RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ
DLA WARSZAWY

Warszawa 2017/18

Między 5 czerwca a 14 lipca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu Uchwały krajobrazowej dla Warszawy, czyli Uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Celem konsultacji było
przedstawienie opinii publicznej projektu Uchwały, wyjaśnienie jej zapisów oraz zebranie uwag
i wątpliwości zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w celu dalszego procedowania dokumentu. Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (zwana dalej Uchwałą) przygotowywana jest
na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XVII/365/2015z 17 września 2015 roku (dostępnej
pod adresem http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2E877DAB-D063-44D9-84C3-CD66BCDA4637,frameless.htm), która z kolei przyjęta została na mocy obowiązującej od 11 września 2015 roku
ustawy w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z 24 kwietnia 2015 roku (zwanej powszechnie „ustawą krajobrazową”; http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20150000774).
Uchwała jest dokumentem opierającym się bezpośrednio na art. 37a–37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uchwaleniu będzie stanowić akt prawa miejscowego. Jej zapisy
regulować będą funkcjonowanie w przestrzeni miasta nośników reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Wejście w życie Uchwały spowoduje, że jej zapisy zastąpią ustalenia
dotyczące takich obiektów istniejące obecnie w niektórych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Gospodarzem konsultacji było Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przy wsparciu Centrum Komunikacji Społecznej. Moderowania spotkań publicznych podjęła się Fundacja Konsultacje
Społeczne. Autorami projektu graficznego drukowanego przewodnika po Uchwale, towarzyszącego
konsultacjom, było studio projektowe Zespół Wespół. Za przygotowanie aplikacji internetowej odpowiedzialna była firma StructView.
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W trakcie konsultacji społecznych:
• zorganizowano 5 publicznych spotkań, w ramach których omawiano – na różnym poziomie
szczegółowości – poszczególne rozdziały Uchwały,
• zorganizowano 5 niepublicznych spotkań, poświęconych Uchwale, dla różnych dedykowanych
grup – burmistrzów dzielnic, dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej oraz przedstawicielami
branży reklamowej,
• odbyło się 5 dyżurów w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79,
• otrzymano łącznie 89 dokumentów zawierających uwagi w formie papierowej,
• zebrano pod adresem krajobrazowa@um.warszawa.pl ponad 2,5 tysiąca wiadomości elektronicznych z uwagami,
• powstał drukowany podręcznik po projekcie Uchwały oraz aplikacja internetowa.
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1. O PROJEKCIE UCHWAŁY
Przyjęcie ustawy krajobrazowej 24 kwietnia 2015 roku było efektem wieloletnich starań organizacji
społecznych i samorządów na rzecz wprowadzenia skuteczniejszych narzędzi do sprawowania
kontroli nad wizerunkiem przestrzeni publicznej przez władze lokalne, szczególnie w zakresie
możliwości umieszczania w widocznych miejscach nośników reklamowych. Ustawa ta wprowadziła
szereg zmian w wielu obowiązujących dotąd ustawach. Kluczowe przekształcenia dokonane zostały w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku, do której
dodano artykuły przyznające radzie gminy prawo przyjmowania powszechnie wiążącej uchwały
o mocy aktu prawa miejscowego, która regulować będzie mogła funkcjonowanie nośników reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Dokument taki swoim zasięgiem obejmować
będzie cały obszar gminy.
Ustawa krajobrazowa weszła w życie 11 września 2015 roku, zaś Rada m.st. Warszawy 17 września
tego samego roku przyjęła uchwałę o przystąpieniu do prac nad przygotowaniem Uchwały (Nr
XVII/365/2015). Zaprezentowany w czerwcu 2017 roku projekt Uchwały podzielony został na
cztery rozdziały merytoryczne, z których każdy dotyczy innego typu obiektów. Pierwszy rozdział
poświęcony został szyldom, drugi – tablicom i urządzeniom reklamowych niebędącym szyldami,
trzeci – obiektom małej architektury, a czwarty – ogrodzeniom.
Rozdział dotyczący szyldów jest najbardziej obszerny i zawiera wiele szczegółowych ustaleń
dotyczących specyficznego typu nośnika reklamowego, jaki stanowi szyld, a którego możliwy zakres
regulacji ustala art. 37a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określono
tu w szczególności możliwości sytuowania szyldów na elewacjach budynków oraz maksymalne
gabaryty i liczebność szyldów wolnostojących.
W drugim rozdziale zostały stworzone zasady i warunki sytuowania pozostałych tablic i urządzeń
reklamowych (a więc wszystkich tych, które nie są szyldami), przy wskazaniu m.in. odcinków
ciągów komunikacyjnych (w formie załącznika graficznego), wzdłuż których dopuszczone będzie
lokalizowanie nośników reklamowych o określonych formatach. Rozdział ten precyzuje także
odległości od innych elementów w przestrzeni, jakie muszą zachowywać tego typu obiekty.
Oba rozdziały przyjęły prostą konstrukcję logiczną – oparte są na sformułowanym generalnie zakazie sytuowania nośników reklamowych, od którego czynione są następnie szczegółowe odstępstwa. Zabieg taki zapobiega mimowolnemu dopuszczeniu przez Uchwałę możliwości wznoszenia
takich niepożądanych instalacji, których forma bądź technologia w momencie tworzenia przepisów
nie była jeszcze rozpoznana bądź popularna.
Trzeci rozdział projektu Uchwały dotyczy obiektów małej architektury. Wskazano w nim minimalne
standardy materiałowe i kryteria wzajemnej spójności estetycznej, jakie powinny spełniać takie

Raport z konsultacji projektu uchwały krajobrazowej dla Warszawy
5

obiekty. Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie, regulacje te dotyczyć mają tylko
przestrzeni pozostających w zarządzie publicznym.
Ostatni, czwarty rozdział dotyczy ogrodzeń, regulując je na trzech poziomach: standardów materiałowych, gabarytów (do których zaliczono także stopień przezierności) oraz możliwej lokalizacji.
W tej części Uchwały wskazano ponad 100 konkretnych osiedli mieszkaniowych na terenie miasta,
których grodzenie nie będzie dozwolone.

Fot. Slajd z animacji wyświetlanej w komunikacji miejskiej w ramach akcji informacyjnej

2. AKCJA INFORMACYJNA
Przez kilka tygodni poprzedzających 5 czerwca 2017 roku, tj. datę rozpoczęcia konsultacji społecznych Uchwały, prowadzona była kampania informacyjna, w ramach której wykorzystano następujące narzędzia:

informacje na słupach ogłoszeniowych z plakatami o rozpoczynających
się konsultacjach; informacja znajdowała się na nich przez cały czas trwania konsultacji
informacje o konsultacjach w komunikacji miejskiej w formie spotów zachęcających do wzięcia udziału w procesie

informacje w postaci wkładki do jednego z dodatków lokalnych poczytnej
gazety codziennej, w której znalazła się informacja o konsultacjach, w tym
o spotkaniach i dyżurach
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internetowy profil konsultacji społecznych na portalach społecznościowych, który przed rozpoczęciem konsultacji oraz przez cały czas trwania
procesu aktywnie informowało ich o kolejnych etapach (spotkaniach,
warsztatach, dyżurach)
kolportaż przewodnika po projekcie Uchwały w warszawskich instytucjach
publicznych oraz kawiarniach; w przewodniku znajdowała się też wkładka, na której znaleźć można było informacje o wszystkich wydarzeniach
towarzyszących konsultacjom

Fot. Warexpo

Z uwagi na fakt, że Uchwała jest przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej, ustalono, że identyfikacja graficzna konsultacji wyróżniać się będzie spośród pozostałych procesów konsultacyjnych poprzez indywidualną formę. Tym samym wszystkie spoty, plakaty oraz inne informacje
publikowane w ramach kampanii informacyjnej uzyskały ujednolicony, charakterystyczny wygląd.
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Fot. Z lewej okładka przewodnika po projekcie Uchwały, z prawej jeden z wpisów na profilu konsultacji
społecznych promujący konsultacje społeczne Uchwały krajobrazowej

Akcja informacyjna była wspierana na portalach społecznościowych przez wszystkie miejskie profile
dedykowane konsultacjom społecznym. Na nich także relacjonowano na żywo przebieg konsultacji.
Miejscem, w którym przez cały czas trwania konsultacji można było znaleźć wszystkie niezbędne
informacje oraz materiały, była strona internetowa: www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/
ladnie-dzieki-warszawskiej-uchwale-krajobrazowej. W ramach akcji informacyjnej przygotowane
została również specjalna broszura pt. „Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy. Przewodnik
po uchwale”, a także aplikacja obrazująca zasady wprowadzane przez Uchwałę. Aplikacja dostępna
jest pod adresem www.public.structview.com/sv-city-umwarszawa-uchwalakrajobrazowa.
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Fot. Screen z aplikacji Struct View

3. HARMONOGRAM KONSULTACJI
5 czerwca: rozpoczęcie konsultacji. Prezentacja Uchwały
połączona z debatą na temat jej głównych ustaleń.
8 czerwca – 12 czerwca – 21 czerwca: warsztaty
poświęcone poszczególnym częściom Uchwały, odpowiednio: małej architekturze i ogrodzeniom, szyldom, pozostałym
nośnikom reklamowym.
7, 10, 13, 20, 22 czerwca: dyżury w punkcie konsultacyjnym
5 czerwca – 14 lipca: zbieranie uwag pod adresem
krajobrazowa@um.warszawa.pl, a także na forum konsultacji pod adresem konsultacje.um.warszawa.pl
5 czerwca – 14 lipca: prezentacja zapisów Uchwały oraz
dyskusja na spotkaniach z różnymi gremiami (Miejska
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, burmistrzowie,
dyrektorzy biur, przedsiębiorstwa branży reklamowej).

