi dbać o swoją markę. Informacja wizualna jest nieodłącznym elementem nowoczesnej
przestrzeni miejskiej jednak tylko wtedy, gdy wykonana jest w sposób profesjonalny z poszanowaniem
architektury i kontekstu miejsca.
Wprowadzenie „uchwały krajobrazowej” jest konieczne by skutecznie rozwiązać problemy estetyczne i
przestrzenne w mieście. Bez podjęcia uchwały nie ma możliwości świadomego oddziaływania na krajobraz
miejski, który został zdegradowany poprzez nagromadzenie nielegalnych, źle zaprojektowanych i
nieestetycznych urządzeń reklamowych. Przykładem może być reklama na kółkach niewymagająca
zgłoszeń, w obecnym stanie prawnym pozostająca poza kontrolą. Tablice na przyczepach sytuowane są
zazwyczaj z pominięciem obowiązujących odległości od krawędzi jezdni wynikających z ustawy o drogach
publicznych. Poza aspektem estetycznym ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W związku
z powyższym zapisy uchwały nie dopuszczają reklam niezwiązanych z gruntem.
„Ustawa krajobrazowa” wprowadziła zmiany w przepisach uniemożliwiając określanie zapisów
dotyczących ogrodzeń i małej architektury oraz reklam w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego przenosząc te zagadnienia do „uchwały krajobrazowej”. Dopuszcza to stworzenie
samodzielnego aktu prawnego dla całego obszaru Miasta z ewentualnym zróżnicowaniem zasad na
obszarach o różnych funkcjach określonych czytelnymi granicami.
Na potrzeby opracowania zasad sytuowania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, małej architektury
oraz ogrodzeń podzielono miasto na 2 strefy. Celem podziału było wyznaczenie terenów szczególnie
ważnych ze względu na swoje walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują
dodatkowe obostrzenia. Dla pozostałego obszaru opracowano zasady porządkujące przestrzeń poprzez
ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz
dbałość o ich wysoką jakość wykonania.
W zakresie infrastruktury miejskiej wprowadza się zapisy porządkujące i ujednolicające. Wskazane
w uchwale kolory z ogólnodostępnej palety RAL są wynikiem przeprowadzonej analizy i kontynuacją
prowadzonej już na terenie gminnym systematyzacją rozwiązań. Tak szczegółowy zapis pozwala na różnym
etapie inwestycji, zapanować nad spójnością rozwiązań w przestrzeni publicznej.
W uzasadnieniu ustawy krajobrazowej wskazuje się, że podjęte działania mają duże znaczenie
społeczne. Celem jest przede wszystkim ochrona obszarów szczególnie cennych krajobrazowo. Daje to
gwarancję zachowania i dbałości o przestrzenie o dużym znaczeniu kulturowym. Mając na uwadze, że w
chwili obecnej średnio rzecz biorąc społeczeństwo ma inne priorytety, to bezpowrotne zniszczenie wartości
krajobrazowych, czy też oszpecenie otoczenia, w którym żyjemy uniemożliwi w przyszłości zaspokojenie
wyższych potrzeb. Przestrzeń, w jakiej funkcjonujemy nieustannie oddziałuje na jakość naszego życia,
dlatego ważne jest by jak najszybciej objąć ją ochroną prawną.
Podnoszona argumentacja, iż wprowadzenie uchwały krajobrazowej będzie negatywnie oddziaływać na
przedsiębiorczość jest myśleniem nieuzasadnionym. Uchwała ma na celu uporządkowanie i wprowadzenie
reguł w promocji towarów i usług. Obecnie przesyt informacji reklamowych doprowadził do jej
niefunkcjonalności i bylejakości. Przedsiębiorcy będą funkcjonować na równych zasadach. Ograniczenie
ilości informacji poprawi jej czytelność. Przewiduje się, że uporządkowanie kwestii reklamowych wpłynie
pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości.
Skutki wprowadzenia uchwały dotkną branżę reklamową. Zakłada się, że wiele nośników zniknie
z przestrzeni Miasta, a pozostałe będzie trzeba dostosować do nowych przepisów. Jest to jednak działanie
koniecznie do osiągnięcia założonych celów. Podobne regulacje funkcjonują w innych państwach i nie
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doprowadziły one do zlikwidowania branży reklamowej, a jedynie do podniesienia jakości oferowanych
przez nią usług.
Dotychczas bardzo często dochodziło do sytuacji, w której odbiór reklamy systemowej zakłócany był
wielością przekazów drobnej niekontrolowanej reklamy prowizorycznej. Znacząco obniżało to wartość
marketingową powierzchni reklamowej eksponowanej na nośnikach systemowych. Po wprowadzeniu
ustawy spenalizowane zostało umieszczanie tablic lub urządzeń reklamowych z naruszeniem warunków ich
sytuowania, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonanych z materiałów innych niż
dopuszczalne. Możliwość sankcjonowania za to wykroczenie pozwoli na funkcjonowanie reklamy
zewnętrznej w sposób skuteczny i estetyczny.
Ustawodawca mając na uwadze inwestycje wynikające z nowych przepisów prawnych, wprowadza dla
dostosowania się do wytycznych wyjątkowo długie 12 miesięczne vacatio legis. W uchwale wydłużony
został okres dostosowawczy dla nośników usytuowanych w swoich lokalizacjach na podstawie pozwolenia
na budowę wydanego, albo zgłoszenia przyjętego, przed 1 maja 2020 roku, których termin posadowienia
jeszcze nie upłynął a dla których termin dostosowania wynosi 60 miesięcy. Po analizach ilości reklam
usytuowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalono, iż dopuszczenie ich na czas pozwalający na
zwrot inwestycji nie wpłynie znacząco na osiągnięcie celu wyznaczonego wprowadzeniem uchwały.
Wprowadza się również zapis o pozostawieniu dużych i wielkich tablic reklamowych, gdy ich
lokalizacja nie odbiega od lokalizacji według nowo przyjętych zasad o więcej niż 10 %. Zapis ten ma na
celu uniknięcie niekorzystnych dla przedsiębiorców sytuacji, w której istniejąca reklama spełnia wszelkie
wymogi poza odległościami między nośnikami. Korzyść z nakazania przeniesienia nośnika reklamowego o
kilka metrów byłaby nieproporcjonalna w stosunku do poniesionych przez reklamodawców kosztów.
W toku prac nad ustalaniem zasad reklamowych przeprowadzono szereg działań konsultacyjnych
i edukacyjnych. Wystąpiono do różnych grup interesariuszy uchwały z prośbą o zgłaszanie wniosków
i uwag. Przeprowadzono ankietę internetową w atrakcyjnej interaktywnej formie w celu pozyskania jak
najliczniejszej grupy badanych. Z analizy odpowiedzi wynika, że respondenci oczekują stanowczych zmian
w zakresie uregulowania kwestii reklamy w mieście. Sami mieszkańcy zdecydowanie optowali
za ograniczeniem ilości nośników reklamowych i podniesieniem ich jakości technicznej i estetycznej.
Mając na uwadze powyższe uzasadnienie zdecydowano o potrzebie przyjęcia Uchwały.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EFBDEC71-9D67-4D99-BE0C-BDFDCD37A412. Projekt

Strona 2