Raport z konsultacji projektu uchwały krajobrazowej dla Warszawy
9

4. OMÓWIENIE SPOTKAŃ PUBLICZNYCH
Proces konsultacji zainicjowała duża debata, zorganizowana 5 czerwca 2017 roku o godzinie 18:00
w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki, w której udział wzięli m.in. Przewodnicząca Rady m.st.
Warszawy, Dorota Malinowska-Grupińska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski,
Prezes spółki AMS, Marek Kuzaka, oraz reprezentująca stowarzyszenie Miasto Moje a W Nim,
Aleksandra Stępień oraz Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
Wojciech Wagner. Debatę rozpoczęła publiczna prezentacja założeń i głównych zapisów Uchwały,
po której zorganizowana została dyskusja panelowa. Rozmowa w trakcie spotkania utrzymana była
na dość wysokim poziomie ogólności, ponieważ założono, że szczegółowe kwestie będą omawiane
na kolejnych, dedykowanych poszczególnym tematom spotkaniach, połączonych z warsztatami, co
umożliwi zainteresowanym dokładniejsze zapoznanie sięz projektem. Debata była rejestrowana na
żywo i jej zapis jest możliwy do obejrzenia pod adresem www.youtube.com/watch?v=mwfACJ7XIss

Spotkania konsultacyjne odbywały się w okresie od 5 do 21 czerwca 2017 roku w Pałacu Kultury
i Nauki. Poświęcone były następującym zagadnieniom:
8 czerwca: warsztat dotyczący obiektów małej architektury i ogrodzeń,
którego celem było przedstawienie informacji dotyczącej proponowanych
zasad i warunków sytuowania tego typu instalacji oraz poddanie ich dyskusji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 45 osób.
12 czerwca: warsztat dotyczący szyldów, którego celem było przedstawienie informacji dotyczącej zasad i warunków sytuowania tego typu
obiektów oraz poddanie ich dyskusji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 45
osób.
21 czerwca: warsztat dotyczący nośników reklamowych niebędących
szyldami, którego celem było przedstawienie informacji dotyczącej zasad i warunków sytuowania tego typu obiektów oraz poddanie ich dyskusji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.
13 lipca: dodatkowe spotkanie dotyczące szyldów, zorganizowane
w Centrum Kreatywności na Targowej, poświęcone tematyce szyldów
funkcjonujących na terenie dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe
w kontekście działań przewidzianych w Zintegrowanym Programie
Rewitalizacji pod kątem poprawy jakości przestrzeni publicznej, a także
wspierania praskich zakładów rzemieślniczych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób.
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UCZESTNICY SPOTKAŃ PUBLICZNYCH
Uczestnikami spotkań byli m.in. reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawiciele branży
reklamowej i deweloperskiej oraz osoby reprezentujące spółdzielnie bądź wspólnoty mieszkaniowe.
W spotkaniach aktywnie wzięli udział – w rolach ekspertów i osób wspierających dyskusje – przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Prezentacje otwierające spotkania przedstawiał Z-ca Dyrektora BAiPP Wojciech Wagner (za wyjątkiem spotkania
z 8 czerwca, poświęconego zagadnieniom małej architektury i ogrodzeń, w którym rolę ekspertów
i wprowadzających pełnili przedstawiciele Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii
Rozwoju: Mirosław Gajdak, Tomasz Gamdzyk i Jolanta Fiszczuk-Wiktorowicz). Spotkania prowadzili
moderatorzy z Fundacji Konsultacje Społeczne: Anna Cybulko, Ewa Jakubowska-Lorenc, Stanisław
Kordasiewicz, Kinga Markert, Tomasz Ołdak, Katarzyna Słoniewicz i Joanna Stefańska. Z ramienia
BAiPP w spotkaniach uczestniczyli ponadto w roli ekspertów: Anna Paź, Jolanta Lickiewicz, Andrzej
Nowacki oraz Wojciech Kacperski.

RAMOWY PROGRAM POJEDYNCZEGO WARSZTATU
Trzy spotkania warsztatowe na temat małej architektury i ogrodzeń, szyldów oraz
reklamy w przestrzeni zewnętrznej toczyły się zgodnie z następującym porządkiem:

18.00

Przedstawienie moderatorów i ich zadań, celów i programu spotkania (wyjaśnienie zasad podziału na grupy warsztatowe, wyjaśnienie zasad wspólnej
pracy, przedstawienie ekspertów);

18.15 - 18.45

Prezentacja projektu Uchwały w zakresie wybranego zagadnienia;

18.45 - 19.00

Przerwa, podział na grupy i zorganizowanie przez moderatorów przestrzeni
do pracy w grupach;

19.00 - 19.45

Praca warsztatowa w 3-5 równoległych grupach;

19.45 - 20.15

Prezentacja rezultatów pracy grupowej i podsumowanie spotkania; krótkie
podsumowanie etapu konsultacji.

Prace warsztatowe polegały na:
• przekazaniu informacji o konieczności wyboru przez każdą z grup referentów-ochotników;
• dyskusji na temat pozytywnych stron projektowanych przepisów Uchwały: co w projekcie jest
dobrego? za co można ją lubić? co w projekcie nie powinno ulegać zmianie?
• dyskusji na temat problemów wynikających z proponowanych zapisów; jakie zmiany w projekcie
Uchwały należałoby wprowadzić?
• podsumowaniu dyskusji w każdej z grup przez referentów.
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W trakcie tych prac moderatorzy notowali w sposób widoczny dla uczestników opinie, pytania,
zastrzeżenia i propozycje formułowane przez członków grupy. W każdej z grup znajdował się
wyznaczony przez organizatorów ekspert, który merytorycznie wspierał pracę warsztatową, odpowiadając na pytania. Notowane były wszystkie pytania, zarówno takie, na które ekspert odpowiedział, jak i te pozostawione bez odpowiedzi.
Uczestnicy warsztatów konsultacyjnych byli proszeni o podzielenie się na trzy równoległe grupy
(na spotkaniu dotyczącym nośników reklamowych niebędących szyldami grup było pięć), w których
pracowali nad sformułowaniem uwag do projektu Uchwały. Przedstawione poniżej podsumowanie
obejmuje wyciąg z zagadnień poruszanych podczas prac warsztatowych w toku trzech spotkań
konsultacyjnych – dotyczących obiektów małej architektury i ogrodzeń, szyldów oraz pozostałych
nośników reklamowych, tj. spotkań z 8, 12 i 21 czerwca 2017 roku. Osobne omówienie dotyczy
spotkania wokół szyldów praskich z 13 lipca 2017 roku.
Zaznaczyć należy, że uczestnicy warsztatów często prezentowali zróżnicowane poglądy, a przygotowany projekt oceniali odmiennie. Używane dalej w tekście sformułowania (np. „uczestnicy warsztatu”, „uczestnicy konsultacji”, czy „uczestnicy spotkania”) nie oznaczają, że za każdym razem wśród
oceniających osiągany był konsensus. Niniejsze podsumowanie jest w związku z tym przedstawieniem jedynie najbardziej popularnych poglądów, które zaprezentowane zostały podczas warsztatów
i zawiera tylko pewien wybór uwag, które były zgłaszane w trakcie tych spotkań oraz notowane
przez prowadzących je moderatorów. Wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone na piśmie bądź
zanotowane w trakcie warsztatów, znajdują się w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. Uwagi oraz rekomendacje, które zostały wspomniane w omówieniu warsztatów, stanowić muszą siłą rzeczy subiektywny wybór, zgodnie z tym, co udało się zapamiętać lub zanotować.

Fot. M. Mikos
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PODSUMOWANIE WARSZTATU: OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
I OGRODZENIA
Uwagi pozytywne

Uczestnicy konsultacji wysoko ocenili prowadzenie prac nad Uchwałą. Wszystkie grupy zgodnie
podkreśliły, że największym atutem przedstawionej propozycji jest sam fakt jej przygotowania,
wskazujący na wolę samorządu skorzystania z narzędzi służących porządkowaniu przestrzeni publicznej. Uczestnicy pozytywnie odnieśli się do wprowadzanych zapisami Uchwały prób standaryzacji obiektów małej architektury i materiałów, z których mają być wykonywane. Zawężenie palety
materiałowej może według nich ułatwić tworzenie zamówień publicznych dzięki odwoływaniu się do
treści Uchwały.
Podczas warsztatów wysoko oceniono zakaz grodzenia osiedli modernistycznych, wybudowanych
przed 1989 rokiem. Doceniono wykonane analizy i logiczne powiązanie wysokości ogrodzenia z jego
ażurowością. Pozytywnie odniesiono się do pomysłu ustanowienia stref o odmiennych regulacjach
w obrębie miasta.
Zdaniem uczestników mocną stroną projektu Uchwały były także załączniki mapowe oraz ilustrowana broszura informacyjna.
Ogrodzenia – uwagi szczegółowe

Uczestnicy warsztatu zwrócili uwagę na fakt, że zapisy dotyczące grodzenia nowych obiektów, powstających w ramach zagęszczania starszych osiedli, projektowanych jako tereny otwarte, nie są
w pełni przejrzyste i wymagają klarowniejszego sformułowania. Uczestnicy konsultacji opowiedzieli
się za wprowadzeniem dodatkowych regulacji, które pozwoliłyby na stopniową likwidację tych istniejących ogrodzeń, które są sprzeczne z zapisami Uchwały. W tym kontekście wskazali na konieczność wprowadzenia wiążącego okresu dostosowawczego (pomiędzy 3 a 10 latami). Pojawił się
ponadto postulat znacznego ograniczenia możliwości grodzenia nowych osiedli wielorodzinnych.
Zgłoszono oczekiwanie, aby jeszcze bardziej ograniczyć maksymalną wielkość terenu, którego
grodzenie będzie możliwe – jako odległość między jego dwoma najbardziej oddalonymi od siebie
punktami rozważano wielkość od 200 do 400 m, a w zakresie łącznie grodzonej powierzchni 2-4
ha – wskazując również na alternatywne rozwiązania, np. wyznaczenie maksymalnego czasu potrzebnego na obejście takiego terenu (3-4 minuty marszu). W tym kontekście postulowany był zapis
zakazujący rozłącznego traktowania grodzenia inwestycji powstającej w kilku etapach, co groziłoby
obchodzeniem zakazów Uchwały (np. ogrodzenie 12 ha w następujących po sobie fragmentach
mniejszych niż 4 ha). Wątpliwości wzbudziła geneza wskazanych w projekcie Uchwały wielkości
400 m oraz 4 ha.
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Negatywnie odniesiono się do pozostawienia istniejących ogrodzeń. Zgłoszono sugestię wprowadzenia obowiązku pozostawienia swobodnego przejścia (bez likwidacji samego ogrodzenia)
przez obecnie ogrodzone osiedla. Zaproponowano określenie w Uchwale zasad pomiaru wysokości ogrodzenia, który powinien być wykonywany od strony przestrzeni publicznej. Rekomendowano,
aby w przypadku wymiany istniejących już ogrodzeń wymóc ich dostosowanie do zapisów Uchwały.
Wskazując na problem parkingów sytuowanych w pasach drogowych, uczestnicy warsztatu opowiedzieli się za wprowadzeniem przepisów, zgodnie z którymi wysokość ogrodzenia takiego obiektu
nie powinna przekraczać 50 cm; alternatywnie teren parkingu mogłyby wyznaczać jedynie obiekty
małej architektury.
W odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej postulowano obniżenie wysokości ogrodzeń do
1,8 m i zwiększenie ich przezierności do 50-70%. Uczestnicy opowiedzieli się za objęciem wymogami co do wysokości i przezierności ogrodzeń także terenów kościelnych.

Obiekty małej architektury – uwagi szczegółowe

Uczestnicy konsultacji sugerowali, że lista obiektów małej architektury, ujętych w przepisach projektowanej Uchwały, jest zbyt krótka. Obawiano się braku możliwości regulacji pozostałych obiektów
przez zapisy Uchwały. Uczestnicy opowiedzieli się za rozszerzeniem regulacji o m.in. bankomaty,
automaty biletowe, parkomaty, stacje trafo, stojaki rowerowe, wiaty inne niż przystankowe, niskie
lampy, latarnie, kosze na psie odchody. Sugerowano wprowadzenie zapisów wymuszających dostosowanie konkretnego procentu obiektów małej architektury (np. ławek) do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi itp., a także wprowadzających elementy innowacyjności (zgodnie z założeniami
koncepcji „smart city” np. ładowarki, czy punkty wi-fi).
Uczestnicy postulowali rozszerzenie listy materiałów, z których mogą być wykonywane obiekty
małej architektury, o materiały „miękkie” (np. poliuretan) i ceramikę oraz dookreślenie terminu: „styl
historyzujący” przez wskazanie konkretnego okresu historycznego, do którego miałby się odnosić.
Podkreślano konieczność troski o ergonomię i funkcjonalność małej architektury, a także o wysoką
jakość samego wzornictwa (projekt Uchwały reguluje tylko materiały, a kwestia projektowania jest
pozostawiona bez zaleceń). Zgłoszono ponadto postulat, aby w Uchwale określić minimalny poziom
nasycenia przestrzeni publicznej (place, ulice) ławkami oraz koszami na śmieci.
Szczegółowy wykaz uwag zgłoszonych w trakcie warsztatu prezentujemy w doączonej tabeli wraz
z pozostałymi uwagami, które otrzymano w trakcie konsultacji.
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Fot. W. Kacperski

PODSUMOWANIE WARSZTATU: SZYLDY
Uwagi pozytywne

Według licznych uczestników rozdział o szyldach to najlepiej przygotowana część Uchwały. Doceniano przede wszystkim precyzję zapisów, w szczególności definicji poszczególnych pojęć (np. strefa
parteru), oraz regulacje lokalizacji szyldów. Z uznaniem odniesiono się ponadto do stosunkowo kompletnej i wyczerpującej – zdaniem uczestników warsztatu – kategoryzacji szyldów, ich dopuszczanej
wielkości, liczby, a także jasnego sformułowania zaleceń w stosunku do pola szyldowego. Sama
logika dokumentu, opierająca się na zakazie, od którego czynione są dokładnie opisane wyjątki,
została uznana przez uczestników spotkania za zasadną.
Uczestnicy podkreślali, że ogromną zaletą proponowanych przepisów jest dążenie do eliminacji
agresywnych, nieestetycznych nośników, zwłaszcza elektronicznych.
Pozytywnie odniesiono się do sposobu, w jaki przepisy Uchwały odnoszą się do tradycyjnych szyldów
(sprzed 1989 roku) oraz ich replik. Zostało to uznane za pożądany szacunek dla historii miasta.
Według uczestników, Uchwała pełni także funkcję edukacyjną, przyczyniając się do kształtowania
gustów warszawiaków. Doceniono fakt, że poprzez uporządkowanie szyldów (w tym ograniczenie
ich liczby) zwiększy się ich czytelność.
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Pozytywnie zaopiniowano promowanie przez Uchwałę szyldów ażurowych oraz odsłonięcie witryn.
Uczestnicy spotkania podkreślili, że projekt Uchwały dyscyplinuje użytkowników przestrzeni miejskiej
i wzmacnia poczucie odpowiedzialności za jej wygląd. W jej świetle elewacje budynków przestaną
być traktowane jako niekontrolowana własność prywatna, stając się elementem przestrzeni publicznej, która, z uwagi na powszechną ekspozycję, stanowi dobro wspólne. Dzięki postanowieniom
Uchwały, szyldy zostają wpisane w architekturę, zamiast ją przysłaniać.

Pozostałe uwagi do zapisów dotyczących szyldów

Zwrócono uwagę na znaczenie zapisów umożliwiających egzekwowanie ustaleń Uchwały. Uczestnicy warsztatu podkreślali, że Uchwała powinna być napisana w taki sposób, by nie budziła
wątpliwości w orzecznictwie sądowym, nawet kosztem małej czytelności dla laików, o ile będzie jej
towarzyszyć napisana łatwym językiem publikacja objaśniająca.
Rekomendacje zgłaszane przez uczestników spotkania dotyczyły przede wszystkim dwu kwestii:
poszczególnych regulacji dotyczących wyglądu i lokalizacji szyldów oraz definicji użytych w Uchwale.

Lokalizacja i wygląd szyldów

W trakcie spotkań wskazywano na konieczność regulacji umieszczanego na wysięgnikach oświetlenia
tablic szyldowych. Zwracano uwagę, że wszelkie świecące napisy powinny być umieszczane pod,
a nie nad ewentualnymi daszkami, tak, by nie oświetlać okien wyższych kondygnacji.
Uczestnicy zaproponowali, by budynki użyteczności publicznej objął zakaz lokalizacji szyldów innych
niż ażurowe. Wnioskowano także o zniesienie większego zakresu dopuszczeń dla publicznych
instytucji kultury i podporządkowanie ich zasadom ogólnym. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się
ponadto za wprowadzeniem zakazu używania wykonanych w technologii LED kasetonów o zmiennej
ekspozycji (w ocenie uczestników spotkania istnieje ryzyko, że przy zaproponowanych zapisach
taka forma reklamy nie zostanie wyeliminowana). Zaapelowano, aby uwzględnić w Uchwale osobną
kategorię urządzeń reklamowych, jakimi są neony (zarówno w formie szyldów, jaki pozostałych
nośników reklamowych). Zaproponowano także, by wprowadzić pojęcie szyldu kierunkowego
dla rzemieślników (szyld kierujący do zakładu rzemieślniczego, znajdującego się np. w głębi
podwórka). Wnioskowano o wprowadzenie zapisu, który ograniczy maksymalną wielkość szyldu
(jeśli ktoś będzie miał do dyspozycji 10 witryn, to będzie mógł stworzyć szyld o znacznej długości).
Wnioskowano o wprowadzenie zapisu, który ograniczy szerokość szyldów umieszczanych na
elewacji. Dopuszczona liczba 10 szyldów na jednej nieruchomości została uznana za zbyt dużą.
Doprecyzowania wymagają reguły dla szyldów flagowych. Wspomniano również o problemie zbyt
częstego występowania napisów reklamowych sformułowanych w języku innym niż polski.
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Odnosząc się do idei strefowania miasta, uczestnicy zaproponowali wprowadzenie regulacji
kolorystyki szyldów dla strefy centrum (niezależnie od ustaleń konserwatorskich) oraz zróżnicowanie
rodzajów szyldów w różnych strefach miasta (bez dokładniejszego precyzowania, na czym mają te
różne rodzaje szyldów w zależności od strefy miasta polegać).

Definicje i pojęcia

Uczestnicy zwrócili uwagę, że niektóre definicje zawarte w Uchwale wymagają uzupełnienia lub
poprawek. Wskazywano np. na brak pojęcia reklamy zaprojektowanej wraz z budynkiem, w tym
ekranów będących elementem elewacji (przypadek Warsaw Spire lub Domów Towarowych Centrum). Zaproponowano, by uzupełnić definicję kategorialną szyldów, jak również dodać popularne
niegdyś terminy, jak „wywieszka uliczna”. Uproszczenia bądź doprecyzowania wymagać mają definicje płaszczyzny ekspozycyjnej, ażurowej formy tablic i urządzeń reklamowych oraz oferty kulturalnej.

Rekomendacje zmian

•

•

•

Uczestnicy zauważyli, że w § 4 ust. 3 brak jest definicji pojęcia „nieruchomość”, co tworzy niejednoznaczność w kontekście odmiennych znaczeń tego terminu w rozmaitych aktach prawnych
(np. nieruchomość gruntowa, nieruchomość budynkowa).
Zaproponowano usunięcie przywilejów dla dużych punktów gastronomicznych i handlowych
w zakresie sytuowania szyldów wolnostojących (§ 7), co zmusiłoby ich zarządców do szukania
lepszych, mniej inwazyjnych rozwiązań (np. płatne MSI).
W zapisach dotyczących szyldów za szybą zaproponowano zmiany w § 4 pkt. 5 poprzez
zwiększenie wymaganej odległości reklamy od szyby z 20 cm do 1,5 m oraz usunięcie pkt. b)
(o wewnętrznym źródle światła). Sugerowano ujednolicenie tych zapisów z par. 5 ust 1 pkt 1c.

PODSUMOWANIE WARSZTATU: REKLAMA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Uwagi pozytywne

Uczestnicy warsztatów zgodnie podkreślali, że projekt Uchwały porządkuje chaos reklamowy
w mieście, systematyzując dopuszczalne nośniki reklamowe i wyznaczając im szereg standardów
lokalizacyjnych i technologicznych. Docenili sposób napisania dokumentu. Jako zaletę uznano
jasne zasady, które – podobnie jak w przypadku szyldów – wykluczają możliwość funkcjonowania
w przestrzeni instalacji reklamowych innych, niż te opisane w Uchwale. Podkreślano też, że projekt
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jest dość czytelnie ustrukturyzowany i stosunkowo wszechstronny. Nawet zapisy, które w trakcie
warsztatów wzbudziły kontrowersje – jak choćby dobór ciągów komunikacyjnych, wzdłuż których
dopuszczono lokalizowanie wolnostojących nośników reklamowych – zyskały pochwały za pionierską próbę systematyzacji tego trudnego zagadnienia. Ze zrozumieniem spotkało się generalne
wykluczenie lokalizacji nośników reklamowych na terenach pełniących szczególne funkcje społeczne bądź przyrodnicze (urzędy, ogródki działkowe, tereny rolne i leśne). Pozytywnie oceniono
propozycje regulacji tablic reklamowych emitujących światło, w tym likwidację reklam oślepiających
obserwatora oraz fakt wypracowania pomysłu na infrastrukturę reklam wyborczych.
Część osób obecnych na spotkaniu podkreślała, że Uchwała tworzy korzystny dla przestrzeni publicznej „monopol miasta na kontrolę nośników reklamowychw przestrzeni publicznej”. Dzięki niemu
miasto dostanie do ręki mocniejsze mechanizmy kontrolne i egzekucyjne, wzrośnie skuteczność
urzędników, a zyski z reklam i ewentualnych kar będą zasilać budżet publiczny z korzyścią dla
mieszkańców Warszawy. Niektórzy uczestnicy z satysfakcją przyjęli propozycję zakazu reklamy na
wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych. Części uczestników podobało się, że dokument nie
przewiduje miejsc typu Picadilly Circus w Londynie, czyli bardzo eksponowanych obszarów, w obrębie których na zasadzie wyjątku panują bardzo liberalne przepisy regulujące sposób sytuowania
nośników reklamowych, w tym emitujących światło.

Pozostałe uwagi wobec częśći dotyczącej reklam w przestrzeni publicznej

Uczestnicy wskazywali jednak, że w obszarze reklamy w przestrzeni zewnętrznej Uchwała próbuje uporządkować wyłącznie świat analogowy, zamykając się na rozwój technologii cyfrowej („to
źle, że duże nośniki nie mogą wykorzystywać techniki LED”). Często w trakcie dyskusji zwracano
uwagę, że warto byłoby zastanowić się nad szerszym otwarciem przestrzeni miasta dla reklamy cyfrowej, tak, aby nie usuwać jej z przestrzeni miejskiej, a jedynie odpowiednio ją uregulować. Zdaniem przedstawicieli branży reklamowej, promując rozwiązania cyfrowe, Uchwała mogłaby, ograniczając lokalizację nośników reklamowych, zwiększyć efektywność (intensywność) wykorzystania
dopuszczonych nośników. Technologia digitalowa miałaby by być korzystna ze względu na niskie
koszty wymiany i aktualizacji treści. Jej atuty mogą się pojawiać także w sytuacjach kryzysowych
(np. wypadki, zagrożenia terrorystyczne), w których nośniki mogą wyświetlać przydatne publicznie
informacje, stanowiąc część zintegrowanego systemu informacji miejskiej.
Nie wszystkie zapisy Uchwały były jednoznacznie interpretowane. Jednym z głosów, który wybrzmiał mocno w trakcie dyskusji warsztatowej, było stanowisko, że błędem jest brak podjęcia przez
Uchwałę problemu nośników niesystemowych, które mają być główną przyczyną chaosu i bałaganu
w mieście. Wskazywano, że zamiast wdrażać Uchwałę, powinno się zacząć od likwidacji nielegalnych nośników, co miałoby uczynić zbędnym „wywłaszczanie reklam legalnych”.
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Uczestnicy zgłaszali obawy natury finansowej, dotyczące zarówno przyszłości branży reklamowej,
jak i zasobów wspólnot mieszkaniowych. Przedstawiciele branży reklamowej sugerowali między
innymi, że Uchwała spowoduje wprowadzenie monopolu miasta na lokalizowanie nośników reklamowych: „każdy monopol jest zły, co wielokrotnie udowodniła historia”; „monopolista podnosi ceny jak
mu się podoba”; „to pachnie powrotem do komuny”. Dodatkowo zgłaszano obawy, że wprowadzenie
opłat za reklamy, niezależne od dotychczasowych opłat za zajęcie pasa drogowego, podniesie ceny
dla reklamodawców. Uczestnicy ponadto wskazywali, że uchwalenie Uchwały w proponowanym
ksztacie będzie niekorzystne dla wielu wspólnot mieszkaniowych, które odczują spadek dochodów
w związku z zasadniczym ograniczeniem możliwości umieszczania reklam na elewacji budynków.
Uwagi zgłaszane przez uczestników dotyczyły przede wszystkim trzech kwestii: a) rekomendowanych zmian w regulacjach merytorycznych Uchwały, b) uściślenia definicji poszczególnych pojęć,
c) zgodności zapisów projektu Uchwały z prawem.

Rekomendowane zmiany

Prezentowane na warsztatach postulaty zmian były niekiedy wzajemnie sprzeczne. Zwłaszcza
w kwestiach newralgicznych punkt widzenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli branży reklamowej (jako dwóch najmocniejszych głosów w trakcie dyskusji) bywał skrajnie odmienny. Gorąca dyskusja dotyczyła m.in. okresu dostosowawczego. Część uczestników (zwłaszcza
reprezentujących branżę reklamową) stała na stanowisku, że czas ten należy wydłużyć oraz ujednolicić z terminem dostosowawczym dla szyldów, inna część (zwłaszcza przedstawiciele organizacji
pozarządowych) uważali, że czas należy jeszcze bardziej skrócić („dwa lata to za długo, to będzie
niepotrzebne przewlekanie chaosu i nielegalnych działań”). Zgodnie podkreślano jednak, że czas
przeznaczony na dostosowanie należy wykorzystać na wzmożoną walkę przez miasto z nielegalnymi reklamami. Przy okazji tematu dostosowania pojawiły się również głosy, że potrzebne są regulacje dotyczące praw nabytych oraz odszkodowań (np. gdy dany nośnik reklamowy uzyskał pozwolenie na budowę). Uczestnicy konsultacji sygnalizowali konieczność eliminacji nośników o zmiennym
obrazie i wykluczenia nośników umożliwiających oślepianie odbiorcy. Krytykowano brak regulacji
w projekcie Uchwały przestrzeni podziemia i metra. Wskazywano, że reklama wyborcza powinna
być zakazana poza określonym rodzajem nośnika, np. słupami ogłoszeniowymi. Pojawił się również
postulat opracowania katalogu nośników wzorcowych (formaty, wysokości itp). Podkreślano, że należy ustandaryzować nośniki małego formatu na budynkach.
Zgłoszono następujące uwagi względem zapisów dotyczących reklam w przestrzeni publicznej:
• w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych nie powinny być dopuszczane duże formaty reklamowe,
gdyż są one źródłem dodatkowego zaśmiecania przestrzeni w tych – i tak chaotycznych pod
względem urbanistycznym – miejscach;
• żadna reklama nie powinna przekraczać powierzchni 18 m2, nawet murale;
• należy przeanalizować wprowadzenie tolerancji 5% lub większej dla wymiarów reklam
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•
•

•

sytuowanych na ścianach technicznych budynków (ze względów estetycznych – umożliwienie
dostosowanie tablicy reklamowej do rozmiaru ściany);
umieszczanie reklamy na rusztowaniach remontowych powinno być dozwolone nie częściej niż
raz na 10 lat („nie oszukujmy się, kto robi remont elewacji częściej, niż raz na dziesięć lat?”);
W § 9.1, w którym znajdują się ogólne zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych niebędących reklamami, w zapisach dotyczących miejsc, w których obowiązuje zakaz
umieszczenia tego typu obiektów, należy dodać parki i skwery;
W § 10.1c, który dopuszcza sytuowanie ustandaryzowanych tablic reklamowych na elewacjach technicznych budynków poza obszarem centrum, powinny zostać dopuszczone dodatkowo
małe nośniki.

Definicje i pojęcia

Uczestnicy podkreślili, że warto zadbać o łatwiejszy, bardziej zrozumiały język Uchwały. Ich zdaniem uzupełnienia lub poprawek wymagają następujące pojęcia zawarte w dokumencie:
• Pojęcie „dostosowania”: kiedy dostosowanie nośników reklamowych do nowych przepisów jest
wymagane i jak ma przebiegać? Jak będzie wyglądać dostosowywanie istniejących reklam
do nowych przepisów, w sytuacji, gdy dwa nośniki różnych operatorów są ustawione za blisko
siebie?
• Pojęcie „ściany technicznej”: jak ustalić, czy dana „ślepa” ściana może być uznana za techniczną?
• Pojęcie „identycznej formy” (§12.3.3): jak ją definiujemy? Co to znaczy „zbliżony kolor”? Kto
ma o tym rozstrzygać? Czy decyzje w tym zakresie nie będą podejmowane arbitralnie?
• Definicja typu gruntu: czy uznanie danego terenu za rolny lub leśny odbywa się na podstawie
wypisu z ewidencji gruntu czy przeznaczenia gruntu wskazanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Zgodność z prawem

W przypadku zapisów dotyczących reklam, niektórzy uczestnicy wskazywali, że projekt Uchwały
próbuje regulować niektóre zagadnienia bez wyraźnego upoważnienia w ustawie („brak jest podstawy prawnej, na przykład w temacie reklamy na środkach transportu”). Zwracano uwagę, że niektóre
zapisy Uchwały mogą być niespójne z obowiązującymi ustawami, bądź wręcz niezgodne z konstytucją, gdyż projekt ingeruje we własność prywatną, zasadę ochrony praw nabytych czy swobodę działalności gospodarczej. Jako rozwiązanie proponowano wprowadzenie do Uchwały zapisu,
że dostosowaniu nie muszą ulec tablice reklamowe oraz urządzenia reklamowe, które są legalne
w świetle obecnego prawa.
Postulowano przeanalizowanie zgodności Uchwały z obowiązującymi przepisami w zakresie rów-
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nego traktowania podmiotów (patrz skarga wojewody łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 7 czerwca 2017 roku – dotycząca umieszczania reklam na słupach, wiatach, przystankach komunikacji miejskiej). W związku z powyższym pojawiły się głosy, że wydarzenia sportowe
nie powinny być traktowane wyjątkowo, jeśli chodzi o działania reklamowe. Pojawiały się wątpliwości, czy propozycje zapisów nie tworzą pola do nadużyć („zaraz się okaże, że jak grzyby po deszczu
będą się pojawiać imprezy sportowe, organizowane tylko po to, by być wehikułem reklamowym”).
Uczestnicy wskazywali na możlliwość naruszenia obowiązujących przepisów poprzez niezastosowanie audytu krajobrazowego (choć jego sporządzenie znajduje się w kompetencji samorządu wojewódzkiego) i brak analizy skutków wprowadzenia Uchwały. W trakcie dyskusji poruszono kwestie
dopracowania procedur sytuowania reklam w pasie drogowym z Zarządem Dróg Miejskich. W toku
spotkania uczestnicy zgłosili pomysł organizacji warsztatu dotyczącego rozwiązań szczegółowych
o obrębie parteru komercyjnego budynków.

PODSUMOWANIE WARSZTATU POŚWIĘCONEGO SZYLDOM PRASKIM

Spotkanie 13 lipca dotyczyło szyldów, jednak było ono dedykowane przedsiębiorcom oraz rzemieślnikom działającym na terenie warszawskiej Pragi, z uwzględnieniem procesów rewitalizacyjnych.
Warsztat zorganizowano w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56. Spotkanie miało na celu
zebranie pytań oraz wątpliwości związanych z zaproponowanymi zapisami dotyczącymi szyldów
i ich skonfrontowanie z oczekiwaniami ze strony m.in. rzemieślników, drobnych przedsiębiorców
oraz mieszkańców dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe. W trakcie spotkania uczestnicy mieli
okazję dowiedzieć się, jaka była geneza poszczególnych zapisów szyldowych, a także zadać pytania dotyczące proponowanych zapisów projektu Uchwały. Wszystkie uwagi uczestników tego spotkania zostały spisane przez organizatorów oraz przesłane drogą elektroniczną przed zakończeniem
procesu konsultacji.
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Fot. W. Kacperski

5. PODSUMOWANIE SPOTKAŃ NIEPUBLICZNYCH
W ramach 5 spotkań niepublicznych zorganizowano konsultacje z następującymi grupami docelowymi:

7 czerwca oraz 14 czerwca: prezentacja projektu Uchwały
oraz dyskusja nad jej zapisami na obradach Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
14 czerwca: prezentacja projektu Uchwały na spotkaniu z dyrektorami biur Urzędu m.st. Warszawy
27 czerwca: spotkanie z przedstawicielami branży reklamowej,
poświęcone szczegółowej dyskusji na temat obaw i postulatów
związanych z kształtem nowych regulacji dotyczących reklamy
w przestrzeni zewnętrznej
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28 czerwca: spotkanie z Radą Architektury i Przestrzeni Publicznej
przy Prezydencie m.st. Warszawy

19 lipca: prezentacja projektu Uchwały na spotkaniu z burmistrzami
dzielnic m.st. Warszawy

Spotkania z burmistrzami oraz dyrektorami biur odbyły się w ramach cyklicznych spotkań organizowanych przez Sekretarza m.st. Warszawy i miały informacyjny charakter. Rozpoczynała je krótka (10
do 15 minut) prezentacja zapisów projektu Uchwały, zilustrowania przykładami obiektów, które będą
regulowane jej zapisami. W trakcie prezentacji omawiano, jakie rozwiązania będą dopuszczone czy
preferowane w przestrzeni m.st. Warszawy, a jakie zostaną wykluczone. Spotkania te miały przede
wszystkim wskazać stan i kierunek prac nad dokumentem oraz zachęcić poszczególne jednostki
miejskie do składania swoich uwag.
Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw branży reklamowej odbyło się w dniu 27 czerwca 2017
roku. Przybyli na nie reprezentanci większości podmiotów działających na terenie m.st. Warszawy
(AMS, Clear Channel, Cityboard Media Group, DEFI, Good Looking Studio, Headz Marketing Partner, Jetline, Screen Network, Ströer Polska, Warexpo), a także branżowych izb gospodarczych
(Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej oraz Izba Gospodarcza Reklamy Wielkoformatowej).
Spotkanie dotyczyło rozdziału poświęconego tablicom reklamowym i urządzeniom reklamowym
niebędącym szyldami i miało umożliwić bezpośrednie przekazanie i uzasadnienie przez przedstawicieli branży reklamowej swoich stanowisk w tej sprawie. W trakcie ożywionej dyskusji reprezentanci
firm reklamowych poddali projekt Uchwały ostrej krytyce, sugerując nieprecyzyjność i nadmierną
surowość jej zapisów, a także ich niezgodność z ustawą czy wręcz niekonstytucyjność jej zapisów.
Wykaz złożonych uwag znaleźć można w zestawieniu załączonym do poniższego raportu.
Projekt Uchwały był omawiany w trakcie obrad Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
(7 czerwca, 14 czerwca 2017 roku) oraz na spotkaniu Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej
przy Prezydencie m.st. Warszawy (28 czerwca 2017 roku). Spotkania te były okazją do zapoznania
się ze stanowiskami środowisk architektów oraz urbanistów względem zapisów Uchwały. Jednym
z głównych zagadnień, które pojawiały się na wszystkich obfitujących w dyskusję, wielowątkowych
spotkaniach, był problem niedoskonałości narzędzia uchwalonego przez parlament RP, pozbawionego możliwości precyzyjnego dostosowania planowanych regulacji do potrzeb. Oba gremia jednak
zgodnie przyznawały, że wprowadzane zmiany są konieczne i potrzebne, mimo że wiąże się z nimi
szereg wątpliwości.
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6. PODSUMOWANIE DYŻURÓW
Dyżury konsultacyjne dawały możliwość indywidualnego omówienia wątpliwości dotyczących
zapisów projektu Uchwały. Były to otwarte spotkania, na których mogła pojawić się każda osoba
zainteresowana dodatkowymi wyjaśnieniami bądź pragnąca podjąć dyskusję na temat poszczególnych zapisów projektu Uchwały oraz porozmawiać z odpowiednio przygotowanym do tego pracownikiem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Znaczna część osób, które odwiedziły
dyżury, chciała uzyskać pomoc w sprawie właściwej interpretacji proponowanych zapisów Uchwały,
aby móc złożyć właściwie sformułowane uwagi w formie pisemnej. Dyżury odbywały się stacjonarnie w budynku Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79.
Wyznaczone zostały 7, 13, 20 oraz 22 czerwca w godzinach od 15:00 do 19:00, zaś dyżur weekendowy, który odbył się 10 czerwca, trwał od 12:00 do 15:00.

Fot. M. Mikos

7. PODSUMOWANIE NADESŁANYCH UWAG
Wraz z rozpoczęciem konsultacji uruchomiony został adres poczty elektronicznej krajobrazowa@
um.warszawa.pl, na który każda zainteresowana osoba, prawna lub fizyczna mogła wysłać swoje
uwagi, pytania oraz wątpliwości. Od 31 czerwca do 14 lipca (a także przez kilka następnych dni)
spłynęło do skrzynki łącznie 2555 wiadomości, z czego 2477 przesłanych zostało z formularza akcji
„Żegnamy reklamy” (www.zegnamyreklamy.pl) przygotowanej przez stowarzyszenia: Miasto Jest
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Nasze, Ochocianie Sąsiedzi, Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, Stowarzyszenie
Rembertów Bezpośrednio, Ruch Sąsiedzki – Bródno, Targówek, Zacisze oraz Nasze Miasteczko z Wilanowa. Formularz zawierał 10 uwag-postulatów, które dotyczyły zapisów Uchwały. Uwagi
nie proponowały konkretnych zapisów, a jedynie pewne idee, które – zdaniem autorów – powinny
znaleźć swoje miejsce w finałowym kształcie Uchwały. W związku z faktem, że uwagi te stanowiły zdecydowaną większość wszystkich uwag, które otrzymano w trakcie procesu konsultacji, postanowiliśmy ich omówienie włączyć do niniejszego raportu:

Uwaga

Komentarz

1. Krótszy okres przejściowy - 1 rok: W § 14 projektu Uchwały przewiduje się aż 2-letni okres
przejściowy dla nośników reklamowych i 3-letni dla
szyldów. To oznacza, że najwcześniej w 2020 roku
z ulic Warszawy znikną gigantyczne billboardy,
szpecące siatki, pstrokate banery i zaklejone
witryny. Biorąc pod uwagę, iż Uchwała krajobrazowa i tak opóźniona jest już wiele lat, domagamy
się wprowadzenia najkrótszego przewidzianego
prawem, rocznego okresu przejściowego.

Postulat skrócenia okresu dostosowawczego dla
wolnostojących nośników reklamowych był bardzo
często podnoszony w trakcie warsztatów konsultacyjnych, choć nierzadkie były również głosy całkowicie przeciwne. Konieczne wydaje się ponowne
rozważenie tego zagadnienia podczas wypracowania ostatecznego terminu dostosowania.

2. Więcej dzielnic wolnych od billboardów: projekt
Uchwały (a konkretniej załącznik nr 1) wyznacza
Śródmieście jako obszar pozbawiony wolnostojących billboardów. Niestety, jednocześnie dopuszcza
je na wielu innych obszarach o zdecydowanie
miejskim charakterze, jak np. Stara Ochota, Sielce,
czy Stary Mokotów. Obszar śródmiejski powinien
charakteryzować się wyraźnie wyższymi parametrami estetycznymi i krajobrazowymi. Dopuszczanie
nośników nawet średniego formatu na ulicach przebiegających wzdłuż miejskiej zabudowy czy parków
miejskich kłóci się z tym założeniem.

Warszawa jest miastem bardzo zróżnicowanym
pod względem typologii urbanistycznej. Intencją
zapisów Uchwały było wskazanie tych miejsc,
w których reklamy mogłyby zadowalająco
komponować się z otoczeniem. Analizom
poddane zostały również tereny znajdujące się
w bezpośrednim otoczeniu obszaru centralnego.
Projekt wychodzi z ugruntowanego przykładami
miast zachodnioeuropejskich założenia, że dobrze
wkomponowana w teren reklama o ograniczonym
formacie nie musi w istotny sposób pogarszać
stanu ładu przestrzennego.

3. Całkowity zakaz ekranów LED: Projekt Uchwały
co prawda zakazuje ekranów LED w większych
formatach, ale za to dopuszcza je bez żadnych
ograniczeń na przystankach komunikacji miejskiej
oraz przy wielu ulicach jako ekrany o powierzchni
2 m2. Można przypuszczać, że nieliczne wielkie
ekrany zostaną zamienione na całą armię małych
„oślepiaczy”. Oczekiwanie na tramwaj w otoczeniu
trzech dużych ekranów nie jest niczym przyjemnym.
Dlatego Uchwała powinna zawierać całkowity zakaz
reklamy w formie ekranów LED. Nadmiar emitowanego w mieście światła, szczególnie w postaci LED,
prowadzi do niekorzystnego zjawiska jakim jest
„zanieczyszczenie światłem”. To poważny problem,
który powoduje zaburzenia snu u ludzi, a także
zwierząt i ma wiele innych negatywnych konsekwencji, nie wszystkie są jeszcze dokładnie zbadane.

Należy podkreślić, że zapisy projektu Uchwały wymuszają ograniczenie natężenia światła emitowanego przez wyświetlacze do poziomu niebudzącego
dyskomfortu obserwatora o różnych porach dnia.
Kwestia regulacji cyfrowych nośników reklamowych
emitujących światło będzie poddawana dalszym
analizom w ramach prac nad dokumentem.
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4. Murale, a nie siatki czy tablice reklamowe na
ślepych ścianach: projekt Uchwały (w § 10 pkt 1.
lit. a ) dopuszcza wieszanie siatek reklamowych
o wysokości do 12 m na ślepych ścianach budynków. Siatki to najbardziej szpecąca forma reklamy,
która powinna być objęta najostrzejszymi restrykcjami. Ślepe ściany powinny być przeznaczone
tylko na murale - formę reklamy, która o wiele lepiej
wpasowuje się w miejski krajobraz.

Dopuszczenie sytuowania na ślepych ścianach
technicznych murali oraz siatek reklamowych
związane jest faktem, że są to jedyne fragmenty
budynków pozbawione opracowania architektonicznego, a tym samym pozbawione wartości estetycznych. Wykorzystywanie ich na cele reklamowe
nie stanowi w związku z tym istotnego pogorszenia
jakości przestrzeni miejskiej. Należy jednocześnie
zaznaczyć, że w przypadku ścian technicznych
budynków znajdujących się w obszarze centralnym
oraz objętych ochroną konserwatorską, projekt
Uchwały wyklucza możliwość umieszczania jakichkolwiek innych nośników reklamowych niż murale.

5. Mniejsze billboardy - max. 9 m2 a nie 18 m2:
dopuszczona przez projekt Uchwały maksymalna
wielkość billboardów jest zdecydowanie zbyt duża.
Podczas gdy inne stolice europejskie takie jak
Paryż idą w kierunku zakazu wszystkich nośników
o powierzchni większej niż 2 m2, Warszawa chce
dopuścić billboardy-giganty o powierzchni 18 m2!
Połowa tej wielkości - 9 m2 - jest rozsądnym kompromisem.
6. Brak wyjątków dla marketów i centrów handlowych: dla wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych w projekcie Uchwały (a dokładnie
w § 5.2 punkt 1) litera a)) znajdują się osobne,
preferencyjne zapisy. Uzależniają one maksymalną dozwoloną wielkość szyldu na elewacji nie od
wysokości budynku, a od powierzchni handlowej
wewnątrz. W skrajnym przypadku szyld z logiem
będzie mógł mieć ⅓ wysokości całej elewacji.
Dodatkowo, centra handlowe otrzymały możliwość
postawienia ogromnych szyldów wolnostojących
- do 8 m wysokości w centrum i 20 m wysokości
poza centrum. Ciężko zgodzić się z tak szczególnym traktowaniem. Wielkopowierzchniowe sklepy
powinny podlegać dokładnie tym samym przepisom, co pozostałe budynki. Szczególnie, że powstaje ich w Warszawie coraz więcej i już wystarczająco swoją skalą i formą dominują w naszym
mieście

Dopuszczone wielkości formatów dla tablic reklamowych zostały określone zgodnie z typologią
formatów zapisanych obecnie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Ostateczne przesądzenia
w tej kwestii są przedmiotem dalszych analiz.

Intencją tworzenia osobnych zapisów dla obiektów
takich, jak centra handlowe nie jest preferencja
dla ich działalności. Zapis wynika z konstatacji
szczególnej typologii i faktycznej roli tych obiektów
w funkcjonowaniu handlu detalicznego na obszarze
m.st. Warszawy, niezależnie od możliwych ocen
takiego stanu rzeczy pod kątem urbanistycznym
czy społeczno-gospodarczym. Dla kompleksów
o szczególnie dużej powierzchni handlowej
i wyróżniających się wielością podmiotów prowadzących w nich działalność, uzasadniona wydaje
się być możliwość sytuowania na swoich elewacjach widocznych szyldów. Z racji szczególnej morfologii tego typu obiektów (duża skala, brak okien,
duża odległość od publicznych ciągów drogowych
i pieszych) uzasadniona pod kątem kompozycyjnym i funkcjonalnym wydaje się być odpowiednie
zwiększenie dopuszczalnych nośników reklamowych pełniących funkcję szyldu. Przy aplikacji
regulacji dotyczących tradycyjnych lokali usługowych w skali ulic o charakterze miejskim, szyldy
takie nie spełniałyby swojej roli ani pod względem
funkcjonalnym, ani kompozycyjnym. W związku
z powyższym, autorzy Uchwały skorzystali z możliwości, jakie daje art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wskazując zasady oraz warunki
sytuowania szyldów na tego typu obiektach. Warto
zaznaczyć, że zaproponowane w projekcie Uchwały regulacje nie odbiegają od standardów stosowanych w krajach Europy Zachodniej.
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7. Brak wyjątków dla wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych: Niepokojący jest zupełny
brak regulacji dla reklamy wydarzeń sportowych,
kulturalnych i społecznych. Można obawiać się, że
będzie to furtka do obchodzenia prawa poprzez
tworzenie fikcyjnych wydarzeń sportowych tylko
po to, żeby zaśmiecać miasto reklamami - podobnie jak obecnie mamy fikcyjne remonty rusztowań
przez lata, które nie są żadnymi remontami.

Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu wydarzenia
mają charakter krótkotrwały i zmienny w swoim
charakterze wizualnym, wskazany zapis stanowi
próbę uniknięcia pułapki niemal pewnego „przeregulowania” zagadnienia przez Uchwałę, która strukturalnie nie jest w stanie uwzględnić w tym zakresie
różnorodności możliwych inicjatyw i potrzeb. Należy
zwrócić uwagę, że większość tego typu imprez
będzie z konieczności organizowana na terenach
publicznych, w związku z czym jednostki m.st.
Warszawy będą miały kontrolę nad tym, jaka informacja wizualna będzie na nich umieszczana.

8. Brak wyjątków dla kin, teatrówi publicznych
instytucji kultury: Pozwolenie na wieszanie płacht
o powierzchni 50 m2 nie ma uzasadnienia. Wielka płachta tak samo szpeci miejski krajobraz bez
względu na to, czy reklamuje przedsięwzięcie
komercyjne czy niekomercyjne. Instytucje kultury (szczególnie publiczne) powinny świecić
przykładem, a nie antyprzykładem.

Dopuszczenie szczególnych rodzajów szyldów na
nieruchomościach publicznych instytucji kultury wydaje się być uzasadnione prowadzeniem przez nie
niekomercyjnej działalności finansowanej publicznie
i mającej na celu interes publiczny. Powinny one
posiadać preferencyjne możliwości informowania
opinii publicznej o swoim programie, szczególnie, że nie dysponują one środkami budżetowymi
umożliwiającymi im konkurowanie z podmiotami
komercyjnymi na rynku reklamowym.
Za specjalny przypadek uznane zostały duże kina
wielosalowe, które w projekcie uzyskały przywilej
wykorzystywania ekranów multimedialnych o maksymalnej powierzchni 50 m2 do prezentacji aktualnej oferty. Wynika to ze szczególnego charakteru
tych przedsiębiorstw, ściśle związanego z wielkoformatową ekspozycją obrazów. Proponowane
przepisy ściśle reglamentują jednak stosowanie
tego typu rozwiązań do wąskiego grona podmiotów spełniających odpowiednie warunki infrastrukturalne, a także zlokalizowanych w znacznej
odległości od dróg publicznych, zakazując jednocześnie ekspozycji obrazów ruchomych.

Ostateczne przesądzenia w tych kwestiach będą
przedmiotem dalszych analiz.
9. Grodzone osiedla do rozgrodzenia: Uchwała co
Fakt istnienia wskazanego problemu nie budzi wątprawda zatrzymuje dalsze grodzenie osiedli, ale
pliwości, niemniej wobec skali zagadnień koniecztylko tych wybudowanych przed 1989. To zdecynych do uregulowania w skali miasta w projekcie
dowanie za mało - przepisy powinny iść zdecyUchwały zaproponowano zapisy, które zapewnią
dowanie dalej. Już istniejące ogrodzenia niezgodne stosunkowo szeroki konsensus społeczny i realz Uchwałą powinny zostać zlikwidowane w ciągu
ność egzekucji. Obowiązek likwidacji istniejących
kilku lat, a stawianie nowych znacznie ograniczone. ogrodzeń wiązałby się nie tylko z silnymi kontroJest to o tyle ważne, że na przestrzeni ostatnich lat wersjami na etapie legislacyjnej i społecznej akcepogrodzenia zyskało kilkaset starych osiedli, skutec- tacji dokumentu, ale wymagałby znacznego rozbuznie ograniczając pieszą komunikację i zmuszając
dowania odpowiednich zapisów merytorycznych
ludzi do nakładania drogi.
w celu jak najlepszego zdefiniowania ogrodzeń
wymagających rozbiórki. W ocenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego taki kierunek
działań zaowocowałby w ostatecznym rozrachunku
przewagą efektów negatywnych nad pozytywnymi,
zarówno na etapie przyjmowania Uchwały, jak i jej
późniejszej egzekucji.
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10. Estetyczne słupy ogłoszeniowo-reklamowe:
Słupy ogłoszeniowe powinny mieć jeden, ustalony przez miasto wzór, oraz ustaloną minimalną
odległość od siebie - tak jak pozostałe nośniki
wolnostojące. Pozwoli to uniknąć nadmiaru słupów
oraz wymusi ich estetyczny wygląd.

Postulat należy uznać za uzasadniony, szczególnie
w kontekście trwających równolegle działań mających na celu opracowanie miejskich wzorów słupa
ogłoszeniowo-reklamowego. Przeanalizowana
zostanie możliwość wprowadzenia w kolejnej wersji
Uchwały odpowiednich zapisów w tym zakresie.
Minimalne odległości wzajemne między słupami
zawiera już dotychczasowy projekt Uchwały (50 m).

Analizując uwagi nadesłane przez formularz, zespół nadzorujący konsultacje zdecydował się na
opracowanie statystyki uwag, które napłynęły w ramach akcji „Żegnamy reklamy”. Każda z 10 uwag
została oznaczona numerem zgodnie z powyższą tabelą i osobno przeliczona. Jak wynika z otrzymanego wykresu, rozkład wszystkich uwag jest dość równomierny, przy czym jedynie uwagi dotyczące szczególnych rozwiązań dla kin, teatrów oraz instytucji publicznych, wydarzeń sportowych,
kulturalnych oraz społecznych, a także postulat likwidacji istniejących ogrodzeń zyskały zauważalnie mniejsze poparcie.
Statystyka przesłanych uwag w ramach akcji „Żegnamy reklamy”

N = 2477

Ponadto, w trakcie konsultacji, a także w kilka dni po ich zakończeniu, do urzędu spłynęło łącznie
89 dokumentów, zawierających uwagi i rekomendacje dotyczące projektu Uchwały w formie
pisemnej. Ich zestawienie prezentowane jest w osobnej tabeli. Równocześnie, przez cały czas
trwania konsultacji, na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/uwagi/forum-ladnie-jaka-bedzieuchwala-krajobrazowa-dla-warszawy dostępna była specjalna platforma do zgłaszania uwag, pytań
i refleksji. Wszystkie te stanowiska zostały później zebrane oraz dołączone do całościowego zbioru.
Wyniki ich wstępnej analizy prezentowane są w osobnej tabeli.
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8. WNIOSKI
W ramach konsultacji wpłynęło bardzo wiele uwag, które stanowić muszą przedmiot refleksji
przy dalszych pracach nad ostatecznym kształtem Uchwały. Spośród wszystkich zastrzeżeń, na
pierwszy plan wybijają się następujące zagadnienia:

Konieczność doprecyzowania pojęcia „dostosowania”
Jednym z najczęściej wskazywanych problemów był brak wyjaśnienia, na
czym polega i jak odbywać się ma dostosowanie tablic reklamowych oraz
urządzeń reklamowych niebędących szyldami do zapisów Uchwały, zapisane
w § 16 projektu. W art. 37a ust. 9 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym widnieje zapis mówiący o tym, że Uchwała „określa warunki i termin dostosowania” wszystkich obiektów objętych
jej regulacjami. Na problem ten wskazują także orzeczenia sądów administracyjnych (m.in. w odniesieniu do uchwały krajobrazowej przyjętej przez Radę
Miasta Łodzi). Kwestia terminu oraz doprecyzowania warunków dostosowania
poszczególnych obiektów regulowanych przez Uchwałę wydaje się być jednym z ważniejszych dylematów wymagających rozstrzygnięcia przy dalszych
pracach nad dokumentem.
Przeanalizowanie wszystkich okresów dostosowawczych
Jedną z najczęściej powtarzających się kontrowersji były postulowane wydłużenie bądź skrócenie „okresów dostosowawczych” dla obiektów objętych
zapisami Uchwały – czyli szyldów oraz pozostałych nośników reklamowych,
a także ogrodzeń i obiektów małej architektury. Ujawniły się tu jedne z największych sprzeczności między składanymi uwagami, co pokazuje wysokie
zainteresowanie tym właśnie aspektem Uchwały i wymagać będzie ponownej
analizy zagadnienia.
Konieczność doprecyzowania pojęcia „ściany technicznej”
Z uwagi na fakt, że dopuszczenie w projekcie Uchwały umieszczania reklam
na elewacji budynku, „która posiada charakter wyłącznie techniczny, tj. została wzniesiona z przeznaczeniem do przesłonięcia przez sąsiednią zabudowę
o charakterze zwartym i pozbawiona jest detalu architektonicznego”, wzbudziło poważne wątpliwości interpretacyjne, za konieczne uznano bardziej jednoznaczne sformułowanie tego zapisu.
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Analiza dopuszczeń świetlnych nośników reklamowych działających
w technologii cyfrowej
Kolejnym przedmiotem kontrowersji stały się przewidziane w projekcie Uchwały istotne ograniczenia możliwości sytuowania nośników w formie ekranów
wyświetlających obraz cyfrowy. Również tu ujawniła się silna polaryzacja
poglądów. Kwestia zmiany przepisów w tym zakresie stanowi przedmiot
dalszych analiz.
Określenie obszarowe, a nie podmiotowe w przypadku dopuszczeń
w lokalizowaniu reklam
Szereg uwag wskazywał na to, że dopuszczenia sytuowania odmiennych rodzajów nośników reklamowych w różnych lokalizacjach powinny być dokonywane
na mocy z art. 37a ust. 6 ustawy z 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zgodnie z którym Uchwała może przewidywać różne regulacje
dla różnych obszarów gminy, pod warunkiem jednoznacznego określenia granic tych obszarów. Tymczasem jednak, zgodnie z art. 37a ust. 1 ww. ustawy,
w zakresie tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych rada gminy może
ustalać zasady oraz warunki ich sytuowania, co oznacza, że jest uprawniona do ustalania szczegółowych parametrów sytuowania tego typu obiektów,
niezależnie od ewentualnych regulacji obszarowych. W związku z powyższym,
określenie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych nie musi odbywać
jedynie za pomocą kryteriów obszarowych, ale może być definiowane – jak
w przypadku projektu Uchwały – także poprzez wskazywanie maksymalnych
bądź minimalnych odległości od innych elementów przestrzeni o charakterze
punktowym bądź liniowym.
Inny dobór ciągów komunikacyjnych, wzdłuż których dopuszczone jest
lokalizowanie nośników reklamowych
Wiele uwag wskazywało na konieczność zmian na liście ulic, wzdłuż których
dopuszczone zostało sytuowanie wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych. Warto podkreślić, że część tych uwag postulowała wykreślanie niektórych ciągów komunikacyjnych, a część – kwalifikację nowych bądź nadanie
tym wpisanym do projektu wyższej kategorii, umożliwiającej lokalizowanie
reklam o większej powierzchni ekspozycyjnej. W związku z powyższym, lista
dopuszczeń nośników reklamowych wzdłuż poszczególnych ulic zostanie na
potrzeby kolejnego projektu Uchwały ponownie przeanalizowana.
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Wyjaśnienie pojęcia nieruchomości niezabudowanej
Z uwagi na fakt, że jednym z podstawowych kryteriów dopuszczenia lokalizacji
nośników reklamowych poza pasem drogowym była kwalifikacja danego terenu
jako części nieruchomości niezabudowanej, precyzyjne rozumienie tego pojęcia
wzbudziło wątpliwości. W opracowywanej wersji Uchwały pojęcie to zostanie zatem zmienione bądź odpowiednio zdefiniowane.

Niedostateczne uzasadnienie specjalnych regulacji dla publicznych
instytucji kultury, kin, imprez sportowych
Duże zainteresowanie wzbudziły bardziej tolerancyjne zapisy dotyczące możliwości sytuowania szyldów teatrów, muzeów czy kin, a także dopuszczenia sytuowania tymczasowych reklam w ramach imprez sportowych organizowanych na
terenach zarządzanych publicznie. Kwestie te ulegną w zakresie szczegółowych
rozwiązań ponownej analizie.
W wyniku przeanalizowania uwag, projekt Uchwały uzyska nowy, poprawiony
kształt i zostanie przekazany do uzgodnień, zgodnie z art. 37b, ust. 3–7 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po zakończeniu tego procesu, projekt, z odpowiednimi modyfikacjami, zostanie
wyłożony do publicznego wglądu, w celu zebrania uwag. W następstwie ich rozpatrzenia dokument zostanie przesłany do Rady m.st. Warszawy, gdzie trafi pod
obrady odpowiednich merytorycznie komisji, i wraz z ich rekomendacją zostanie
przedłożony Radzie do głosowania.
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